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EDITORIAL

Tão difícil quanto editar uma revista científica, é mantê-la interessante e fiel aos seus pro-
pósitos iniciais. A CONNEXIO segue cumprindo seu objetivo no segundo número tão inte-
ressante e forte como o de seu lançamento.

A divulgação de estudos na área de gestão e negócios, conectando a Universidade ao 
mercado, se reafirma neste novo número e que é basicamente pautado em três artigos 
desenvolvidos por professores e alunos da Universidade Potiguar.

O primeiro artigo, que avalia o site oficial do governo da Noruega no Brasil, foi elaborado 
a partir de um estudo realizado por dois professores e diretores de curso da Universidade 
Potiguar, profs. Raniery Pimenta e André Lemos, em parceria com uma importante pes-
quisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, profª Anatália Saraiva Martins 
Ramos. O trabalho se baseia numa revisão de literatura sobre o tema Governo Eletrônico e 
faz uma avaliação do site oficial do Governo da Noruega no Brasil para prestação de servi-
ços públicos e disseminação de informações na Web. 

Com o objetivo de mostrar como os estados brasileiros comercializam seus produtos com 
o resto do mundo, o segundo artigo apresentado pela CONNEXIO foi elaborado por três 
profissionais de áreas diversas da gestão, Ciências Contábeis, Administração e Marketing, 
conferindo ao trabalho uma visão única sobre a aplicação do teorema de Heckscher-Ohlin.

No artigo “Auditoria como estratégia de certificação de transparência das organizações 
sem fins lucrativos”, o autor Jorge Assef Lutif Júnior discute a contribuição que a audito-
ria pode oferecer para as organizações sem fins lucrativos (Terceiro Setor) e a sociedade, 
ressaltando a sua contribuição para uma efetiva administração dos recursos e para a ob-
tenção de resultados no trabalho junto a grupos sociais e no enfrentamento da pobreza, da 
exclusão social e conquista dos direitos do cidadão.

Do autor Marcus Vinícius Madruga Ramos, o artigo “Utilizando O Ciclo Operacional Para 
Fazer O Orçamento De Caixa E Calcular A Necessidade de Capital de Giro (NCG)” mostra a 
importância do estudo do ciclo operacional para o administrador financeiro.



A publicação do artigo Tecnologia da Informação Verde: o caso de uma indústria de com-
putadores do Rio Grande do Norte foi brilhantemente abordado na versão impressa da 
revista Connexio na sua primeira publicação. Como tema relevante e de crescente impor-
tância nos estudos empresariais que envolvem os assuntos sobre tecnologia da informa-
ção e gestão sustentável, o referido artigo busca através de um estudo de caso destacar a 
importância que as tecnologias verdes apresentam para a gestão empresarial sustentável. 
Ao considerar a importância e relevância do artigo para área da gestão empresarial sus-
tentável, destacando a influência das tecnologias emergentes como fator transformador do 
novo contexto organizacional, o comitê científico e editorial da revista Connexio optou por 
novamente publicar o artigo supracitado em sua primeira versão eletrônica.

Por fim, a CONNEXIO traz o resultado de uma pesquisa conduzida por alunas do curso 
de Administração e supervisionada pela profª Lidiane Lucena, Coordenadora de Trabalho 
de Conclusão do Curso de Administração, sobre estudo científico que identifica e analisa 
o nível de envolvimento dos servidores no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 
oferecido pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande 
do Norte (SEARH-RN).

Aproveite a leitura!

Aldei Rosane 
Editora Adjunta
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GOVERNO ELETRÔNICO: UMA 
AVALIAÇÃO DO SITE OFICIAL 
DA NORUEGA NO BRASIL
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Resumo: O trabalho tem como base uma revisão de literatura sobre o tema Governo Eletrônico e 
uma avaliação do site oficial do Governo da Noruega no Brasil para prestação de serviços públicos 
e disseminação de informações na Web. Busca-se, a partir da avaliação do site, verificar se o mes-
mo está utilizando, de fato, as potencialidades da Internet, e está se constituindo em verdadeiro sis-
tema de informação, viabilizando a execução de serviços interativos, promovendo a troca e o com-
partilhamento de informações. Três dimensões são analisadas de forma a promover a avaliação do 
portal da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para prestação de serviços públicos 
e disseminação de informações na Web: o conteúdo (foco maior), a usabilidade e a funcionalidade. 
Os resultados obtidos permitiram concluir que : (1) o site tem um ótimo desempenho na dimensão 
“Usabilidade” pecando somente por não ter versão para celular (wap) e não dispor de recursos para 
portadores de deficiência, mas tendo como principais pontos fortes o Planejamento Visual/Gráfico 
e a facilidade de Navegação; (2) A dimensão conteúdo é classificada como acima da média não 
sendo melhor pontuada principalmente por que  se verificou a ausência de metatags importantes, 
como por exemplo, os metatags relativos à descrição das páginas ; (3) O dimensão Funcionalidade 
obteve destaque negativo tendo em vista que não apresentou política de privacidade e segurança, 
funcionalidades de personalização e congregação de informações de diferentes sites.

Palavras-chave: Governo Eletrônico. Conteúdo Informacional. Inclusão Digital.

ELECTRONIC GOVERNMENT: AN EVALUATION OF 
THE OFFICIAL SITE OF NORWAY IN BRAZIL
Abstract: The work is based on a literature review on the topic Electronic Government and a co-site 
evaluation of the Government of Norway in Brazil for the provision of public services and dissemina-
tion of information on the Web Search is from the site evaluation, ensure that it is using, in fact, the 
Internet’s potential, and is currently regarded as a true information system, enabling the implemen-
tation of interactive services, promoting the exchange and sharing of information. Three dimensions 
are analyzed in order to promote the evaluation of the portal of the State Legislative Assembly of 
Ontario for public service provision and dissemination of information on the web: the content (the 
main focus), usability and functionality. The results showed that: (1) the site has a great performance 
in the dimension “Usability” sinning for not only the mobile version (WAP) and lacks the resources for 
the disabled, but its main strengths Planning Visual / Graphic and ease of navigation, (2) The content 
dimension is rated as above average not much better punctuated mainly because there was a lack 
of meta tags important, such as metatags on the pages of description, (3) The functional dimension 
was highlighted negative given that did not provide privacy and security, customization features and 
pooling of information from different sites.

Key words: Electronic government. Informational content. Digital inclusion.
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1. INTRODUÇÃO
Hodiernamente é crescente o uso de tecnologias da informação pelos governos no mundo. 
Isto constitui parte do ciclo tecnológico que a humanidade atravessa. Desde a Revolução 
Industrial que os governos têm que se adaptar à crescente aparição de ferramentas de 
desenvolvimento do comércio. A iniciativa de evoluir tecnologicamente foi liderada pela 
iniciativa privada na sua busca incessante por redução de custos, vendas, lucros e rapidez.

Segundo Fernandes e Afonso (2001, p.32),

O uso pelos governos das novas tecnologias da informação na prestação de 
serviços e informações para cidadãos, fornecedores e servidores constitui o que 
se convencionou chamar de e-governo. Embora este termo faça uma associação 
mais estreita com a Internet, o seu conceito, num sentido mais amplo, compre-
ende uma série de atividades que vão além da simples presença de unidades 
governamentais na grande rede.

O objetivo deste artigo, portanto, é analisar o site oficial da Noruega no Brasil, enfocando-o 
sob três dimensões: conteúdo, usabilidade e funcionalidade. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica para definir os conceitos relacionados a governo eletrônico e uma 
pesquisa documental para identificar seu estado atual no Brasil e na Noruega. Para análise 
do site, utilizou-se a observação estruturada segundo metodologia previamente selecionada. 

2. GOVERNO ELETRÔNICO
Embora a definição de Governo Eletrônico não seja mais algo novo, é cediço no ordena-
mento científico que a sua unificação ainda é algo distante. O Governo Eletrônico possui 
várias vertentes de conceito. Segundo Zweers & Planqué (2001, p.24), pode-se dizer que:

Governo Eletrônico é um conceito emergente que objetiva fornecer ou tornar 
disponível informações, serviços ou produtos, através de meio eletrônico, a 
partir ou através de órgãos públicos, a qualquer momento, local e cidadão, de 
modo a agregar valor a todos os stakeholders envolvidos com a esfera pública.

Extrai-se da presente citação que o ato de disponibilizar eletronicamente informações e 
serviços de cunho governamental, tornando-os mais acessíveis aos cidadãos e a todos os 
envolvidos com a seara pública é, com certa reserva, compreendido como Governo Eletrô-
nico. Destaca-se que há uma ampliação conceitual que deve ser observada ao se estudar 
este assunto. Cita como exemplo Pacific Council on International Policy, (2002, p.56):
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Governo Eletrônico é o uso da tecnologia da informação e da comunicação 
para promover maior eficiência e maior efetividade governamental, facilitando o 
acesso aos serviços públicos, permitindo ao grande público o acesso à informa-
ção, e tornando o governo mais accountable para o cidadão. Porém, o Governo 
Eletrônico não é um atalho para o desenvolvimento econômico, o salvamento 
orçamentário ou a eficiência governamental. O Governo Eletrônico não é o Big 
Bang, um único evento que imediatamente e para sempre altera o universo do 
governo. O Governo Eletrônico é um processo – chamado evolução – e também 
um grande esforço que apresenta custos e riscos financeiros e políticos. Esse 
risco pode ser significativo. 

Afirma-se também que o Governo Eletrônico é a adequação dos entes governamentais 
de gestão à evolução tecnológica e eletrônica originada pelo advento da globalização. É a 
aplicação prática da tecnologia com o intuito de facilitar a interação governante-governado.

Para Cardoso e Santos (2001), o governo eletrônico é resultado de uma adequação da ad-
ministração pública à nova era da tecnologia da informação. É a utilização das ferramentas 
tecnológicas, pelo governo, para o fornecimento dos serviços públicos aos cidadãos. Cita:

E-Government, é C entre governo, cidadãos e empresas, que decorre da intro-
dução de novas tecnologias de informação e comunicação na Administração 
Pública, e envolve todos os tipos de uso de novas tecnologias para a provisão 
de serviços públicos online, adaptados para satisfazer às necessidades indivi-
duais dos usuários. E envolve, além do uso da Internet, o desenvolvimento de 
redes multitarefas e a estruturação de sistemas para comunicação interna na 
Administração e centros integrados de serviços, ampliando as capacidades de 
atendimento e solução de problemas (CARDOSO; SANTOS, 2001, p.11)

Salienta-se que o governo é a instância máxima da administração executiva de uma nação. 
Dentre suas funções e objetivos encontram-se o controle e a gestão de relacionamento com 
os cidadãos. Informa-se que o público-alvo do governo são seus governados, mas dentre as 
funções encontra-se a interação com outros governos e com seus respectivos governados, 
o que estimula a criação de meios para receber e interagir com outros “povos”.

Na perspectiva de Perri (2001), Governo Eletrônico envolve três leituras: fornecimento de 
serviços eletrônicos, democracia eletrônica (e-democracy) e governança eletrônica.

Na primeira ótica encontra-se a maior parte dos esforços, recursos e atenção política de-
votados a Governo Eletrônico.   “O fornecimento de serviços de utilidade pública para o 
contribuinte, assim como o relacionamento Governo-Empresas, usando as tecnologias da 
informação e comunicação como propiciadoras para tal.” (JARDIM, 2000, p.4).

Governança Eletrônica é a área que não obteve seu desenvolvimento científico aprimorado 
pelos estudiosos. Engloba o suporte digital que subsidia a estruturação do modus operandi 
do governo, a criação de políticas públicas, tomadas de decisão; public choices e work-
group. Afirma-se que é o estágio final da utilização do eletrônico na gestão governamental.

Conforme Lenk & Traunmuller apud Jardim (2000), existem quatro perspectivas no Gover-
no Eletrônico. São estas:

A Perspectiva do Cidadão – Visando oferecer serviços de utilidade pública ao ci-
dadão contribuinte; 
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A Perspectiva de Processos – Visando repensar o modus-operandi dos proces-
sos produtivos ora existentes no Governo, em suas várias esferas, tais como, por 
exemplo, os processos de licitação para compras (e-procurement); 

A Perspectiva da Cooperação – Visando integrar os vários órgãos governamen-
tais, e estes com outras organizações privadas e não-governamentais, de modo 
que  o processo decisório possa ser agilizado, sem perda de qualidade, assim 
como evitando-se fragmentação, redundâncias etc. hoje existentes nas relações 
entre esses vários atores; 

A Perspectiva da Gestão do Conhecimento – visando permitir ao Governo, em 
suas várias esferas, criar, gerenciar e disponibilizar em repositórios adequados, o 
conhecimento tanto gerado quanto acumulado por seus vários órgãos.

Para alguns doutrinadores as funções do governo eletrônico são taxativas e claras. A im-
plementação de tecnologia na gestão governamental objetiva a facilitação da interação go-
verno-governado, como já citado anteriormente. Entende-se que são funções do governo 
eletrônico segundo Parreiras, et al (2004, p.4)

• Prestação eletrônica de informações e serviços.

• Regulamentação das redes de informação, envolvendo principalmente gover-
nança, certificação e tributação.

• Prestação de contas públicas, transparência e monitoramento da execução 
orçamentária.

• Ensino à distância, alfabetização digital e manutenção de bibliotecas virtuais.

• Difusão cultural com ênfase nas identidades locais, fomento e preservação de 
culturas locais.

• E-procurement, isto é, aquisição de bens e serviços por meio da Internet,como 
licitações públicas eletrônicas, pregões eletrônicos, bolsas de compras públicas 
virtuais e outros tipos de mercados digitais para os bens adquiridos pelo governo.

3. GOVERNO ELETRÔNICO 
NO MUNDO

A utilização do governo eletrônico no mundo está atravessando uma nova fase. Embora 
os países desenvolvidos ainda não estejam totalmente integrados na vertente eletrônica, a 
demanda é crescente.

Alguns estudos trazem informações importantes sobre a capacidade de utilização e imple-
mentação do e-government no mundo. Conforme Mora (2005) no ano de 2001, a ONU e 
a ASPA concretizaram uma análise do estágio em que o governo eletrônico se encontrava 
nos países membros da ONU [ONU/ASPA (2001)]. Para o resultado do estudo foram uti-
lizadas duas metodologias distintas. Primeiramente, avaliaram o conteúdo e os serviços 
disponibilizados online. Em seguida foi observado o método e a infraestrutura de TI foi 
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comparada ao capital humano potencial, com o propósito de avaliar a sustentabilidade de 
políticas de governo eletrônico. Segundo Mora (2005, p.3), os critérios de avaliação dos 
serviços e do conteúdo disponibilizado online permitiram a classificação dos países entre 
cinco diferentes categorias, a saber:

Emerging presence — com uma presença formal na internet, os websites gover-
namentais disporiam de informações básicas e, algumas vezes, de conteúdo político; 

Enhanced presence — o conteúdo torna-se mais dinâmico, com instrumentos 
de busca, acesso ao site por e-mail, atualizações periódicas e links para outras 
páginas do governo;

Interative presence — presença de um vasto conjunto de páginas governamen-
tais, freqüentemente atualizadas e com serviços online (tais como área de comen-
tários e download e submissão de formulários); 

Transactional presence — sites seguros e uso de senhas permitem transações 
completas e seguras e, em alguns casos, reconhecimento da assinatura digital; e

Seamless presence — pacote unificado de serviços e informações, viabilizado 
pela remoção das linhas de demarcação entre ministérios, agências e órgãos no 
espaço cibernético. 

A maior parte dos países estaria concentrada nos estágios intermediários — 
enhanced presence (37%) e interactive presence (35%) —, enquanto as catego-
rias extremas, emerging presence e transactional presence, contam com, respecti-
vamente,18% e 10% da amostra. Quanto ao último estágio, o seamless presence, 
nenhum governo o teria atingido, sequer os Estados Unidos — uma liderança em 
termos de governo eletrônico. Na maior parte dos países, observa-se um esforço 
para intensificar o uso das TIs na administração pública. Os avanços observados 
em 2001 foram mais significativos do que os cinco anos anteriores acumulados, 
com a gradual transformação das páginas do governo em centros de informação 
virtual. O estudo enfatiza o dinamismo do governo eletrônico e a possibilidade de 
deslocamentos na amostra.

4. CONTEXTO DO GOVERNO 
ELETRÔNICO NA 
NORUEGA E NO BRASIL

A Noruega

A Noruega está localizada em quinto lugar no ranking de infraestrutura global de e-gov (Fi-
gura 01). Os noruegueses possuem o maior índice de desenvolvimento humano do mun-
do, estão acima da média da Europa em número de acesso à internet. Este aspecto é fator 
primordial para a análise dos motivos que fazem a Noruega está galgando posições no 
desenvolvimento de e-government de maneira eficaz.
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Country
Web

Presence
Measure

ICT Infrastructure Measures Human Capital Measures
E-Gov
IndexPCs/100
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Hosts/
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% of 
Pop 

Online

Tele 
Lines/
100

Mobile 
Phones / 

100

TVs / 
1000

Human
Development

Index

Info
Access
Index

Urban as 
% of Total 
Population

USA 4 58,52 2928,32 62,1 69,97 36,45 847 0,934 0,999 77,0 3,11

Australia 4 46,46 843,52 52,5 52,41 44,63 639 0,936 0,999 84,7 2,60

New Zealand 4 36,02 900,87 46,1 49,57 40,25 501 0,913 0,999 85,7 2,59

Singapore 4 48,31 437,56 49,3 48,45 68,38 348 0,876 0,333 100,0 2,58

Norway 4 49,05 1009,31 54,4 72,91 70,26 579 0,939 0,999 75,1 2,55

Canada 4 39,02 768,68 46,5 67,65 28,46 715 0,936 0,999 77,0 2,52

UK 4 33,78 280,75 55,3 56,72 66,96 645 0,923 0,916 89,4 2,52

Netherlands 3,5 39,48 1017,49 54,4 60,67 67,12 543 0,931 0,999 89,3 2,51

Denmark 3,75 43,15 262,60 54,7 75,25 66,99 585 0,921 0,999 85,3 2,47

Germany 4 33,64 248,30 34,5 60,12 58,59 580 0,921 0,916 87,3 2,46

Sweden 3,75 50,67 670,79 69,9 68,20 71,37 531 0,936 0,999 83,3 2,45

Belgium 3,5 34,45 295,44 26,4 49,94 54,89 510 0,935 0,916 97,3 2,39

Finland 4 39,61 1022,53 48,3 54,69 72,64 64 0,925 0,999 66,7 2,33

France 4 30,48 190,89 19,7 58,02 49,41 601 0,924 0,916 75,4 2,33

Korea, Rep. of 4 19,03 84,10 46,4 46,37 57,69 346 0,875 0,833 81,1 2,30

Spain 4 14,29 112,19 18,4 42,12 60,93 506 0,908 0,916 77,4 2,30

Israel 3,5 25,36 287,52 17,1 0,47 70,18 318 0,893 0,833 91,1 2,26

Brasil 4 4,41 51,53 7,1 18,18 13,63 316 0,750 0,667 80,7 2,24

Italy 4 20,94 177,97 33,4 47,39 73,73 486 0,909 0,916 66,9 2,21

Luxembourg 3 45,90 271,15 22,9 75,97 87,22 619 0,924 0,999 91,0 2,20

United Arab Emir 3,5 12,51 176,00 33,0 41,79 58,51 294 0,809 0,250 85,5 2,17

Mexico 4 5,06 56,55 3,5 12,47 14,23 261 0,790 0,750 74,2 2,16

Ireland 4 36,46 296,37 33,5 42,63 66,73 456 0,916 0,999 85,8 2,16

Portugal 4 10,48 62,02 21,8 43,05 66,52 542 0,874 0,999 62,7 2,15

Austria 3,5 27,65 588,49 40,6 47,36 78,50 516 0,821 0,999 64,6 2,14

Kawait 3 12,13 17,55 8,1 24,40 24,86 491 0,818 0,416 97,4 2,12

Japan 3 31,52 365,66 37,2 58,58 47,30 799 0,928 0,916 78,6 2,12

Figura 1 – Global E-gov Indíce 
Fonte: United Nations - DPEPA

Informa também que a Fronter, a maior distribuidora européia de plataformas digitais de 
aprendizagem fez sua aparição no mercado europeu. A empresa será a principal fornece-
dora de instrumentos digitais de ensino nas escolas de Londres. O acordo com a Rede de 
Aprendizado de Londres tem um potencial de um milhão de novos usuários. Cita como 
exemplo de destaque das iniciativas norueguesas a notícia extraída do web site oficial da 
Noruega no Brasil em 30/5/2007:

Viemos de um país onde contribuímos para que o conjunto de universidades, fa-
culdades e escolas adotassem plataformas digitais de aprendizagem já na virada 
do milênio, algo que faz da Noruega a campeã mundial´, diz o Diretor Adminis-
trativo Roger Larsen. A empresa norueguesa se especializou em plataformas 
de aprendizagem para escolas do setor público, e pretende atuar fortemente no 
ensino superior. As plataformas são formadas por ferramentas básicas de pro-
gramas, construídas de acordo com as necessidades locais para a diversidade 
de serviços e worshops. 
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A Noruega apresenta dentre outros fatores o maior crescimento ao acesso a informações 
e à tecnologia do mundo. Destaca-se que de 1999 a 2002 a Noruega superou o índice de 
acesso da Europa no número de usuários de internet em 300% como mostra a Figura 02. 
Tal informação demonstra de forma clara que o norueguês faz da grande rede mundial de 
computadores uma ferramenta essencial para o cotidiano, o que de certa forma facilita a 
ascensão do governo eletrônico.

0 200 400

Number per 1,000 population

World

Europe

Norway

Television sets, 2000

Radios, 1997-2000

Mobile phone
subscriptions

Phones lines, 2001

Internet users, 2001

Access to Information and Technology , 1999-2002

600 800 1000

Figura 2 – Acesso à informação e tecnologia 
Fonte: EarthTrends, 2003.

A interação dos noruegueses com a tecnologia traz a preocupação para o governo de estar 
sempre buscando aprimorar sua gerência. A preocupação é tamanha que há uma grande 
estrutura deste sistema que propicia uma boa interação dos noruegueses com o seu gover-
no, mesmo que este esteja fora do seu país. Salienta-se também que a comunicação com 
outros povos através de portais do governo é algo crescente, o que subsidiou o presente 
estudo dos padrões de estruturação do web site oficial do governo norueguês no Brasil

O Brasil

Corroborando com Fernandes e Afonso (2001, p.33), 

No Brasil, a melhor estratégia para a disseminação do uso da Internet na função 
pública e a definição de qual é o papel do Estado neste campo vêm sendo objeto 
de crescente interesse e debate. Vários estudos indicam que tanto o governo 
federal quanto os governos subnacionais já estão consideravelmente envolvidos 
com a aplicação das novas tecnologias da informação na administração pública.

Salienta-se que enormes problemas ainda persistem. Pode-se afirmar que é o caso do 
desafio da ampliação do acesso da população, inclusive de baixa renda, à Internet no país. 
Complementando a idéia, Parreiras et al (2004, p.5) afirma que:
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O Programa Governo Eletrônico consistiu no desenvolvimento de ações para a 
melhoriada prestação de serviços pela Internet, com menores custos e mais qua-
lidade, além de maior transparência e estímulo ao controle social. A melhoria do 
trabalho interno do governo, o aperfeiçoamento da relação com os fornecedores 
(com economia de gastos e menos burocracia) e melhor atendimento ao cidadão 
eram os principais objetivos do governo eletrônico. Isso também implicava em 
colocar serviços na Internet, disponíveis 7 dias por semana, 24 horas por dia.

Quando comparado analogicamente com a Noruega, descobre-se que o grau de aces-
sibilidade do brasileiro é imensamente reduzido. Aproximadamente 7,1% da população 
brasileira participam do acesso on-line (Figura 01) de acordo com o ranking da ONU. A 
Noruega participa com 54,4% da população, e vem crescendo de maneira significativa. 
O acesso da população à internet é fator decisivo para os investimentos na área da tec-
nologia da informação.

Os canais de comunicação dos dois pólos têm que ser sincronizados, pois somente assim 
há como o governo interagir com a população. Quando se observa que não há padroniza-
ção de comunicação, extrai-se a idéia de que o crescimento da utilização do e-gov em um 
país é diretamente ligado ao acesso que esses cidadãos têm às ferramentas de tecnologia.

5. METODOLOGIA 
Um dos autores era há 3 anos, assistente consular no consulado da Noruega em Natal/RN e 
tinha amplo acesso às informações do site oficial do Governo da Noruega no Brasil (http://
www.noruega.org.br/) e já havia informado a um outro autor deste paper que a equipe do 
site já havia demonstrado interesse em que fosse realizado algum tipo de análise no referi-
do site para que eles pudessem melhorar o desempenho do site no Brasil. 

Dois dos autores foram alunos da disciplina Governo Eletrônico, no Mestrado em Admi-
nistração do Programa de Pós-graduação em Administração na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte e no decorrer da disciplina foram apresentados e debatidos, na forma 
de apresentações de slides complementadas por uma seqüência de perguntas e respostas 
elaboradas e respondidas pelos alunos via e-mail, 36 artigos em 9 aulas contando com a 
participação de mestrandos e doutorandos. Um destes artigos é o dos autores Tatiane A. 
S. Parreiras, Ana Maria P. Cardoso e Fernando S. Parreiras que foi apresentado em 2004 no 
V CINFORM (Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa da Informação) na Bahia sob o título 
“Governo Eletrônico: Uma Avaliação do Site da Assembléia Legislativa”. O artigo de Parreiras, 
et all (2004) foi apresentado à turma da disciplina de Governo Eletrônico por um dos autores 
(André) deste paper e chamou a atenção do outro autor (Raniery), pois é um trabalho que se 
encaixava perfeitamente nos interesses da equipe do consulado da Noruega em Natal.

Adotou-se a metodologia elaborada por Vilela (2003), onde são utilizadas três dimensões 
distintas (conteúdo, funcionalidade e usabilidade) para a análise de forma a promover 
a avaliação dos portais estaduais brasileiros para prestação de serviços públicos e disse-
minação de informações na Web. Para avaliação da dimensão conteúdo, foram utilizados 
critérios baseados em Vilela (2003), enquanto para as dimensões funcionalidade e usabi-
lidade, utilizou-se as heurísticas de Nielsen e a norma técnica NBR 13.596/96 - Tecnologia 
de informação - Avaliação de produto de software, como base, usando apenas a observa-
ção dos seguintes critérios propostos:
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Parâmetros e critérios para avaliação da dimensão CONTEÚDO:

Abrangência/cobertura e propósito: visão geral, escopo, referências a outras fontes, indica-
ção de versões em outros idiomas;

Atualidade: Datas da última atualização das páginas;

Metadados: <metatags> em linguagem HTML;

Correção: responsabilidade pela precisão, referências corretas, ausência de erros de digi-
tação grafia ou gramática;

Autoridade/copyright: identificação da propriedade intelectual, mensão das fontes, identifi-
cação dos responsáveis, meios de estabelecer contato;

Objetividade: conteúdo em linguagem clara, tom profissional, ausência de preconceitos no 
discurso e informação livre de publicidade.

Parâmetros e critérios para avaliação da dimensão USABILIDADE:

Planejamento Visual/Gráfico: adequação de estilos de fonte, formatação de texto, visibilida-
de dos elementos, critério para uso de logotipos;

Navegação: itens agrupados na área de navegação, termos claros utilizados para definir as 
opções de navegação de categorias, ícones de navegação de reconhecimento imediato da 
classe de itens, links identificados;

Acessibilidade: mapa do site, URL clara, possibilidade de acesso por outras mídias, recur-
sos para portadores de deficiência.

Parâmetros e critérios para avaliação da dimensão FUNCIONALIDADE:

Serviços: prestação de serviços online, troca de valores, disseminação de notícias e infor-
mações sobre políticas públicas, mecanismos de busca;

Comunicação/Participação/Feedback: promoção da Comunicação em dois sentidos (Por 
comunicação em dois sentidos entende-se o real diálogo entre governo e cidadãos, com 
verdadeira possibilidade de participação, através de soluções como fóruns, etc.), e espaços 
de cooperação, como salas de discussão e chats;

Privacidade: especificação da política de privacidade e segurança;

Personalização: visão personalizada do conteúdo do portal, serviço de notificação;

Esquema de classificação das informações: congregação de informações de diferentes sites.

Para cada um dos aspectos observados são atribuídas notas que, posteriormente, serão 
retrabalhadas em termos estatísticos, com vistas a estabelecer uma medida quantitativa, 
capaz de possibilitar a avaliação em termos absolutos e relativos do site analisado.
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6. RESULTADOS

6.1. RESULTADOS SINTÉTICOS
A tabela e o gráfico a seguir representam o desempenho do site “Noruega – O site oficial 
no Brasil” pelas dimensões de análise, de forma que o desempenho é calculado dividindo-
-se a “Pontuação obtida em cada Dimensão “ pela “Pontuação máxima possível em cada 
Dimensão” onde “Pontuação obtida em cada Dimensão” é resultado da multiplicação do 
“Nº de Critérios para avaliação em cada Dimensão” pela “Pontuação máxima possível em 
cada Critério”

Dimenssão

Nº de 
Critérios para 

avaliação 
em cada 

Dimensão

Pontuação 
máxima 

possível em 
cada Critério

Pontuação 
máxima 

possível em 
cada Dimensão

Pontuação 
obtida 

em cada 
Dimensão

Desempenho

CONTEÚDO 6 10 60,0 46,5 78%

USABILIDADE 3 10 30,0 28,0 93%

FUNCIONALIDADE 5 10 50,0 14,0 28%

 Tabela 1 – Memória de cálculo do desempenho do site “Noruega – O site oficial no Brasil” 
pelas dimensões de análise 

Fonte: Os autores
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Figura 3 – Desempenho do site “Noruega – O site oficial no Brasil” 
Fonte: Os autores
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A tabela a seguir representa o resultado quantitativo consolidado da avaliação dos autores 
quanto aos dos critérios de avaliação por cada dimensão de análise:

Dimensão Critérios para avaliação Notas 
(0-10)

CONTEÚDO Abrangência/cobertura e propósito: visão geral, escopo, referências a 
outras fontes, indicação de versões em outros idiomas; 9,0

CONTEÚDO Atualidade: Datas da última atualização das páginas; 9,5

CONTEÚDO Metadados: <metatags> em linguagem HTML; 1,0

CONTEÚDO Correção: responsabilidade pela precisão, referências corretas, 
ausência de erros de digitação grafia ou gramática; 9,0

CONTEÚDO Autoridade/copyright: identificação da propriedade intelectual, mensão 
das fontes, identificação dos responsáveis, meios de estabelecer contato; 9,0

CONTEÚDO Objetividade: conteúdo em linguagem clara, tom profissional, ausência 
de preconceitos no discurso e informação livre de publicidade. 9,0

USABILIDADE Planejamento Visual/Gráfico: adequação de estilos de fonte, formatação 
de texto, visibilidade dos elementos, critério para uso de logotipos; 10,0

USABILIDADE

Navegação: itens agrupados na área de navegação, termos claros 
utilizados para definir as opções de navegação de categorias, 
ícones de navegação de reconhecimento imediato da classe de 
itens, links identificados;

10,0

USABILIDADE Acessibilidade: mapa do site, URL clara, possibilidade de acesso por 
outras mídias, recursos para portadores de deficiência. 8,0

FUNCIONALIDADE
Serviços: prestação de serviços online, troca de valores, 
disseminação de notícias e informações sobre políticas públicas, 
mecanismos de busca;

8,0

FUNCIONALIDADE

Comunicação/Participação/Feedback: promoção da Comunicação 
em dois sentidos (Por comunicação em dois sentidos entende-se o 
real diálogo entre governo e cidadãos, com verdadeira possibilidade 
de participação, através de soluções como fóruns, etc.), e espaços de 
cooperação, como salas de discussão e chats;

6,0

FUNCIONALIDADE Privacidade: especificação da política de privacidade e segurança; 0,0

FUNCIONALIDADE Personalização: visão personalizada do conteúdo do portal, serviço de 
notificação; 0,0

FUNCIONALIDADE Esquema de classificação das informações: congregação de 
informações de diferentes sites. 0,0

Tabela 2 – Resultados quantitativos dos critérios de avaliação por dimensão 
Fonte: Os autores

Os comentários sobre cada um dos critérios estão dispostos nos itens que seguem.
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6.2.  QUANTO AO CONTEÚDO 

6.2.1. Quanto ao critério “Abrangência/cobertura e propósito: visão geral, 
escopo, referências a outras fontes, indicação de versões em outros idiomas”

O site tem abrangência nacional verificado pelo próprio título “Noruega – o site oficial no 
Brasil”. Não é apresentado formalmente um propósito/missão do site, contudo a Embaixa-
da Norueguesa demonstra no site a intenção de se  comunicar com os Noruegueses que 
vivem no Brasil e também com os brasileiros que têm laços com a Noruega.

6.2.2. Quanto ao critério “Atualidade: Datas da última atualização das páginas” 

Apesar de a página inicial não apresentar uma data de última atualização, verificou-se que, 
após uma semana com visitas diárias e análise das propriedades da página via navegador 
, a home page é atualizada diariamente e as páginas internas acompanharam esse ritmo 
de atualização através do acréscimo e modificação do seu conteúdo. Outro aspecto inte-
ressante quanto a esta questão de data é todas as páginas do site têm um frame superior 
apresentando em, tempo real, a hora na Noruega que é cinco horas a mais que o horário 
oficial do Brasil.

6.2.3. Quanto ao critério “Metadados: <metatags> em linguagem HTML”

O conteúdo do site já está atualizado como pode ser verificado através da análise das datas 
dos conteúdos publicados na página inicial. O site não usa como padrão destacar datas 
de última atualização sendo o indicativo desta informação apenas as datas das notícias 
disponíveis no site.

Após a exibição e análise de código fonte da página inicial e de mais algumas páginas do 
menu esquerdo do site, verificou-se que os únicos metatags existentes são os relacionados 
à data de última modificação da página e ao título da página.

Outro aspecto negativo considerado é que todas as páginas apresentam o mesmo título 
“Noruega - o site oficial no Brasil”. Tal fato dificulta a navegação do usuário tendo em vista 
que ele perde o referencial de localização dentro do site.

6.2.4. Quanto ao critério “Correção: responsabilidade pela precisão, 
referências corretas, ausência de erros de digitação grafi a ou gramática”

O site possui sua construção em vários idiomas, português, inglês, espanhol e norueguês. 
Os erros ortográficos são raros, salientando que essa análise foi efetivada somente no 
idioma português. O Web site permite a orientação comercial, turística, histórica e cultural.

Há um grande incentivo à visitação deste site, uma vez que periodicamente acontecem 
promoções, concursos e sorteios de brinde para os visitantes.
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6.2.5. Quanto ao critério “Autoridade/copyright: identifi cação 
da propriedade intelectual, mensão das fontes, identifi cação 
dos responsáveis, meios de estabelecer contato” 

Foi verificada, a propriedade intelectual do site logo na primeira página como sendo um site 
oficial da Embaixada Norueguesa no Brasil. Estes dados, assim como os dados de contato 
estão em parte nobre da página inicial , o lado superior esquerdo, onde se  pode visualizar 
no menu superior facilmente o link “EMBAIXADA” que leva uma página com todas as infor-
mações sobre a propriedade do site e os diversos canais de contato de todas as pessoas 
da embaixada, desde o Embaixador até a assistente de limpeza.

6.2.6. 6.2.6 Quanto ao critério “Objetividade: conteúdo em 
linguagem clara, tom profi ssional, ausência de preconceitos 
no discurso e informação livre de publicidade”

A linguagem utilizada no site é simples e escrita em português claro e conciso. Não foi de-
tectada a presença de preconceitos e de publicidade nas informações fornecidas pelo site.

6.3. QUANTO À USABILIDADE

6.3.1. Quanto ao critério “Planejamento Visual/Gráfi co: 
adequação de estilos de fonte, formatação de texto, visibilidade 
dos elementos, critério para uso de logotipos”

O site aparenta ter utilizado um bom Planejamento Visual/Gráfico não utilizando cores for-
tes. Há uma adequação entre o estilo de fonte e os demais componentes das páginas. Nada 
está destoando e o site usa bem os diferentes tons de uma mesma cor para cada seção 
do site facilitando a visualização, a leitura e a navegação. Os conteúdos estão bem distri-
buídos ao longo das páginas e a página inicial é mesclada com textos, figuras e imagens e 
trazem aspectos que incentivam aqueles que visitam o site a voltarem constantemente pois 
percebem-se datas nas notícias e, como anteriormente, comentado são páginas constan-
temente atualizadas com notícias interessantes. Outro aspecto que incentiva ao usuário do 
site a voltar constantemente são algumas funcionalidades como o “Retrato de hoje” que 
apresenta uma bela imagem diferente diariamente e o “Webcam de Oslo” e a “Lista com-
pleta de webcams na Noruega”

Na Página principal, há vários elementos como destaque maior, destaques menores, 
Temas recentes e News in English (Notícias em inglês). Alem disso há um menu es-
querdo que leva a todas as páginas do site, um menu superior mais formal que traz os 
links Embaixada, Consulado Geral e Escritório comercial. Por fim no frame superior, há a 
opção de escolha do “Idioma” (que não funcionou no Firefox nem no Internet Explorer) 
e “Seleccione seu país” (Escrito com dois cs mesmo). Cada texto dos destaques tem um 
título que está em azul claro seguido de um resumo do texto em preto e um texto “+ Ler 
mais” em vermelho claro.
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6.3.2. Quanto ao critério “Navegação: itens agrupados na área 
de navegação, termos claros utilizados para defi nir as opções de 
navegação de categorias, ícones de navegação de reconhecimento 
imediato da classe de itens, links identifi cados”

A navegação no site é fácil, pois ele é bem categorizado e a organização gráfica colabora 
para que a navegação seja bem intuitiva. A URL do site é de fácil memorização (http://www.
noruega.org.br/) e à medida que o internauta clica nas páginas, o endereço da URL muda, 
facilitando assim referenciar um conteúdo no site e atém mesmo usar mecanismos de ras-
treamento de novas informações nos sites como o Google Alerts e o Copernic.

6.3.3. Quanto ao critério “Acessibilidade: mapa do site, 
URL clara, possibilidade de acesso por outras mídias, 
recursos para portadores de defi ciência”

O site só funciona em navegadores que leiam linguagem html como Internet Explorer e 
Firefox, não possibilitando assim o acesso na linguagem de alguns celulares (wap). Não 
foram verificados recursos para portadores de deficiência.

6.4. QUANTO À FUNCIONALIDADE

6.4.1. Quanto ao critério “Serviços: prestação de serviços 
online, troca de valores, disseminação de notícias e informações 
sobre políticas públicas, mecanismos de busca”

Neste critério, percebe-se que não há troca de valores com os visitantes, existe uma 
grande disseminação de informações. O governo norueguês ao estruturar esse web site 
procurou mostrar um grande gama de dados sobre a Noruega. È possível se atualizar 
sobre as políticas públicas, como período de eleições e locais de votação, informações 
sobre ações governamentais, assistenciais e eventos culturais que estejam acontecendo 
na Noruega ou no Brasil.

6.4.2.  Quanto ao critério “Comunicação/Participação/Feedback: 
promoção da Comunicação em dois sentidos (Por comunicação em 
dois sentidos entende-se o real diálogo entre governo e cidadãos, com 
verdadeira possibilidade de participação, através de soluções como fóruns, 
etc.), e espaços de cooperação, como salas de discussão e chats”

Possui um eficiente mecanismo de busca, vídeos sobre o país com o intuito de passar 
uma visão geral do país. Existem dois links com web cam´s ao vivo de cidades da No-
ruega. Estas cidades são alternadas periodicamente. A utilização de mapas interativos 
e newslwtters.
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6.4.3. Quanto ao critério “Privacidade: especifi cação 
da política de privacidade e segurança”

O site não coleta informações dos internautas mediante cadastro e não apresenta política 
de privacidade e segurança

6.4.4. Quanto ao critério “Personalização: visão personalizada 
do conteúdo do portal, serviço de notifi cação”

Não foram verificadas as características, atualmente tão buscadas, de personalização para 
o perfil de cada internauta ou grupo de internauta que visita o site e também não foram 
identificados serviços de notificação como feeds RSS ou podcasts.

6.4.5. Quanto ao critério “Esquema de classifi cação das 
informações: congregação de informações de diferentes sites.”

O portal não congrega informações de diferentes sites.

7. CONCLUSÃO
Através das análises realizadas, verificou-se que o site tem um ótimo desempenho na di-
mensão “Usabilidade” pecando somente por não ter versão para celular (wap) e não dispor 
de recursos para portadores de deficiência, mas tendo como principais pontos fortes o 
Planejamento Visual/Gráfico e a facilidade de Navegação.

Outra constatação é que o a dimensão conteúdo é classificada como acima da média não 
sendo melhor pontuada principalmente porque  se verificou que os únicos metatags exis-
tentes são os relacionados à data de última modificação da página e ao título da página e 
que metatags importantes não foram encontrados, como por exemplo, os metatags rela-
tivos à descrição das páginas que tem por função facilitaria a indexação das páginas por 
motores de busca e conseqüente melhor localização nos resultados de busca acarretando 
em maior probabilidade de visitação às páginas.

O dimensão com destaque negativo foi a de Funcionalidade que não apresentou política 
de privacidade e segurança, funcionalidades de personalização e congregação de infor-
mações de diferentes sites apesar de ter como fator positivo a intenção consolidada do 
governo norueguês de ao estruturar o web site procurar mostrar um grande gama de 
dados sobre a Noruega.

Esta pesquisa poderia ter sido analisada por outras diferentes pessoas com diferentes 
experiências na área de Tecnologia da Informação tendo em vista que a transformação das 
informações em conhecimento é realizada pela mente humana e que esse processo conta 
com a inferência do contexto da vida e de experiências vividas por cada indivíduo, contudo 
ela contribui para os estudos de Governo Eletrônico porque analisa um site dessa catego-
ria, e favorece o amadurecimento da qualidade de sites como estes e até mesmo pode con-
tribuir para os planejamentos futuros de confecção de futuros sites de Governo Eletrônico. 
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Resumo: O objetivo desta pesquisa é mostrar como os estados brasileiros comercializam seus 
produtos com o resto do mundo. A fundamentação teórica vem do teorema de Heckscher-Ohlin, 
teoria que pressupõe que um país ou região tende a se especializar na produção de bens cujo 
fator de produção mais abundante é utilizado mais intensivamente. Avaliou-se o padrão de co-
mércio de 15 produtos da pesquisa industriaI anual - PIA e foi constatado que grande parte da 
produção depende do fator de produção capital humano. Então, os estados brasileiros que detêm 
este fator de produção em abundância, deverão concentrar sua produção nos produtos que uti-
lizam este fator intensivamente. Desta forma, este estado terá competitividade internacional. O 
mesmo raciocínio pode ser aplicado na variável força de trabalho, pois os estados nacionais que 
detêm este fator em abundância, deverão se concentrar na produção de produtos que utilizem 
este fator de produção intensivamente.

Palavras-chave: Economia. Comércio Internacional. Padrão de Comércio.

THE EVOLUTION OF TRADE BRAZILIAN STATES: 
AN APPLICATION OF THE MODEL HECKSCHER – OHLIN
Abstract: The objective of this research is to show how the Brazilian states trade their products 
worldwide. The theoretical framework is based on the Heckscher-Ohlin theorem in which a coun-
try or region tends to specialize in the production in which the abundant factor of production is 
more intensively used. This research evaluates the patterns of 15 products of the Annual Industrial 
Research and it was evidenced that great part of the production depends on the factor of human 
capital production.  Therefore, the Brazilian states that are abundant on this production factor ten-
ds to concentrate its production in the products that use this factor intensively, this way, the sate 
will be internationally competitive.  In the same way, for the workforce, the national states that are 
endowed with this factor in abundance, it tends to concentrate its production in the products that 
uses this factor of production intensively.

Key words: Economy. Internacional Trade. Pattern  of. Trade
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1. INTRODUÇÃO
Na teoria do comércio internacional, um dos assuntos mais debatidos é a definição da lo-
calização da produção. Para responder a esse questionamento, faz-se necessário averiguar 
que fatores de produção são responsáveis pela distribuição espacial da produção. Segundo 
o teorema de Heckscher-Ohlin, o país que detém maior abundância em um dos fatores de 
produção deveria se especializar na produção de bens que utilizam em seu processo pro-
dutivo um volume relativamente maior deste fator.

Aplicando esta teoria à realidade brasileira, as unidades federativas em desenvolvimento 
deveriam se especializar no comércio de bens intensivos em recursos naturais e em mão- 
de- obra de baixa qualificação, uma vez que estes fatores são abundantes na economia 
do país. Os estados brasileiros relativamente desenvolvidos, por outro lado, por serem 
abundantes em capital e mão- de- obra qualificada, deveriam se especializar na produção 
de bens que utilizam intensivamente destes fatores de produção.

Neste trabalho, procura-se responder se as economias dos estados brasileiros se especia-
lizaram na produção de produtos que utilizam intensamente fatores de produção em abun-
dância em seus territórios. Para tanto, foi analisado o padrão de comércio destes estados, 
no período de 1996 a 2003. 

2. MODELO DE HECKSCHER-OHLIN
Os princípios básicos desta teoria, de acordo com Krugman e Obstfeld (2001), foram for-
mulados por Eli Filip Heckscher, em 1919, e posteriormente desenvolvidos por seu ex-
-aluno, Bertil G. Ohlin, em 1933. Por isso, passou a ser conhecida como modelo de He-
ckscher Ohlin. Segundo essa teoria, o comércio internacional é conduzido, basicamente, 
pelas diferenças de dotações de recursos entre os países; ou seja, o comércio internacional 
seria, em última análise, uma troca de fatores abundantes por fatores escassos, em cada 
um dos países. No caso simples de fatores, dois produtos e duas regiões, o comércio es-
taria baseado na troca de bens com produção relativamente mais barata em cada região, 
ou seja, aqueles cuja produção requer relativamente maior quantidade de fator abundante 
em termos domésticos.

De acordo com o modelo de Heckscher-Ohlin, cada país se especializa e exporta o bem que 
requer utilização mais intensiva de seu fator de produção mais abundante. Os pressupos-
tos que sustentam o teorema são descritos na seqüência.

1 – As funções de produção contam com dois fatores, trabalho (L) e terra (T);
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2 – Existem dois bens, tecidos (t) e alimentos (a);

3 – Os fatores de produção L e T possuem completa mobilidade entre os setores 
produtivos de um mesmo país, sem ônus, e o comércio é livre de barreiras, ou 
seja, as mercadorias fluem de um país para outro sem custos de transporte, ou 
qualquer outro impedimento;

4 – As tecnologias de produção são idênticas nos dois países, ou seja, o mesmo 
conjunto de técnicas ou processos de produção está disponível para todos os 
produtores de um mesmo bem, independente do país e sem custos;

5 – Os fatores de produção são utilizados em combinações diferentes para a pro-
dução de (t) e (a). A função de produção de (t) é intensiva em trabalho e a 
função de produção de (a) é intensiva em terra, tanto interna quanto externa-
mente, e ambas apresentam retorno constantes de escala;

6 – A dotação relativa de fatores difere entre países. No país J, a Terra é relativa-
mente abundante e, no país B, o trabalho é relativamente abundante. O teorema 
de Heckscher-Ohlin não se baseia apenas nas diferenças das proporções entre 
as funções de produção, mas também na dotação relativa dos fatores de pro-
dução nos países em questão;

7 – As preferências dos consumidores são iguais nos dois países;

8 – A balança comercial dos dois países está sempre em equilíbrio. 

O pressuposto 5 é utilizado na teoria para evitar que ocorra a possibilidade de reversão na 
intensidade1 do uso dos fatores de produção para o mesmo produto, interna e externamen-
te. Caso isso venha a ocorrer, o padrão de comércio entre os dois países fica indetermina-
do, não sendo aplicável à teoria de Heckscher-Ohlin, pois o país poderá escolher a forma 
de produzir que melhor se adaptar a sua disponibilidade de fatores.

A diferença na dotação relativa dos fatores de produção entre os países implica na diferente 
remuneração relativa desses fatores. Os preços relativos dos fatores escassos são maio-
res, em relação aos preços relativos dos fatores abundantes. Caso os fatores de produção 
pudessem ter completa mobilidade entre os países, o trabalho poderia migrar em busca 
de melhores salários, e o capital poderia deslocar-se para os países em que seu retorno 
fosse maior. Esse processo eliminaria as diferenças nas dotações e, como conseqüência, 
influenciaria nas remunerações relativas dos fatores entre os países. O comércio de bens 
pode ser considerado como uma troca que traz embutida a migração indireta dos fatores 
de produção contidos na elaboração dos mesmos.

1 A reversão na intensidade de uso dos fatores ocorre, quando há pelo menos duas tecnologias dis-
tintas para a produção de determinado bem, sendo uma intensiva em trabalho e outra intensiva em terra.
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3. METODOLOGIA E 
ESPECIFICAÇÃO DO 
MODELO EMPÍRICO

3.1. DADOS
A principal característica dos modelos de dados em painel é a de combinar uma abordagem 
em termos de séries temporais com uma abordagem cross-section. Os estudos de painel 
estão essencialmente orientados para estudar a heterogeneidade relativa aos diferentes es-
tados/indivíduos etc. O uso do painel permite alargar a formulação do modelo, permitindo 
quantificar determinados aspectos que são de difícil quantificação usando só dados em 
séries temporais ou só dados cross-section (WOOLDRIDGE, 2005).

3.2. FONTES DOS DADOS
Foi estudado o comércio dos estados brasileiros com o resto do mundo baseados na 
indústria de transformação, onde foram analisados 15 produtos, conforme dados da PIA 
(pesquisa industrial anual - IBGE) por Estado. Desta forma, serão analisados os produtos 
semimanufaturados e manufaturados. Os produtos básicos não serão analisados devido 
à falta de dados.

Os dados sobre os saldos de exportações líquidas por produto e Estado são da SECEX 
(2006). Capital humano e emprego foram originados da PIA, elaborada pelo IBGE (2006).

As variáveis que foram utilizadas neste trabalho são as mesmas do artigo “Determinants 
of the Structure of U.S. Foreign Trade, 1958-76” de Robert M. Stern ande Keith E. Markus, 
onde é estabelecido um modelo de comércio em manufaturas com três fatores de produ-
ção: capital físico, capital humano e trabalho não qualificado. A variável capital físico não 
foi inclusa no modelo abaixo devido à falta de dados. 

As variáveis que serão estudadas neste trabalho são aquelas que emergiram de estudos 
empíricos, fundamentados nos debates teóricos. A confiabilidade do trabalho é função da 
escolha das variáveis: “a eficiência de uma teoria é proporcional à qualidade das informa-
ções disponíveis. (...) Variáveis selecionadas de forma inadequada acabam por comprome-
ter a eficiência almejada” (AFONSO, 2001 apud NOBRE, 2005, p.51).

Para explicar o comércio entre os estados brasileiros com o resto do mundo, será utilizada 
a variável saldo das exportações líquidas de cada produto, definida por:

 sit = (Xit – Mit)       (1)

onde:

 sit – Saldo das exportações líquidas de cada produto;
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 Xit – Exportações de cada produto;

 Mit – Importações de cada produto

 i = Estados brasileiros;

 t = 1996,..........2003, representando o período estudado.

A composição das exportações líquidas por produto de cada estado foi originada das in-
formações disponíveis no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
– SECEX no banco de dados chamado ALICEWEB, onde as NCM’s2 foram classificadas de 
acordo com a relação da PIA – IBGE, pois os produtos são classificados de forma diferen-
tes nas duas bases de dados. Os produtos do SECEX foram, então, reclassificados pelos 
códigos da pesquisa Industrial anual (PIA) do IBGE.

Os dados de importação, exportação e saldo das exportações líquidas, nos anos de 1996 a 
2003, de cada estado brasileiro, e referente a cada produto foram obtidos do SECEX.

O estoque de capital humano (hit) foi calculado, seguindo o modelo de Branson e Monoyios 
(77) apud Stern e Maskus 1980, como sendo o diferencial de salário de cada grupo de pro-
duto da PIA, onde Wit é o salário médio anual para cada grupo de produto no tempo t e de 
cada unidade federativa, Wt é o salário mediano anual de cada unidade federativa.

 hit = (Wit – Wt)       (2)

e depois multiplicado pela força de trabalho, representando assim a massa de capital hu-
mano, como demonstra a equação (4).

 hlit = (Wit – Wt) Lit      (3)

O emprego (Lit) corresponde ao pessoal ocupado em cada grupo de produto e por uni-
dade federativa.

3.3. MODELO EMPÍRICO GERAL
O modelo geral é descrito da seguinte forma:

 sit = f ( hit , lit ,tit)      (4)

onde:

 sit = Variável dependente, representando os saldos de exportações líquidas;

2  NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul
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 hit = Variável independente, representando o capital humano;

 lit = Variável independente, representando o emprego;

 tit = Tempo e captação de mudanças na estrutura da economia ao longo do tempo.

Dado o modelo geral, foram elaborados quatro modelos (Quadro 2) para explicar como o 
capital humano e o emprego determinam o comércio dos estados brasileiros com o resto 
do mundo. A utilização dos quatro modelos é para avaliar a robustez dos mesmos. As re-
gressões são calculadas de duas formas: a primeira como sendo de efeito fixo, no qual o 
efeito não observado é correlacionado com as variáveis explicativas e constantes ao longo 
do tempo, então é removida pela transformação de efeitos fixos (Wooldridge, 2005). Pela 
segunda forma, os modelos são calculados como sendo de efeito aleatório que, por defi-
nição, assumem que o efeito não observado é não-correlacionado com todas as variáveis 
explicativas, sejam elas fixas ao longo do tempo ou não (Wooldridge, 2005).

A utilização da variável de tendência (t) é necessária para captar as mudanças na estrutura 
da economia ao longo do tempo. Neste trabalho, o teste de Hausman é utilizado com o 
propósito de avaliar qual o melhor modelo.

MODELO FORMA FUNCIONAL DESCRIÇÃO

I sit = α + β1 hit +β2 lit  +β3 tit  + μit Efeito aleatório

II sit = αi + β1 hit +β2 lit +β3 tit + μit Efeito Fixo

III sit = α + β1 hlit +β2 tit + μit Efeito aleatório

IV sit = αi + β1 hlit + β2 tit + μit Efeito fixo

Quadro 1: Modelos Econométricos
Fonte: Própria pesquisa (2006)

Abaixo seguem as descrições das variáveis utilizadas nos modelos descritos no quadro I, onde:

 sit = Variável dependente, representando os saldos de exportações líquidas;

 hit = Variável independente, representando o capital humano;

 lit = Variável independente, representando o emprego.

 hlit = Variável independente, representando a massa de capital humano;

 tit = Variável Independente, representando tendência

 α = Intercepto

 βn = Coeficiente de regressão a estimar

 μit = Erros
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

A análise dos dados sucedeu ao tratamento estatístico, utilizando-se a ferramenta STATA 
(versão 8.0). Nesta seção, estão descritos os resultados das regressões para cada produto 
da PIA, conforme foi proposto na metodologia. As análises dos resultados foram separadas 
por produto. Na análise de regressão múltipla, os coeficientes estimados foram testados 
pelo teste t com os níveis de significância de 1%, 5% e 10%. Vale ressaltar que as análises 
estão focadas nos modelos I e II, os modelos III e IV foram utilizados para avaliar a robus-
tez dos modelos, bem como a padronização no modelo I como sendo de feito aleatório e o 
modelo II como sendo de efeito fixo.

A fabricação de alimentos e bebidas, conforme tabela 1, apresentou um R2, no modelo I e no 
modelo II, respectivamente 0.3874 e 0.3886. O teste de Hausman indica que o melhor mode-
lo para explicar os saldos das exportações líquidas para a fabricação de produtos alimentícios 
e bebidas é o modelo I. Os coeficientes da variável força de trabalho obtiveram o mesmo sinal 
para o modelo I e II, sendo que no modelo I, a estatística t foi significante de acordo com os 
níveis de significância convencionais. Os coeficientes da variável capital humano obtiveram 
sinais diferentes no modelo I e II. Isso revela que esta variável não tem influência nos mode-
los para explicar os saldos da balança comercial e a variável que tem influencia nos saldos da 
balança comercial do produto analisado é a força de trabalho. Os coeficientes da variável de 
tendência obtiveram o mesmo sinal, porém essa variável indica que os saldos das exporta-
ções líquidas do produto analisado têm a tendência de queda, ou seja, os estados brasileiros 
que têm saldos positivos desse produto estão perdendo competitividade no mercado.

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

l 4,785 6.03* 382 0.33

h -54,869 -0.03 207,204 0.12

hl 90 1.87*** 3 -0.08

t -5,411,571 -2.24** -644,804 -0.26 -689,508 -0.27 -187,871 -0.09

Efeito Fixo não Sim não sim

Efeito 
Aleatório sim não  sim  não 

N de obs 201 201 201 201

R2 0.3874 0.3886 0.2198 0.1309

Teste de 
Hausman

26.00

P(0.0000)

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito aleatório

Tabela 1: Resultados das regressões para a fabricação de produtos alimentícios e bebidas (código da PIA 15)
Fonte: Própria pesquisa (2006)
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A fabricação de produtos têxteis, conforme tabela 2, apresentou R2, nos modelos I e 
II, de 0.4115 e 0.4066, respectivamente. O teste de Hausman indica que o melhor mo-
delo para explicar os saldos das exportações líquidas para a fabricação de produtos de 
produtos têxteis é o modelo II. Os coeficientes da variável força de trabalho obtiveram 
o mesmo sinal nos modelos I e II, no entanto os sinais foram negativos; a estatística t 
foi significante para ambos os modelos, de acordo com os níveis significância conven-
cionais. Os coeficientes da variável capital humano obtiveram o mesmo sinal para os 
modelos I e II, apresentando estatística t é significante. Postas estas considerações, a 
variável capital humano se apresenta como o fator de maior abundância na fabricação do 
produto analisado. Os coeficientes da variável de tendência apresentaram sinal positivo, 
tanto no modelo I como no II, e a estatística t foi significante em ambos. Isso Indica 
que os estados nacionais que fabricam este produto estão ganhando competitividade no 
mercado frente aos produtos estrangeiros.

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

 

L -2,250 -5.61* -3,644 -3.73*

H 1,854,740 2.33** 1,805,685 2.24**

Hl 208 5.72* 263 7.63*

T 1,631,232 1.68*** 1,757,230 1.8*** 538,511 0.56 266,820 0.30

Efeito Fixo não sim não sim

Efeito Aleatório sim não sim não

N de obs 180 180 180 180

R2 0.4115 0.4066 0.1454 0.1481

Teste de 
Hausman

2.95

P (0.3989)

O Teste de Hausman corrobora o modelo de efeito fixo.

Tabela 2: Resultados das regressões para a fabricação de produtos têxteis (código da PIA 17).
Fonte: Própria pesquisa (2006)

Na confecção de artigos do vestuário e acessórios, conforme tabela 3, os modelos I e II apre-
sentaram os respectivos R2 nos valores de 0.0417 e 0.0006, ou seja, a influência nos saldos 
da balança comercial pelas vaiáveis força de trabalho e capital humano não é a melhor forma 
de explicação nos modelos criados. Porém, a variável capital humano apresentou coeficien-
tes de mesmo sinal, indicando que este é o fator mais abundante que determina a produção 
do produto analisado. A variável de tendência apresentou coeficientes positivos e estatística t 
significantes nos modelos I e II, revelando tendência de crescimento no mercado.
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Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

l -102 -0.62 239 0.57

h 271,773 0.57 171,825 0.36

hl 57 2.79* 56 2.69*

t 1,833,888 3.27* 1,673,057 2.83* 1,679,413 3.09* 1,682,922 3.08*

Efeito Fixo não sim não sim

Efeito Aleatório sim não sim não 

N de obs 214 214 214 214

R2 0.0417 0.0006 0.0455 0.0454

Teste de 
Hausman

2.32

P(0.5087)

O Teste de Hausman corrobora o modelo de efeito fixo.

Tabela 3: Resultados das regressões para a confecção de artigos do vestuário e acessórios (código da PIA 
18).

Fonte: Própria pesquisa (2006)

Na preparação de couros e fabricação de artefatos de couros, artigos de viagem e calçados, 
conforme tabela 4, os coeficientes de determinação do modelo (R2) apresentaram os res-
pectivos valores 0.892 e 0.8699, para os modelos I e II.  Não se pode afirmar, no entanto, 
que estes resultados sejam bons, pelo fato de que, talvez, eles estejam ocultando variáveis 
que explicariam melhor o modelo. A variável de tendência apresentou coeficientes positi-
vos nos modelos I e II, mas a estatística t é significante só no modelo II. Esta variável indica 
que o setor está ganhando competitividade no mercado frente ao produto estrangeiro, haja 
vista que no período analisado apresentou crescimento. O teste de Hausman não apresen-
tou resultado para este produto na ferramenta Stata.

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

L 3,633 10.26* 1,409 4.41*

H 405,870 0.46 101,289 0.15

Hl 98 3.43* 78 3.63*

T 747,774 0.58 2,691,744 2.74* 3,383,324 2.65* 3,500,446 3.67*

Efeito Fixo  não sim não sim

Efeito 
Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 212 212 212 212

R2 0.892 0.8699 0.2009 0.1682

Tabela 4: Resultados das regressões para a preparação de couros e fabricação de artefatos de couros, 
artigos de viagem e calçados (código da PIA 19).

Fonte: Própria pesquisa (2006)
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Na fabricação de produtos da madeira, conforme tabela 5, o coeficiente de determi-
nação (R2) dos modelos I e II apresentou os respectivos valores 0.3718 e 0.3714. O 
teste de Hausman indica que o melhor modelo para explicar os saldos das exportações 
líquidas para a fabricação de produtos da madeira é o modelo II. As variáveis força de 
trabalho e capital humano apresentaram os mesmos sinais nos dois modelos, sendo 
que a primeira variável se revelou positiva e a segunda se revelou negativa, de modo 
que a força de trabalho é fator de produção mais abundante e é o que determina a 
produção deste produto. 

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

L 9,561 8.55* 10,273 7.7*

H -781,386 -0.79 -792,676 -0.8

Hl 326 4.07* 329 4.11*

T 4,510,577 3.54* 4,246,259 3.26* 7,078,602 5.32* 7,070,566 5.31*

Efeito Fixo não sim não sim

Efeito Aleatório sim não sim não

N de obs 216 216 216 216

R2 0.3718 0.3714 0.0115 0.0115

Teste de 
Hausman

1.03

P(0.7948)
 

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito fixo.

Tabela 5:  Resultados das regressões para a fabricação de produtos de madeira (código da PIA 20).
Fonte: Própria pesquisa (2006)

Na fabricação de celulose, papel e produtos de papel, de acordo com a tabela 6, o capi-
tal humano é o fator de produção mais abundante, sendo detectado nas regressões dos 
modelos I e II. As estatísticas t, porém, não foram significantes em nenhum dos modelos 
estudados. A variável de tendência tem o mesmo sinal, positivo, nos modelos I e II e a 
estatística t é significativa em ambas. Isso significa que neste setor está mais competitivo 
frente aos produtos estrangeiros referentes a esse setor. O teste de Hausman indica que 
o melhor modelo para explicar os saldos das exportações líquidas para a fabricação de 
celulose, papel e produtos de papel é o modelo II.
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Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. T Coef. t Coef. t Coef. t

l 1,058 1.9*** 4,513 2.08**

h 388,586 0.94 350,593 0.77

hl 391 12.49* 533 15.98*

t 4,735,332 3.81* 4,539,639 3.63* 2,816,576 3.02* 2,061,237 2.47**

Efeito Fixo não sim não sim

Efeito 
Aleatório sim não sim não

N de obs 215 215 215 215

R2 0.0891 0.064 0.1484 0.1434

Teste de 
Hausman

2.76

P(0.4298)
 

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito fixo.

Tabela 6: Resultados das regressões para a fabricação de celulose, 
papel e produtos de papel (código da PIA 21).

Fonte: Própria pesquisa (2006)

Os coeficientes da variável força de trabalho se apresentaram diferentes nos modelos I 
e II; o resultado sugere que esta variável não tem influência nos modelos de regressões. 
Contudo, os coeficientes de capital humano, nos modelos I e II, se apresentaram iguais e 
positivos, indicando que este fator de produção é abundante neste setor e que o mesmo 
determina os saldos das exportações líquidas, embora a estatística t não seja significativa 
em nenhum dos modelos apresentados. A variável de tendência apresenta coeficientes 
de mesmo sinal, positivos, e, somente, o modelo I obteve a estatística t significante. A 
implicação desse resultado é que este setor está mais competitivo devido ao crescimento 
apresentado na regressão. O teste de Hausman indica que o melhor modelo para explicar 
os saldos das exportações líquidas para os produtos 22, 29, 30, 31 e 32 é o modelo I.

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

L -10,553 -8.93* 7,832 1.22

H 11,200,000 1.38 12,400,000 1.5

Hl -95 -1.15 581 6.58*

T 21,600,000 2.05** 13,700,000 1.29 23,200,000 1.97*** 5,065,342 0.54

Efeito 
Fixo  não sim não sim

Efeito 
Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 216 216 216 216
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Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

R2 0.693 0.6845 0.4977 0.587

Teste de 
Hausman

11.15

P(0.0110)

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito aleatório.

Tabela 7: Resultados das regressões para a edição, impressão e recuperação de gravações (código da PIA 
22), fabricação de máquinas e equipamentos (código da PIA 29), fabricação de máquinas para escritório e 
equipamentos de informática (código da PIA 30), fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

(código da PIA 31), fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação 
(código da PIA 32)

Fonte: Própria pesquisa (2006)

Na fabricação de artigos de borracha e plástico (Tabela 8), os coeficientes de determina-
ção dos modelos I e II são, respectivamente, 0.7097 e 0.699. O teste de Hausman indica 
que o melhor modelo para explicar os saldos das exportações líquidas para a fabricação 
de artigos de borracha e plástico é o modelo I. A variável força de trabalho e a variável de 
tendência apresentam coeficientes de sinais diferentes nos modelos I e II. Isto implica que 
estas variáveis não são consistentes para o modelo estudado.

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV
Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

L -2,400 -4.27* 8,337 7.63*
H 1,698,149 1.34 698,263 0.69
Hl 78 2.39** 195 7.01*
T 2,082,860 1.36 -2,073,669 -1.63 711,519 0.45 -311,186 -0.25

Efeito Fixo  não sim não sim
Efeito Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 194 194 194 194
R2 0.7097 0.699 0.4963 0.512

Teste de 
Hausman 130.94

P(0.0000)

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito aleatório.

Tabela 8: Resultados das regressões para a fabricação de artigos de borracha e plástico (código da PIA 25).
Fonte: Própria pesquisa (2006)

Na fabricação de produtos de minerais não-metálicos, conforme tabela 9, os modelos I e 
II apresentam baixos coeficientes de determinação, 0.0912 e 0.0912, respectivamente. O 
teste de Hausman indica que o melhor modelo para explicar os saldos das exportações 
líquidas para a fabricação destes artigos é o modelo I. Os coeficientes da variável força de 
trabalho apresentam o mesmo sinal nos dois modelos, porém estes são negativos, indi-
cando que este fator não influencia os saldos da balança comercial do setor. A variável de 
tendência apresenta mesmo sinal positivo em seus coeficientes, e a estatística t é relevante, 
sugerindo que este setor é competitivo frente ao mercado.
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Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. T Coef. t Coef. t Coef. T

l -11,498 -2.37** -17,795 -1.26

h 1,556,160 0.29 1,379,224 0.25

hl -61 -0.22 223 0.78

t 14,100,000 2.15** 15,600,000 2.15** 11,900,000 1.78*** 10,900,000 1.65***

Efeito Fixo  não sim não sim

Efeito 
Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 199 199 199 199

R2 0.0912 0.0912 0.0125 0.0532

Teste de 
Hausman

0.25

P(0.9696)
 

O teste de Hausman suportou o modelo de efeito fixo.

Tabela 9: Resultados das regressões para a fabricação de produtos de 
minerais não – metálico (código da PIA 26).

Fonte: Própria pesquisa (2006)

A Tabela 10 traz os resultados da análise de regressão dos produtos da metalurgia básica. 
Os coeficientes de determinação dos modelos I e II são, respectivamente, 0.3104 e 0.2818, 
e o teste de Hausman indica que o melhor modelo para explicar os saldos das exportações 
líquidas para a metalurgia básica é o modelo II. As variáveis força de trabalho e capital 
humano apresentam sinais positivos em seus coeficientes em ambos os modelos, e a es-
tatística t é significativa nos dois modelos. Porém, o capital humano é o fator de produção 
mais abundante neste setor, por apresentar maior coeficiente, determinando os saldos de 
exportações líquidas. Contudo, esta variável mostra que este setor é competitivo frente ao 
mercado e aos produtos estrangeiros.

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

l 15,699 4.62* 35,247 4.88*

h 6,205,517 3.31* 5,710,110 3.07*

hl 807 9.82* 794 9.29*

t 1,068,456 0.3 539,717 0.15 -2,224,062 -0.77 -2,028,559 -0.7

Efeito Fixo  não sim não sim

Efeito 
Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 167 167 167 167

R2 0.3104 0.2818 0.3085 0.3084

Teste de 
Hausman

4.3

P(0.2307)
 

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito fixo

Tabela 10: Resultados das regressões para a metalurgia básica (código da PIA 27).
Fonte: Própria pesquisa (2006)
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Na fabricação do produto 33 (Tabela 11), os coeficientes de determinação dos modelos 
I e II são, respectivamente, 0.8939 e 0.89. Neste setor, as variáveis independentes, ca-
pital humano e força de trabalho, apresentaram sinais diferentes em seus coeficientes. 
Isto indica que estas variáveis não são consistentes para explicar os saldos das expor-
tações líquidas deste setor, mesmo que a variável de tendência tenha indicado que este 
setor é competitivo frente ao mercado. Contudo o teste de Hausman indica que o melhor 
modelo é o I e com base nessa informação o fator de produção de maior abundância e 
o que determina os saldos de exportações líquidas é o capital humano, embora a esta-
tística t não seja relevante.

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

L -21,682 -8.95* 18,197 4.14*

H 84,773 0.1 -168,153 -0.25

Hl -599 -3.73* 97 0.84

T 4,219,028 2.85* 869,208 0.73 4,218,710 2.31** 2,082,172 1.75***

Efeito Fixo  não sim não sim

Efeito 
Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 141 141 141 141

R2 0.8939 0.89 0.7556 0.3654

Teste de 
Hausman

117.87

P(0.0000)

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito aleatório.

Tabela 11: Resultados das regressões para a fabricação de equipamentos de instrumentação médico-
hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e 

relógios  (código da pia 33).
Fonte: Própria pesquisa (2006)

Na fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias, conforme tabela 
12, o coeficiente de determinação dos modelos I e II são, respectivamente 0.6216 e 0.5841. As 
variáveis força de trabalho e capital humano apresentam sinais diferentes nos dois modelos, 
indicando que as mesmas não são consistentes. Contudo, o teste de Hausman indica que o 
melhor modelo é o I, e, com base nesta informação, o fator de produção de maior abundância, 
que determina os saldos de exportações líquidas, é a força de trabalho, haja vista, que a estatís-
tica t é significante. A variável de tendência apresenta que este setor é competitivo no mercado.
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Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV
Coef. T Coef. T Coef. T Coef. T

L 8,511 9.17* -8,235 -1.45
H -259,649 -0.07 2,816,172 0.65
Hl 575 12.18* 970 5.95*
T 16,000,000 2.41** 16,700,000 2.55** 9,533,690 1.66*** 5,013,116 0.84

Efeito 
Fixo  não sim não sim

Efeito 
Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 184 184 184 184
R2 0.6216 0.5841 0.6784 0.6774

Teste de 
Hausman

11.16

P(0.0109)
O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito aleatório.

Tabela 12: Resultados das regressões para a fabricação e montagem de veículos automotores, 
reboques e carrocerias (código da pia 34).

Fonte: Própria pesquisa (2006)

Na fabricação de outros equipamentos de transporte, conforme resultados descritos na 
tabela 13, o coeficiente de determinação dos modelos I e II são respectivamente, 0.5265 
e 0.5216. O teste de Hausman indica que o melhor modelo para explicar os saldos das 
exportações líquidas para a fabricação de outros equipamentos de transporte é o modelo 
I. A variável força de trabalho apresenta os coeficientes positivos nos dois modelos e a 
estatística t é significativa em ambos. O capital humano apresenta sinal positivo em ambos 
os modelos, e, embora a estatística t para esta variável não seja significante, é o capital 
humano o fator de maior abundância neste setor, determinando os saldos de exportações 
líquidas. Esta variável indica que este setor é competitivo no mercado.

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

L 39,599 7.8* 58,985 5.97*

H 1,634,286 0.49 3,324,026 0.98

Hl 2,246 14.68* 2,159 10.2*

T 6,739,504 1.2 1,257,147 0.22 444,690 0.1 639,734 0.13

Efeito Fixo  não sim não sim

Efeito Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 141 141 141 141

R2 0.5265 0.5216 0.7069 0.7069

Teste de Hausman 19.61

P(0.0002)

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito aleatório.

Tabela 13: Resultados das regressões para a fabricação de outros 
equipamentos de transporte (código da pia 35).

Fonte: Própria pesquisa (2006)



43

O coeficiente de determinação dos modelos I e II, para os produtos de fabricação de mó-
veis e indústria diversos, é, respectivamente, 0.0004 e 0.0004 (Tabela 14). Isto indica que 
as variáveis dos modelos pouco explicam a variável dependente. A variável de tendência 
apresenta coeficientes de mesmo sinal em ambos os modelos, e a estatística t também se 
mostra significante nos modelos I e II. Isto indica que este setor é competitivo no mercado 
em que atua. Vale ressaltar que o teste de Hausman, que indica o melhor modelo para ex-
plicar os saldos das exportações líquidas, apontou o modelo I como o melhor modelo para 
a fabricação de móveis e indústrias diversas.

Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

L 945 1.95** 3,041 3.76*

H 609,182 1.13 542,064 1.02

Hl 157 5.96* 162 6.13*

T 3,358,797 5.34* 2,928,936 4.63* 2,857,173 4.84* 2,831,752 4.81*

Efeito Fixo  não sim não sim

Efeito 
Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 209 209 209 209

R2 0.0004 0.0004 0.0019 0.0018

Teste de 
Hausman

10.43

P(0.0152)
.

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito aleatório

Tabela 14: Resultados das regressões para a fabricação de móveis e indústrias diversas (código da pia 36).
Fonte: Própria pesquisa (2006)

Os resultados da análise de regressão do saldo da balança comercial da fabricação de 
produtos químicos estão descritos na tabela 15. O coeficiente de determinação (R2) dos 
modelos I e II é, respectivamente, 0.9323 e 0.912. A variável força de trabalho apresenta 
sinais diferentes nos modelos I e II, demonstrando que tais coeficientes não são consis-
tentes. A variável capital humano apresenta coeficientes de mesmo sinal, porém este é 
negativo. Neste caso, nenhuma das variáveis independentes estudadas explica os saldos 
das exportações líquidas. A variável de tendência apresenta coeficientes de sinal negativo. 
Tal resultado sugere que este setor está perdendo competitividade no mercado. O teste de 
Hausman, para este segmento, indica que o melhor modelo para explicar os saldos das 
exportações líquidas para a fabricação de produtos químicos é o modelo I.
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Variáveis Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

Coef. t Coef. t Coef. T Coef. t

L -18,616 -15.65* 3,090 0.96

H -1,606 -0.00 -390,187 -0.29

Hl -246 -6.01* 20 0.73

T -849,291 -0.35 -6,245,123 -2.67* -583,285 -0.16 -6,046,629 -2.81*

Efeito Fixo  não sim não sim

Efeito 
Aleatório  sim  não  sim  não 

N de obs 192 192 192 192

R2 0.9323 0.912 0.8779 0.4336

Teste de 
Hausman

52.55

P(0.0000)

O teste de Hausman corrobora o modelo de efeito aleatório.

Tabela 15: Resultados das regressões para a fabricação de produtos 
químicos (código da pia 24).Fonte: Própria pesquisa (2006)

As regressões analisadas por produto mostram que a maioria dos setores da economia 
brasileira tem, no fator de produção capital humano uma variável importante para explicar 
os saldos da balança comercial, conforme dados sintetizados no quadro 2. Os resultados 
sugerem que os produtos destes setores pesquisados são produzidos e comercializados 
com base no fator capital humano, com exceção de três produtos (15, 20 e 34), cujo fator 
de produção relevante foi a força de trabalho. A tendência encontrada é que os estados 
brasileiros devem se especializar na produção de bens cujo fator de produção seja mais 
intensivo. Assim, para aqueles setores da economia onde é detectado o fator de produção 
intensivo em capital humano, os estados deverão concentrar sua produção nesses produ-
tos, pois dessa forma terão vantagens de comércio segundo a teoria de Heckscher-Ohlin.

CÓD. 
PIA

DESCRIÇÃO FATOR RELEVANTE

15     Fabricação de produtos alimentícios e  bebidas Força de trabalho (l)

17     Fabricação de produtos têxteis Capital Humano (h)

18     Confecção  de artigos do vestuário e acessórios Capital Humano (h)

19     Preparação de couros e fabricação de artefatos de     
Capital Humano (h)

       couro, artigos de  viagem e calçados 

20     Fabricação de produtos de madeira Força de trabalho (l)

21     Fabricação de celulose,  papel e  produtos de papel Capital Humano (h)

24     Fabricação de produtos químicos Não Identificado

25     Fabricação de artigos de borracha e plástico Capital Humano (h)

26     Fabricação de produtos de minerais não-metálicos Capital Humano (h)

27     Metalurgia básica              Capital Humano (h)
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CÓD. 
PIA

DESCRIÇÃO FATOR RELEVANTE

22     Edição, impressão e  reprodução de  gravações

Capital Humano (h)

29     Fabricação de máquinas e equipamentos 

30     Fabricação de  máquinas para  escritório e equipa-     

       mentos de informática 

31     Fabricação  de  máquinas, aparelhos  e  materiais      

       elétricos 

32     Fabricação de material  eletrônico e de  aparelhos    

       e equipamentos de comunicações 

33     Fabricação  de  equipamentos de  instrumentação     

Capital Humano (h)
       médico-hospitalares, instrumentos  de  precisão e     

       ópticos, equipamentos  para automação industrial,     

       cronômetros e relógios 

34     Fabricação e montagem de  veículos automotores,     
Força de trabalho (l)

       reboques e carrocerias 

35     Fabricação de outros equipamentos de transporte Capital Humano (h)

36     Fabricação de móveis e indústrias diversas Capital Humano (h)
Quadro 2:  Produtos x Fator de produção relevante

Fonte: Própria pesquisa (2006)

5. CONCLUSÃO
Em comércio internacional, uma questão importante é a localização da produção. Para res-
ponder a esse questionamento faz-se necessário averiguar quais os fatores de produção 
responsáveis pela distribuição da produção. Segundo a teoria de Heckscher-Ohlin, o país que 
detém maior abundância em um dos fatores de produção teria vantagem na especialização 
da produção de bens que utilizam em seu processo produtivo um volume maior deste fator.

De acordo com os resultados encontrados, grande parte da produção depende do fator 
de produção capital humano. Então os estados brasileiros que detêm este fator de pro-
dução em abundância deverão concentrar sua produção nos produtos nos quais utilizam 
este fator intensivamente; desta forma, este estado terá competitividade internacional. O 
mesmo raciocínio se aplica para a força de trabalho, pois os estados que detêm este fator 
em abundância, deverão se concentrar na produção de produtos que utilizem este fator de 
produção intensivamente.

Na fabricação de produtos químicos e de produtos alimentícios e bebidas,  as regressões 
mostraram que estes setores estão perdendo competitividade no mercado, pois a cada ano 
há um decréscimo nos saldos das exportações líquidas. Nos outros setores são detectados 
aumentos de competitividade devido à tendência de crescimento apontado nas regressões.

É importante ressaltar algumas limitações desta pesquisa, destacando-se o dado sobre o 
capital físico. A não disponibilidade dessa informação prejudicou a análise mais apurada 
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de como as unidades federativas brasileiras estabelecem seu comércio com o resto do 
mundo, ou seja, quais os elementos que determinam a comercialização dos produtos entre 
os paises estrangeiros com os Estados nacionais.

Destaca-se a importância do teorema de Heckscher-Ohlin na explicação das relações co-
merciais dos Estados brasileiros, pois, de acordo com as regressões obtidas, as variáveis 
capital humano e força de trabalho se apresentaram como sendo importantes fatores de 
produção, nas quais os estados nacionais deverão se especializar em produtos que utilizem 
estes fatores intensivamente. Este é um importante referencial teórico na explicação da 
especialização da produção das unidades federativas do Brasil. Futuros trabalhos poderão 
ser realizados com o intuito de testar a validade do teorema de Heckscher-Ohlin utilizando 
outros fatores de produção.
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Resumo: O Presente artigo é resultado de um estudo científico que objetivou identificar e analisar 
o nível de envolvimento dos servidores no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho ofereci-
do pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte 
(SEARH-RN). No intuito de buscar informações sobre o assunto, foram utilizados métodos de in-
vestigação, como: pesquisa exploratória, descritiva e documental. Foi realizado ainda um estudo, 
a partir da aplicação de questionários adaptados de Limongi França (2007) com os servidores 
e posteriormente, entrevistas realizadas com a responsável pelo projeto de qualidade de vida 
no trabalho da SEARH. A partir da análise dos dados coletados, foi possível observar o nível de 
envolvimento dos servidores e seus gestores imediatos no programa de QVT, além de identificar 
a influência destes na participação dos servidores no programa. 

Palavras-Chaves: Qualidade de Vida no Trabalho. Gestão Pública. Comportamento Organizacional.

QUALITY OF WORKING LIFE: CASE THE DEPARTMENT 
OF ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCES OF 
THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (SEARH-RN)
Abstract: The present paper is the result of a study aimed to identify and analyze the level of in-
volvement of the officials in the Program Quality of Working Life offered by the Department of 
Administration and Human Resources of the Rio Grande do Norte State (SEARH-RN). In order to 
find information about the subject, it was used investigation methods, like: exploratory research, 
descriptive and documental. Another study was also made, using surveys from Limongi França 
(2007) with the officials and, after this, these officers were interviewed by the person responsible by 
the Life Quality at Work program from SEARH. From the analysis of data collected, it was possible 
to assess the level of involvement of officials and their immediate managers in the QVT program, 
as well as identify the influence of these managers on the official participation at the program.

Key Words: Quality of Working Life. Public Management. Organizational Behavior
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1. INTRODUÇÃO
A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um campo de estudo da área de gestão de pesso-
as que vem crescendo e ganhando espaço dentro das organizações, em virtude dos benefí-
cios que a mesma proporciona. A sociedade está deixando de perceber a qualidade de vida 
no trabalho como uma despesa e considerando-a um investimento no capital intelectual 
da instituição, que envolve fatores físicos, intelectuais, emocionais, profissionais e sociais.

Diante disso, a QVT se transforma em um fator de excelência pessoal e organizacional, não 
sendo uma novidade dizer que tais práticas, em qualquer ambiente, trazem inúmeros be-
nefícios para o bem-estar dos trabalhadores e uma maior produtividade para as empresas. 
Porém, como se trata de algo inovador, percebem-se ainda algumas dificuldades para fazer 
com que as pessoas se sensibilizem quanto à importância da adoção de hábitos de vida 
saudáveis. Incentivar os funcionários à adoção dos princípios da qualidade de vida como 
uma filosofia de trabalho é o principal desafio das empresas que se esforçam em implantar 
programas de Qualidade de Vida no Trabalho.

O sucesso da implementação de programas de Qualidade de Vida no Trabalho depende 
não somente do comprometimento dos colaboradores em fazer boas escolhas quanto aos 
hábitos saudáveis e de suas atitudes de enfrentamento à adversidade, como também das 
empresas, que precisam fornecer as condições necessárias para que estas escolhas acon-
teçam. Cabe a estas favorecer a criação de espaços de apoio à tomada de decisões, consi-
derando os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais do ser humano.

Com o desejo de implantar e promover o bem-estar dos servidores, o Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte lançou o Programa de Gestão da Qualidade de Vida e Saúde no Traba-
lho – PQV, através do Decreto Lei nº 18.960/ 2006, transformando em política de governo.

Diversas ações compõem o Programa de Gestão da Qualidade de Vida e Saúde no Go-
verno do Rio Grande do Norte, coordenado pela Secretaria de Estado da Administração e 
Recursos Humanos (SEARH), como por exemplo: orientação e acompanhamento médico, 
palestras educativas, ginástica laboral, iniciativas de segurança no trabalho, orientação 
nutricional, controle da obesidade, combate ao estresse, avaliação e controle da insalu-
bridade, atividades lúdicas e recreativas, entre outras. Percebe-se o reconhecimento da 
importância das pessoas que trabalham e se dedicam a realizar a prestação de serviços 
públicos pelo governo. 

Somando a isso, com intenção de buscar mais informações, foi realizado um estudo cientí-
fico do programa de atividades e ações de QVT oferecido, que teve como objetivo principal, 
identificar e analisar o nível de envolvimento dos servidores no Programa de QVT. Neste 
sentido, foram aplicados questionários adaptados de Limongi França (2007) com os servi-
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dores e posteriormente entrevistas realizadas com a responsável pelo projeto de qualidade 
de vida no trabalho da SEARH.

Embora a Qualidade de Vida no Trabalho seja um tema ricamente explorado por diversos 
autores e pesquisadores ao longo do tempo, o presente estudo se justifica pela necessi-
dade de analisar e avaliar a aceitação de um programa de QVT já implantado dentro de um 
órgão da rede pública do Estado. A participação dos servidores é fator essencial para a 
continuidade do Programa. Para tanto, é necessário identificar quais as ações e atividades 
que estimulam a participação do servidor para que haja uma melhoria na produtividade 
e no bem-estar no indivíduo. Além disso, na rede pública, o tema ainda é relativamente 
recente, entre outros motivos, destacamos o fato da burocracia está presente em todas as 
ações do serviço público.

2. QUALIDADE DE VIDA 
NO TRABALHO

A origem do termo Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) surgiu na década de 50, a partir 
dos trabalhos do cientista e psicólogo britânico Eric Trist e seus colaboradores (RODRI-
GUES, 1991). Triste foi um dos pesquisadores do Instituto Tavistock of Human Relations, 
um destacado centro para a aplicação das ciências sociais em problemas das indústrias e 
da sociedade e junto com seus colaboradores estudaram variáveis que futuramente servi-
riam para desenvolver o conceito de QVT, além de desenvolverem estudos acerca da rela-
ção indivíduo-trabalho-organização, que visava à estruturação do trabalho e a satisfação 
dos funcionários (VIEIRA,1996; LADEIRA; GARCIA, 1997).

Uma das variáveis que influenciaram para o movimento da Qualidade de Vida no Trabalho 
foi o desenvolvimento da abordagem sócio-técnica (FERNANDES, 1996). Segundo Martins 
(2009) essa abordagem nasceu também no Instituto Tavistock de Relações Humanas, na 
Inglaterra, a partir dos estudos de Trist, Emery, Rice e Banforth. 

Diante disso, é possível afirmar que a preocupação com as pessoas e suas necessidades 
no ambiente de trabalho teve origem real na abordagem sócio-técnica, que acabou acarre-
tando e impulsionando o movimento da Qualidade de Vida no Trabalho.

De acordo com Vasconcelos (2001) e Medeiros (2002), outros autores também contri-
buíram para o estudo sobre a satisfação do indivíduo no trabalho, auxiliando a criação do 
termo QVT. Entre alguns influenciadores está Elton Mayo que com a experiência de Ha-
wthorne, trouxe significativas contribuições para a origem da QVT. Ele destacou variáveis 
como avaliação do comportamento humano e social dos empregados, motivação e bem-
-estar dos funcionários como determinantes de seu desempenho, visando à obtenção das 
metas organizacionais, entre outros aspectos psicológicos. 

Abrahan H. Maslow foi outro importante nome que contribuiu para a construção da QVT, de 
acordo com Medeiros (2002, p. 27) “A grande contribuição de Maslow, para as organiza-
ções e para o movimento de QVT, foi alertar os gestores para o fato de que as necessidades 
humanas não são apenas de ordem econômica; mas, também, sociais e psicológicas”.
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Nesse sentido, além da ênfase na remuneração e condições de trabalho, aspectos como 
bom relacionamento do grupo, identificação com o trabalho, estima e auto-realização pas-
saram a ser considerados dentro das empresas, em busca da satisfação do trabalhador.

Apesar da origem do termo está ligada diretamente a Eric Trist e seus colaboradores, a 
expressão QVT só foi introduzida publicamente, na década de 70, pelo professor da Univer-
sidade da Califórnia, nos Estados Unidos, Louis Davis, tendo como referencial seu projeto 
sobre delineamento de cargos (FERNANDES; CORONADO, 2008).

À medida que o interesse pela questão da Qualidade de Vida no Trabalho foi crescendo, 
passou a receber contribuições de diversas áreas da ciência, como psicologia, sociologia, 
administração, economia, ecologia, ciências biomédicas, ergonomia e engenharia (VAS-
CONCELOS, 2001).  Com isso, seu conceito passou a sofrer modificações ao longo do 
tempo, sendo influenciado por diferentes pontos de vista de diversos autores, levando em 
consideração a cultura, localidade e período. 

De acordo com Drucker (1997 apud Oliveira, 2004, p. 163), “qualidade de vida é a avaliação 
quantitativa da qualidade relativa das condições de vida, incluindo-se atenção aos agentes 
poluidores, barulho, estética, complexidade etc.” Dessa forma, o que determina a QVT são 
as condições físicas presentes na organização, que influirão diretamente sobre as ativida-
des laborais desempenhadas pelos funcionários. 

Entretanto, para Nadler e Lawler (1983, apud MARQUES, BORGES E ADORNO, 2008, p.76), 
o conceito de QVT é definido como “maneira de pensar a respeito das pessoas, participa-
ção na resolução de problemas, enriquecimento do trabalho, melhoria no ambiente de tra-
balho” de maneira a enfatizar a visão humanística no ambiente de trabalho. Outro exemplo 
de ênfase na visão humanística é o conceito de QVT na visão de Bom Sucesso (1998, p. 29) 

Qualidade de vida trata da experiência emocional da pessoa com o seu trabalho, 
no momento em que tantas mudanças sociais e tecnológicas se instalam de 
forma intensa e acelerada. Aborda os efeitos desta realidade no bem-estar da 
pessoa do ponto de vista emocional, enfocando as conseqüências do trabalho 
sobre a pessoa e seus efeitos nos resultados da organização.

Já Fernandes (1996, p. 45-46) concorda de forma mais ampla e abrangente, que a QVT 
trata de uma “gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sócio-psi-
cológicos que afetam a cultura e renovam o clima organizacional, refletindo no bem-estar 
do trabalhador e na produtividade das empresas”. 

Na visão de LImongi-França (1996), outro elemento importante da QVT é o enfoque biop-
sicossocial, que consiste em observar o ser humano e a empresa como um todo, conside-
rando suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais. 

Segundo a autora:

Toda pessoa é um complexo biopsicossocial, isto é, tem potencialidades bioló-
gicas, psicológicas e sociais que respondem simultaneamente às condições de 
vida. Estas respostas apresentam variadas combinações e intensidades nestes 
três níveis e podem ser mais visíveis em um deles, embora todos sejam sempre 
interdependentes. (LIMONGI-FRANÇA, 1996, p. 10-11)



54

O enfoque biopsicossocial representa o fator diferencial para a realização da Qualidade de 
Vida no Trabalho, através de verificação de diagnósticos, campanhas, criação de serviços 
e implantação de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento das pessoas 
dentro da empresa (LIMONGI-FRANÇA, 1996). 

De acordo com as explanações dos diferentes autores, pode-se concluir que a definição 
de Qualidade de vida é tão ampla quanto à dimensão do ser humano, sendo assim, precisa 
entender e atender às necessidades das pessoas, levando em consideração dimensões 
físicas, mentais, sociais e emocionais, variáveis estas, que são comumente trabalhadas 
dentro dos programas de QVT.

3. METODOLOGIA
O delineamento utilizado foi a Pesquisa Exploratória, para buscar informações teóricas relacio-
nadas ao projeto de qualidade de vida, com tentativa de propor melhorias para a organização.

Para Bervian e Cervo (2002, p.69), “os estudos exploratórios não elaboram hipóteses a se-
rem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações sobre 
determinado assunto [...] para obter nova percepção do mesmo e descobrir novas ideias”.

A amostra utilizada foi a não-probabilística por acessibilidade ou por conveniência. Neste 
tipo de amostragem, “o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo 
que estes possam de alguma forma, representar o universo” (GIL, 2007, p.104).

Em relação ao universo, obteve-se uma amostra de 20,5% dos servidores questionados, 
onde foram aplicados 100 questionários, no qual 85 foram respondidos.

Os questionários aplicados no presente estudo foram baseados no modelo de Limongi-
-França (2007), porém o mesmo foi adaptado para realidade da organização. Posterior-
mente, foi realizada entrevista presencial com a responsável pelo projeto de qualidade de 
vida no trabalho da SEARH, a senhora, Maria das Graças de Araújo.

O resultado da pesquisa foi feito através de tabulações de dados, análises sobre as respostas 
recebidas, sugestões ou outras informações que ocorreram durante a realização da pesquisa 
e da entrevista. Os dados estão apresentados em tabelas, gráficos, avaliações qualitativas e 
relatórios. Os dados qualitativos são avaliados segundo as técnicas de análise de conteúdo.

4. ANÁLISE DOS DADOS
O programa de QVT oferecido pela SEARH tem como objetivo reconhecer a relevância 
das pessoas que trabalham e se dedicam a realizar a prestação de serviços  inerentes ao 
governo do estado. 

Tal programa inclui de uma forma abrangente aspectos de bem-estar, garantia de saúde, e 
segurança física, mental, e social, bem como, capacitação para realizar tarefas com segu-
rança e bom uso da energia pessoal, tendo como missão: “Contribuir para a integração, o 
bem- estar e a qualidade de vida dos servidores da Secretaria de Estado da Administração 
e dos Recursos Humanos -SEARH”. 
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De acordo com os dados coletados, foi constatado que 63,5% dos respondentes partici-
pam das ações e atividades oferecidas pelo programa de QVT oferecido pela instituição, ao 
passo que 36,5% não participam, conforme o Gráfico 1.

Sim

63,50%

Não

36,50%

Gráfi co 1:  Participação no programa de QVT.
Fonte: Dados da pesquisa, set/2009.

Apesar da maioria dos respondentes afirmarem participar das ações e atividades de QVT, 
a entrevista realizada com a coordenadora do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 
da SEARH, Maria das Graças de Araújo, demonstrou que existe uma contradição no que 
se refere à participação dos servidores no programa, afirmando que o maior desafio do 
programa é a baixa adesão dos servidores às ações e atividades do Programa de QVT. 

Diante dessa contradição, o presente estudo, conforme o Gráfico 2, procurou descobrir 
quais as ações e atividades que os servidores participam, e dessa forma, avaliar o índice de 
participação em cada ação e atividade.
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Gráfi co 2: Índice de participação nas ações e atividades.
Fonte: Dados da pesquisa, set/2009.
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Sendo assim, foi possível observar que a massagem é a atividade com maior índice de 
adesão pelos servidores, enquanto as ações que exigem mais esforço físico não são muito 
procuradas. Assim, apesar da contradição entre os questionados e a coordenadora do 
Programa de QVT, pode-se verificar que a maioria dos servidores participa sim das ações 
e atividades de QVT, entretanto, os mesmos têm preferências por determinadas ações e 
atividades que melhor atendam  às suas necessidades.  

Essa problemática do baixo índice de participação em algumas atividades pode-se justificar 
pelo fato da organização não ter feito um estudo aprofundado a respeito das necessidades 
dos seus servidores.

Quando questionado aos respondentes que não participam das ações e atividades de QVT 
quais os motivos da não adesão ao programa, 51,6% alegaram falta de tempo para par-
ticipar, enquanto que 35,5% apontaram a falta de permissão por parte das suas chefias 
imediatas e por fim, apenas 9,7% dos questionados declararam falta de interesse em de-
sempenhar as atividades fornecidas, como mostra o Gráfico 3.

51,6%

35,5%

9,7%

3,2%

Tempo OutrosPermissão
da Chefia 

Falta de 
Interesse

Gráfi co 3: Motivos pelos quais os servidores não participam do programa de QVT.
Fonte: Dados da pesquisa, set/2009.

De acordo com a entrevista realizada com a coordenadora do Programa de QVT, pode-
-se constatar que as variáveis: falta de tempo e falta de permissão das chefias ime-
diatas, estão diretamente interligadas. Ela afirmou que a falta de motivação e rejeição 
por parte dos gestores imediatos é considerado um outro desafio para expansão do 
programa na organização. 

Segundo a coordenadora, devido ao grande volume de trabalho, muitos coordenadores 
não permitem que seus subordinados participem das ações e atividades de QVT. Para ela, 
os chefes não acreditam que a Qualidade de Vida no Trabalho possa aumentar a produtivi-
dade, assegurando que os funcionários vão perder o tempo que deveria ser destinado ape-
nas para o cumprimento de suas atividades laborais. De acordo com a entrevistada, para 
incentivar e motivar os servidores a participar do programa, é preciso estímulo e motivação 
por parte dos gestores imediatos. Além disso, a participação dos gestores no programa iria 
incentivar e motivar os subordinados a participarem também.
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Conforme Julião (2001), a motivação é um fator importante para melhorar o desempenho 
dos indivíduos dentro da organização, em virtude disso, é ela quem vai contribuir para 
alcançar os objetivos da empresa. Unindo os dois pontos de vista, a falta de motivação 
dos gestores imediatos vai comprometer não só o próprio desempenho, como também a 
motivação dos seus subordinados, influenciando dessa maneira, a produtividade, e conse-
quentemente, os objetivos da organização. 

A coordenadora acrescentou que ela mesma participa de quase todas as ações e atividades 
oferecidas pelo programa, pois acredita que faz bem para a saúde e melhora o bem–estar, 
além de servir para incentivar outros servidores a participar.  Apesar disso, ela afirma que 
às vezes o programa se torna  estressante para os organizadores, por não conseguir atingir 
o total de pessoas idealizado.

Questionados sobre se possuem uma definição clara do conceito de QVT, quase 90% res-
ponderam que sim, enquanto o restante afirmara que não. Para aferir a veracidade da 
questão, foi questionado se os mesmos poderiam indicar uma palavra-chave que para eles 
significasse o termo Qualidade de Vida no Trabalho. 

Bem Estar

50,6%

Satisfação

28,2%

Saúde

12,9%

Motivação

5,9%

Outros

2,4%

Gráfi co 4: Termos relacionados à QVT
Fonte: Dados da pesquisa, set/2009.

Apesar de mais de 10% dos funcionários terem alegado que não possuem uma defini-
ção clara para o conceito de QVT, pode-se constatar através do questionamento sobre a 
palavra-chave que quase 100% dos respondentes têm uma idéia do que trata o conceito de 
QVT. Isso pode ser corroborado por Vasconcelos (2001) que afirma que a qualidade de vida 
no trabalho tem seu conceito ora abordando a ênfase no bem-estar e saúde (CHIAVENATO, 
2004), ora na satisfação e motivação como cita Rodrigues (1994 apud MELLO, 2006). 

Quanto à importância da QVT, foi questionado se as ações e atividades são importantes 
para as organizações e funcionários, onde a maioria 92,9% alegaram que concordam, en-
quanto que 1,2% discordam e 5,8% afirmam desconhecer, conforme Gráfico 5.



58

Concordo

92,90%

Discordo

1,20%

Desconheço

5,80%

Gráfi co 5: Importância das ações e atividades de QVT para as empresas e funcionários.
Fonte: Dados da pesquisa, set/2009.

Nesse sentido, como a maioria dos respondentes (mais de 90%) que afirmaram concordar 
que as ações e atividades de QVT são importantes para as empresas e funcionários, foram 
questionados os motivos pelos quais os mesmos concordam. Apesar da maioria de 53,2% 
não ter respondido a pergunta talvez pela mesma se tratar de uma questão subjetiva, 46,8% 
elucidaram mais de uma variável que torna as ações e atividades de QVT importantes para 
a organização, as quais podem ser analisadas na tabela abaixo.

De acordo com o gráfico a seguir, que se refere à produtividade, a maioria dos servido-
res questionados, ou seja, quase 80% discordam da opinião dos gestores imediatos que 
acreditam que a QVT não influencia na produtividade. Segundo eles, as ações e atividades 
de QVT interferem positivamente na produtividade, enquanto que um pouco mais de 20% 
discordam ou desconhecem.

Variáveis que tornam as ações e atividades de QVT importantes para as 
empresas e funcionários.

Variáveis Freq. %

Motivação 9 24,30%

Bem-estar 6 16,20%

Interação 5 13,50%

Melhoria no ambiente de trabalho 5 13,50%

Produtividade 5 13,50%

Saúde 4 10,80%

Valorização do funcionário 4 10,80%

Outros 9 24,30%

TOTAL OBS. 37  

Tabela 1: Variáveis que tornam as ações e atividades de QVT 
importantes para as empresas e funcionários 

Fonte: Dados da pesquisa, set/2009.
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Concordo

76,50%

Discordo

16,50%

Desconheço

7,10%

Gráfi co 6: Produtividade.
Fonte: Dados da pesquisa, set/2009.

Concordando com os funcionários, a coordenadora do programa de qualidade de vida, 
acrescentou na entrevista que depois que o programa foi implantado, o índice de absen-
teísmo por problemas de saúde caiu 95%, de acordo com as pesquisas realizadas pela 
coordenadoria da organização.  Confirmando a questão da produtividade, de acordo com 
Fernandes (1996) a QVT é uma gestão dinâmica e contingencial composta de fatores físi-
cos, tecnológicos e sócio-psicológicos que modificam a cultura e o clima da organização, 
buscando refletir no bem-estar do trabalhador e na produtividade das empresas. Sendo 
assim, a QVT tem como objetivo final aumentar o bem-estar dos funcionários e interferir 
positivamente na produtividade, através de políticas que promovam mudanças na cultura 
e no clima da organização.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto à participação dos servidores no programa de qualidade de vida, foi possível ob-
servar que a maioria dos questionados participam do programa de QVT, entretanto, essa 
participação se restringe apenas às atividades que melhor atendem às  suas necessidades, 
fazendo com que outras atividades não contem com o número suficiente de pessoas para 
o seu desenvolvimento. Diante disso, seria pertinente realizar um estudo junto aos servi-
dores com o intuito de identificar e analisar as reais necessidades, para que seja possível 
disponibilizar atividades que se adequem aos anseios dos servidores, contribuindo dessa 
forma, para uma maior motivação, satisfação e desempenho dos mesmos.
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De acordo com a pesquisa realizada, foi possível encontrar, além da falta de motivação e 
interesse por algumas atividades, outros motivos interferindo na  participação dos servi-
dores no Programa de QVT como: a falta de tempo e falta de permissão dos gestores ime-
diatos, variáveis estas que estão diretamente interligadas e concordam com o julgamento 
proferido pela coordenadora do programa de QVT. Neste caso, seria recomendado elaborar 
e pôr em prática ações de incentivo para os gerentes. o que pode ser realizado através de 
treinamentos ou palestras ministradas por  equipe especializada em qualidade de vida no 
trabalho, fazendo com que  compreendam a importância de participar e de incentivar, além 
de disponibilizar a sua equipe para a participação das atividades oferecidas pelo programa 
de qualidade de vida da instituição.

Foi comprovado, a partir da opinião dos servidores, que os benefícios que o programa 
proporciona tanto para os funcionários como para a instituição, influencia na participação 
destes no programa.

O presente estudo teve a iniciativa de avaliar o conhecimento dos servidores a respeito de 
QVT, verificar quais os benefícios que na visão dos funcionários a QVT proporciona para o 
ambiente laboral como um todo, analisar as dificuldades encontradas pela coordenadoria 
do Programa para atingir o número idealizado de servidores, confirmar a resistência por 
parte dos gestores imediatos na participação de sua equipe nas atividades oferecidas, além 
de salientar o impacto do programa na produtividade, na cultura e no clima organizacional, 
conforme a opinião dos servidores. 

Por fim, pode-se dizer que os investimentos realizados beneficiam toda a organização, 
buscando aprimorar vários recursos como saúde, bem-estar, lazer, motivação, satisfação e 
a valorização pessoal, isto mostra que é possível unir produtividade com qualidade de vida, 
visando aos interesses sociais que envolvem a organização.
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Resumo: Este artigo discute a contribuição que a auditoria pode oferecer para as organizações 
sem fins lucrativos (Terceiro Setor) e a sociedade. A busca de novas maneiras de gerenciamento e 
controle das formas de utilização dos recursos públicos e dos fomentadores de recursos às orga-
nizações sem fins lucrativos tem sido um grande desafio a ser atingido. Entende-se que referidas 
organizações enfrentam os problemas sociais, exigindo do Estado, da sociedade e das organiza-
ções, uma participação mais efetiva nas suas ações. Ressalta-se que a auditoria pode contribuir 
para uma efetiva administração dos recursos e, conseqüentemente, para obtenção de resultados 
no trabalho junto a grupos sociais e no enfrentamento da pobreza, da exclusão social e conquista 
dos direitos do cidadão. Partindo deste contexto foi procurado argumento não somente junto à 
literatura sobre Terceiro Setor mas em contabilidade e em áreas correlatas, para dar sustentação 
ao trabalho. Pretende-se chamar a atenção para contribuição auditoria, na busca de qualidade no 
atendimento, identificando oportunidades de melhorias, contribuindo para consecução das metas 
das entidades do Terceiro Setor. Trata-se de um assunto relevante, mas muito controvertido.

Palavras-Chave: Auditoria. Terceiro Setor. Entidades sem Fins Lucrativos.

AUDIT CERTIFICATION AS A STRATEGY OF 
TRANSPARENCY IN PROFITABLE ORGANIZATIONS 
Abstract: This article discusses the contribution that the audit can provide for nonprofits organi-
zations (Third Sector) and society. The search for new ways to manage and control the forms of 
use of public resources and developers of resources to nonprofit organizations has been a great 
challenge to be met. It´s understood that these organizations faced social problems, requiring the 
State, society and organizations, a more effective participation in their actions. It emphasizes that 
the audit can contribute to effective management of resources and hence for achieving results 
in their work with social groups and in tackling poverty, social exclusion and achievement of civil 
rights. From this context, we sought argument not only with the literature on the Third Sector, but in 
accounting and related fields, to give support to the work. It pretends to draw attention to audit con-
tribution in the search for quality care, identifying improvement opportunities, contributing to con-
secutive of the goals of the Third Sector entities. This is an important issue, but very controversial.

Key words: Audit. Third section. Non profit organizations.
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1. INTRODUÇÃO
Devido à crescente responsabilidade social por parte da comunidade que deve assumir 
em organizações desta sociedade civil, surge a necessidade de elaborar e apresentar in-
formação sobre as atividades relacionadas com essa responsabilidade através de dados 
precisos e transparentes em suas ações. Este volume de informações agrupa aspectos do 
tipo social, ético, ambiental ou ecológico, são categoricamente trabalhadas através de um 
monitoramento constante e avaliação destes resultados ocasionados.

A auditoria nestas organizações não só busca medir resultados no processo monetário, 
mas também avalia o recurso humano. A auditoria aparece como uma necessidade da 
organização de contar com informação pertinente para tomar decisões inteligentes com 
relação à gestão social, medindo o impacto da entidade na sociedade. Cada um dos tipos 
de informação que compõe a auditoria tem registrado outras ramificações da mesma, entre 
as quais se destacam a Auditoria Operacional e a Informação de Caráter Ético.

As organizações hoje são agentes transformadores, que exercem uma in-fluência muito 
grande sobre a sociedade e o meio ambiente. Neste sentido, vários projetos são criados, 
atingindo principalmente os funcionários e o público externo, contemplando a comunidade 
a sua volta ou a sociedade como um todo. A grande dificuldade é que não se realiza um 
gerenciamento a fim de saber qual o retorno para a sociedade. 

Na dimensão interna, ao nível da organização, as práticas socialmente responsáveis im-
plicam, fundamentalmente, os trabalhadores e prendem-se em questões como o investi-
mento no capital humano, na saúde, na segurança e na gestão da mudança, enquanto as 
práticas ambientalmente responsáveis se relacionam sobretudo com a gestão dos recursos 
naturais explorados no processo de produção. 

O propósito da Auditoria nestes tipos de organizações sem fins lucrativos não governa-
mentais - ONGs consiste em tornar públicas questões concretas deste setor privado que 
produzem um impacto social a curto ou longo prazo. Põe à disposição de todas as partes 
integrantes para a sociedade, as informações relevantes acerca dos objetivos políticos, 
programas, atuação e contribuição dos objetivos sociais da organização.
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2. UM BREVE HISTÓRICO DO 
INÍCIO DAS ENTIDADES 
NÃO GOVERNAMENTAIS

A preocupação com o social começou no Brasil em 1543, com a fundação da Santa Casa 
de Misericórdia da então Vila de Santos, SP, fazendo com que a atuação no setor quase 
nascesse junto com o próprio País.

“A partir daí, no entanto, a distância entre as datas se reduziu. Em 1910, o escotismo, 
fundado dois anos antes na Inglaterra por Robert Baden-Powell, se estabeleceu aqui, para 
‘ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião’” (BEATRIZ, 1999, p.6, grifo do autor).

Diante disto, a história da evolução da existência das organizações, segundo estudos da 
Associação Brasileira de ONGs – ABONG, lançado em seu anuário de 2004 foi que:

Em 1942, Getúlio Vargas criou a LBA - Legião Brasileira de Assistência, cuja primeira pre-
sidente foi Darci Vargas. 

Em 1961, nasceu a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que mudou o 
conceito de assistência aos excepcionais. 

Em 1967, o Governo criou o Projeto Rondon e levou universitários ao interior do país para 
atender a comunidades carentes. 

Em 1983, surgiu a Pastoral da Criança, treinando líderes comunitários para combater a 
mortalidade infantil. A partir dos anos 90, os empresários aumentaram a consciência so-
cial, até em decorrência da diminuição dos programas do Governo para o setor, por causa 
da crise econômica do final dos anos 70. 

Em 1993, Herbert de Souza, o Betinho, fundou a Ação da Cidadania contra a Miséria e 
pela Vida. 

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso criou o programa Comunidade Solidária, que subs-
tituiu a LBA e cuja presidência coube à dona Ruth Cardoso. 

Em 1995, também surgiu o programa Universidade Solidária, o Unisol, atuante a partir 
de 1996. 

Em 1998, foi promulgada a lei 9.608, que regulamenta a prática do voluntariado, e, em 
1999, a lei 9.790 qualificou as organizações da sociedade civil de direito público e discipli-
nou um termo de parceria.

As ONGs na década de 70 se vinculavam aos movimentos sociais; na década de 90 sua 
principal característica foi a “parceria” com o Estado e fundações e empresas. O termo 
ONG foi cunhado pela primeira vez em 1940, pela ONU, para designar as entidades execu-
toras de projetos humanitários ou de interesse público. Mas, a sua expansão vai deu-se na 
década de 60/70.E, na América Latina,  cumprem papel na luta contra os Estados ditatoriais 
- principalmente aquelas que se dedicam à questão dos direitos humanos. 
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Não se deve esquecer que estas organizações cumprem um papel ideológico na 
implementação das políticas neoliberais e está em sintonia com o processo de 
reestruturação do capital pós 70: de flexibilização dos mercados nacional e in-
ternacional, das relações de trabalho, da produção, do investimento financeiro. 
Nega a universalidade, ao se dirigirem a grupos específicos e privatizarem o pú-
blico já que suas “ações” são as custas do erário público; uma vez que o Estado 
deixa de angariar impostos por conta dos gastos deste setor com a filantropia. 
(MONTÃNO, 2002, p.17; OLIVEIRA, 2000, p.38).

Estas organizações vão contar com o apoio de diferentes agências de “Cooperação Interna-
cional”. Algumas são obrigadas a manter auditoria de todos os processos, desde a entrada 
de recursos até a utilização ou destinação destes recursos, se estão sendo bem aplicados, 
avaliando principalmente o custo-benefício em questão.

A ativa participação das organizações sem fins lucrativos na sociedade brasileira 
data do final do século XIX. Já o processo de formação e consolidação das orga-
nizações não governamentais (ONGs) hoje presentes no cenário nacional surgiu 
nas décadas de 60 e 70, épocas marcadas pelas restrições político-partidárias 
impostas pelos governos militares, concentrando-se basicamente nas décadas 
de 80 e 90 (século XX), período em que mais cresceram e se tornaram visíveis. 
Apesar da evolução recente, as ONGs tiveram papel relevante enquanto catalisa-
doras dos movimentos e aspirações sociais e políticas da população brasileira. 
(TEODÓSIO, 2003, p.22).

Mas se nos anos 70/80 as ONGs poderiam ser consideradas parte do campo progressista, 
vale ressaltar que muitas dessas organizações, mesmo nesta época, exerciam um papel 
“paliativo” ou “amortecedor”: denunciavam internamente as violações dos direitos huma-
nos mas, raramente denunciavam os patrocinadores norte-americanos e europeus que os 
financiavam e aconselhavam. Mas, mesmo as mais aguerridas, se encontram numa “ca-
misa de força”: estão integradas no fluxo de dinheiro do Estado e/ ou da Igreja, não podem 
(ou têm muita dificuldade para) atuar de modo mais impactante.

As organizações sem fins lucrativos existem desde o Brasil colônia, inicialmente 
na figura de entidades ligadas à igreja católica, portanto, não se trata de algo 
novo, mas que vem crescendo a cada dia, ganhando mais visibilidade, tanto 
na sociedade, quanto na mídia e chamando a atenção do próprio Estado, com 
características de gerar serviços de caráter coletivo com fins sociais, lutar em 
defesa dos direitos dos cidadãos, buscando a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Por outro lado, cresceu o número de organizações, com fachadas de 
filantropia, para lavagem e desvio de dinheiro público, é a chamada pilantropia 
(SZAZI, 1999, p. 97).

A Igreja Católica, ressalte-se, com o suporte do Estado, era responsável pela maior parte 
das organizações que prestavam algum tipo de assistência às comunidades carentes que 
ficavam às margens das políticas sociais básicas (saúde e educação fundamentalmente). 
“As Santas Casas, que datam da segunda metade do século XVI segundo Landin 1993:A4, 
são exemplos clássicos desta tradição”.

A estas se agregam as irmandades e as “ordens terceiras”, que prestavam um 
atendimento mais específico, em termos de público e de objetivos, em relação 
ao implementado pelas Santas Casas. O fato é que durante todo o período co-
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lonial, até o início do século XIX, esta associação entre Estado e Igreja Católica, 
que objetivava o atendimento e a assistência das questões sociais, mostrou-se 
presente e predominante. A partir do século XX, outras religiões, que entendiam 
a caridade como uma atividade indissociável da prática religiosa, passaram a 
promover a formação de organizações nos moldes já praticados pelos católicos, 
dividindo, assim, com a Igreja Católica, a parceria com fins filantrópicos entre 
esta e o Estado. No período republicano, muitas mudanças ocorreram no rela-
cionamento entre estado e igreja (OLAK, 1996, p.42).

Não somente novas instituições passaram a executar funções até então limitadas ao raio de 
atuação destes atores mais tradicionais, como também a modernização da sociedade, fruto 
da industrialização e da urbanização, suscitava o aparecimento de novas e mais complexas 
necessidades sociais na população. Na década de 30, então, várias organizações da socie-
dade civil passaram a se formar, muitas das quais atreladas ao Estado. 

Com a passagem dos governos militares e a consolidação democrática do país expressa 
através da pluralidade partidária (Melo Neto, 1999:46), da formação dos sindicatos e do 
fortalecimento dos movimentos sociais urbanos e rurais, abriu-se espaço para uma atua-
ção mais efetiva das organizações não governamentais, cujo número elevou-se rapidamen-
te em face do crescimento das dificuldades sócio-econômicas experimentadas pelo Brasil.

Tanto a origem quanto os objetivos e as trajetórias destas organizações passaram a ser 
mais diversificados, seguindo a fragmentação e a pluralidade características dos movi-
mentos sociais então contemporâneos. Cabe destacar, nessa época, a aprovação da nova 
Constituição (1988), no âmbito de um amplo processo de mobilização social, que, dentre 
outros, introduziu novos direitos sócioeconômicos (especialmente na área trabalhista), a 
expansão dos direitos de cidadania política e o estabelecimento dos princípios da descen-
tralização na promoção das políticas sociais. 

Estes fatos moldaram o atual contexto vivenciado pelas organizações não governamentais. Ao 
mesmo tempo em que o espaço de atuação é ampliado, fruto das próprias demandas sociais 
da população, há um “enxugamento” das fontes de recursos, especialmente das internacionais. 

O estabelecimento de critérios mais rígidos de organização e demonstração de resultados 
evidenciou a necessidade de investimentos no aumento da profissionalização e da capa-
citação institucional, principalmente de gestão organizacional e de recursos, áreas menos 
desenvolvidas pelas organizações. Esta situação evidenciou-se, sobretudo pelas priorida-
des históricas de luta e defesa de direitos humanos, no caso das ONGs tradicionais, e pela 
tradição voltada principalmente para a prestação de serviços assistenciais e imediatos, no 
caso das filantrópicas. Isto também significou uma concentração de recursos nas mais 
conhecidas ONGs, dadas as fragilidades e dificuldades das menores em se adaptarem ra-
pidamente aos novos padrões. 

Em meados dos anos 90, deu-se a entrada organizada do setor empresarial 
em programas e projetos sociais, especialmente através de suas fundações e 
institutos associados, representando a inserção da visão de mercado no terceiro 
setor e novas possibilidades de parcerias e de fontes de recursos para as insti-
tuições atuantes na área (COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 1998, nº. 05).

O modo de atuação da organização introduz uma qualificação jurídica específica e novas 
formas de regulação para a interação com o Estado – reforçaram a tendência de moderniza-
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ção e de aumento da profissionalização para as instituições integrantes do setor. Estas que 
passaram a investir na aquisição de atributos que confiram melhorias de qualidade, trans-
parência de ação e resultados (inclusive auditorias externas), aumento da visibilidade e da 
credibilidade e identificação de novas estratégias de sustentabilidade e financiamentos.

2.1. FINANCIAMENTO DESTAS ORGANIZAÇÕES
As organizações sem fins lucrativos localizados atualmente no Terceiro Setor são financia-
das tanto por doações e contribuições privadas como por subvenções governamentais e 
freqüentemente são contempladas com incentivos fiscais em função do interesse público 
de sua ação. Denomina-se “sem fins lucrativos” pois devem destinar o total de suas recei-
tas às atividades sociais de caráter altruísta e filantrópico. Nada impede em tese que reali-
zem lucros, no entanto é reconhecida legal-mente como obrigatória a destinação exclusiva 
destes aos objetivos estatutários de cunho social e filantrópico.

2.2. SITUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
SEM FINS LUCRATIVOS EM NATAL
O que começou com o bloqueio dos canais de participação durante a ditadura militar e 
completamente à base do amadorismo hoje, ganha solidez, importância política, status 
econômico e visibilidade social. As Organizações Não Governamentais (ONG’s) natalenses, 
transformaram-se de pequenas iniciativas bem-intencionadas em referências obrigatórias 
quando o assunto recai em alternativas de desenvolvimento, geração de renda e democra-
tização de direitos.

A predominância deste formato, que abrange inúmeras formas – associações de bairros, 
clubes de mães, recreativas, de classes profissionais, produtores rurais e ONGs – é um 
dos fatores que explica a dificuldade de percepção da sociedade quanto à natureza e à 
abrangência das atividades desenvolvidas. Parcela considerável das instituições sem fins 
lucrativos de caráter público não possuía o registro junto aos órgãos governamentais –- 
declaração de utilidade pública e registro no Conselho Nacional de Assistência Social – 
CNAS, o que não permite à organização a obtenção de possíveis incentivos fiscais.

O setor de educação respondia pela maior concentração de organizações em Natal (Anuá-
rio da ABONG, 2008:12), cerca de 29%, excetuando-se aquelas organizações que prestam 
apenas algum tipo de assessoria. Apesar das outras áreas que vêm se incorporando ao es-
copo de trabalho das organizações mais recente-mente formadas, nota-se uma prioridade 
pela atuação junto à educação, visualizada, também, pelo volume de periódicos, cartilhas, 
manuais e vídeos produzidos pelas instituições.

Por diversas razões históricas, abrigaram-se sob esta denominação genérica distintos 
agentes e organizações da sociedade civil (OSCs), formando um conjunto heterogêneo de 
atuação em causas específicas e gerais, nos campos político, social, econômico e cultural.

Desta forma, as organizações que compõem o terceiro setor não enquadram qualifica-
ção específica, por finalidade ou causa, no direito brasileiro. Tal heterogeneidade, além da 
complexidade em se mapear, quantificar, qualificar e analisar tais organizações dificulta-
va o estabelecimento de normas, incentivos e políticas para o setor, representando uma 
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grande barreira para o desenvolvimento e para a clara percepção da sociedade quanto aos 
diferentes propósitos aos quais serviam. Assim, sob o mesmo estatuto jurídico estavam 
as organizações efetivamente de interesse e utilidade pública, que prestavam serviços gra-
tuitos à população, e outros tipos de organizações como clubes de serviços, de futebol, 
universidades e escolas privadas, dentre outros.

A redução do número de organizações apoiadas em Natal deveu-se ainda ao 
maior rigor na seleção de novos parceiros e às exigências (contrapartidas) de 
cunho institucional impostas pelas agências externas em termos de eficiência 
organizacional, especialmente nas áreas de planejamento, avaliação e prestação 
de contas (ANUÁRIO ABONG, 2008, p.21).

Deste modo, a idéia de um terceiro setor aplica-se mais para delimitar um tipo de atuação 
diferenciada das instâncias de governo e de mercado, mas que, embora com a mesma ca-
racterística legal, é composto por um conjunto de instituições bastante diferentes quanto à 
filosofia de atuação, dimensões, temáticas e formas de intervenção.

No caso, entretanto, das ONGs existentes em Natal/RN, já se verifica a opção da imensa 
maioria das ONGs pelo financiamento público que as situa no primeiro quadrante e, desta 
maneira, bastante vulneráveis a interferências dos governos municipais, estadual e federal 
nas suas linhas de atuação e, em médio prazo, nos seus objetivos.

A reputação das ONGs Natalenses como grandes conhecedoras das comunidades nas 
quais estão inseridas, de eficácia na gestão dos recursos e, de maneira geral, a imagem 
que têm ante a opinião pública, são algumas das razões pelas quais as administrações 
públicas locais estão optando pela ONGs como parceiras na intervenção junto às comu-
nidades, segundo dados da ABONG de 2008. Deste modo reforça-se a estreita relação 
entre a eficácia das ONGs e a legitimidade de  discurso baseado na cooperação, na ajuda 
desinteressada e na solidariedade.

3. A EVOLUÇÃO DA AUDITORIA 
JUNTO ÀS ORGANIZAÇÕES

A partir de 1900. a profissão do auditor tomou maior impulso através do desenvolvimento 
do capitalismo. Já em 1934, com a criação do “Security and Comission” nos Estados Uni-
dos, a profissão do auditor criou um novo estímulo, pois as companhias que transaciona-
vam ações na Bolsa de Valores foram obrigadas a utilizar-se dos serviços de auditoria, para 
dar maior fidedignidade às demonstrações financeiras e contábeis.

Auditor é o funcionário instituído nas leis, que tem a o cargo informar um tribunal ou re-
partições sobre a legalidade dos atos, ou sobre a interpretação das leis e sua aplicação aos 
casos presentes (conceito tirado do dicionário de Caldas Aulete). O termo auditoria contábil 
veio do inglês audit, pois na Inglaterra nasceram as primeiras manifestações da atividade 
profissional do auditor contábil.

A prática da auditoria surgiu provavelmente no século XV ou XVI na Itália. Os precursores 
da contabilidade foram os italianos, não sem razão, visto ser o clero a esta época o res-
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ponsável pelos principais empreendimentos estruturados da Europa moderna ou medie-
val. O reconhecimento oficial da prática de auditoria também ocorreu na Itália (Veneza), 
onde em 1581 foi constituído o primeiro Colégio de Contadores, cuja admissão exigia 
que o candidato completasse o aprendizado de seis anos como contador praticante e se 
submetesse a exame. Inicialmente, os trabalhos realizados como auditoria eram bastante 
limitados, restringindo-se à verificação dos registros contábeis, com vistas à comprova-
ção de sua exatidão. 

Com a evolução da Auditoria, as organizações necessitaram aperfeiçoar os modelos de 
gestão, fazendo com que as técnicas de controles internos fossem aperfeiçoadas de acor-
do com os relatórios apresentados pela auditoria, a ponto de não ser instrumento de mera 
observação apenas, estático, mas também de orientação, de interpretação e de previsão de 
fatos, tornando-se dinâmica e ainda em constante evolução. 

No Brasil, o desenvolvimento da auditoria teve influência de:

a) filiais e subsidiárias de firmas estrangeiras;

b) financiamento de organizações através de entidades internacionais;

c) crescimento das organizações brasileiras e necessidade de descentralização e 
diversificação de suas atividades econômicas;

d) evolução do mercado de capitais;

e) criação das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do Brasil em 
1972; e

f) criação da Comissão de Valores Mobiliários e da Lei das Sociedades Anônimas 
em 1976. 

E agora com advento de Organismos Sociais que recebem diretamente Recursos do Go-
verno Federal, a auditoria tornou-se peça  para a gestão destas organizações, conforme 
lei 9.790/99. 

Com o natural desenvolvimento ocorrido no campo da auditoria, a profissão de auditor 
experimenta uma gradativa e ascendente evolução no campo da contabilidade, custos, 
finanças, economia, legislação fiscal e comercial, de organização e métodos e de proces-
samento eletrônico de dados. 

Por isso, atualmente, Auditoria pode ser definida como levantamento, o estudo 
e a avaliação sistemática de transações, procedimentos, rotinas e demonstra-
ções contábeis de uma entidade, com o objetivo de fornecer aos usuários uma 
opinião imparcial e fundamentada em normas e princípios sobre sua adequação. 
(ALMEIDA, 2004, p. 134).

As organizações precisam ser sempre avaliadas e suas atitudes devem ser validadas 
por terceiros, com instrumentos cada vez mais modernos, e com a adoção de procedi-
mentos críticos. O auditor profissional capaz de validar números, operações, demons-
trações através de testes dirigidos, além de validar todas as in-formações é capaz de 
sugerir métodos ou procedimentos que podem ser capazes de aperfeiçoar os mecanis-
mos internos da organização.
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4. A RELAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
NÃO GOVERNAMENTAIS 
E A AUDITORIA

A viabilidade das ONGs está diretamente ligada à capacidade de angariar fundos. E, claro, 
sua autonomia depende da origem dos recursos, e esta autonomia somente terá o respal-
do de toda a sociedade se estas organizações forem submetidas a processos de auditoria 
tanto operacional como financeira.

Uma particularidade dessas instituições – que surgiram nos anos 90 ou as que 
sucumbiram a esta lógica – é o fato delas se caracterizarem pela negação: são 
“antigoverno”, “antiburocracia”, “anti-lucro”. Autodenominam-se “terceiro se-
tor”, proclamam-se “cidadãs” e, apresentam-se como sem fins lucrativos. O 
perfil está voltado muito mais à “filantropia”, e mantêm relações estreitas com 
o Banco Mundial e com agências financiadoras, ligadas ao grande capital, como 
é o caso, das Fundações Ford, Rochefeller, Kellog, MacArthur e a Fundação 
Interamericana (esta vinculada ao Congresso dos Estados Unidos). (REVISTA 
ANUAL, ABONG, 2008).

Dentro deste universo, as ONGs que se dedicam à formação de grupos de geração de renda, 
de cooperativas de trabalho, ou de re-qualificação profissional, ocupam um espaço consi-
derável, sendo ainda incipientes os processo de fiscalização e controle destas atividades. 

Os projetos destas entidades estão em geral focados no “desenvolvimento lo-
cal” e na “auto-sustentação” da comunidade. Isto resulta, na disputa entre as 
“comunidades” pelos parcos recursos, gerando rivalidades inter e intra-comu-
nidades, corroendo a solidariedade de classes e transformando — quando a 
experiência é exitosa — o lugar numa “ilha de fantasia” (PETRAS, 1996. p.25; 
MAURO,1998, p.221, grifo do autor).

Entre os estudos sobre Auditoria em organizações do terceiro setor destacam-se duas li-
nhas de pesquisa: uma vê neste setor, uma forma de transparecer para o desenvolvimento 
destas formas de associativismo. As ONGs funcionariam como mediadores das políticas 
públicas com técnicas financeiras eficientes e obedecendo à economicidade na utilização 
dos recursos comprovados pelos profissionais de auditoria em trabalhos apresentados. O 
argumento deste grupo por não necessitar de auditoria constantes, sendo inviável o custo 
para manter um processo continuo de auditoria nestas organizações não governamentais. 
Nisso residiria a questão: Quem irá auditar e validar os processos de uma ONG que está 
diretamente ligada a recursos públicos nacionais ou até mesmo internacionais ?

Portanto, ao contrário do que apregoam, as instituições têm um perfil ideológico. Pode-se 
discutir se essa opção é clara e consciente; ou, se ao contrário, é levada pela necessidade de 
sobrevivência. Mas mesmo neste caso, é uma opção política-ideológica. Petras (1996), no 
livro Hegemonia dos Estados Unidos (2003) aponta que existem cerca de 50.000 ONGs no 
Terceiro Mundo, que recebem aproximadamente 10 bilhões de dólares de instituições finan-
ceiras internacionais, de agências governamentais europeias, estadunidenses e japonesas 
e dos governos locais, e que muitas delas não sofrem nenhuma interferência das auditorias 
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tanto públicas como privadas para validação de como está sendo a destinação destes recur-
sos e avaliação do custo-benefício dos projetos que estas utilizam na comunidade.

Um dado interessante é que as Organizações Não-Governamentais vêm se apresentando 
como uma alternativa de trabalho, (ou perspectiva de) para uma parcela da classe média.  
Pesquisa de opinião pública sobre ONGs, encontrada no sítio da Abong - Associação Bra-
sileira das ONGs, revela que um pouco menos que um terço da população brasileira acima 
de 16 anos já ouviu falar nelas. Dos que demonstraram algum conhecimento, estão os 
indivíduos com maior grau de escolaridade; (81% destes têm nível superior) e em classes 
mais abastadas (56% pertence-riam às classes A/B). 

Não faltam denúncias de irregularidades no uso dos recursos “públicos” que, neste caso, 
tiveram finalidade privada. E há associações sem fins “lucrativos” criadas para prestar 
serviços ao Plano Nacional de Qualificação Profissional — PLANFOR – assim como asso-
ciações formadas com a mesma finalidade, desta vez para o programa, no Governo Car-
doso, o Comunidade Solidária. Entende-se que estas irregularidades decorrem tudo isso 
em virtude da falta de atuação direta dos profissionais de auditoria em validar atividades 
executadas tanto na questão financeira como operacional. 

As organizações não governamentais, o fato de não gerarem lucros diretamente, não sig-
nifica que não defendam interesses privados. Cumprem um papel ideológico ao assumi-
rem responsabilidades que antes eram do Estado, e sem a capacidade de universalização. 
Portanto, devem estar sempre sob os olhos de toda a comunidade e principalmente sendo 
auditadas por auditores públicos ou privados.

4.1. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADES 
DO AUDITOR E DOS DIRIGENTES DA ONG
A ONG é responsável pela adoção de diretrizes contábeis adequadas, pela salvaguarda 
do ativo e pelo planejamento de um sistema de controle interno que, entre outras coi-
sas contribua para assegurar a apresentação apropriada das demonstrações contábeis. 
As transações que devem ser refletidas nas contas e nas demonstrações contábeis são de 
conhecimento e controle direto da organização sem fins lucrativos. O conhecimento que o 
auditor tem dessas transações é limitado àquele adquirido por meio de exame.

O auditor poderá fazer sugestões quanto à forma de apresentação ou ao conteúdo das 
demonstrações, ou poderá esboçar, em  todo ou em parte, com base nas contas e nos re-
gistros da entidade. Entretanto, sua responsabilidade limita-se à emissão de parecer sobre 
as demonstrações examinadas.

4.2. DESCOBERTA DE FRAUDE
Quando o exame feito pelo auditor, com a finalidade de emitir parecer sobre as operações 
contábeis e financeiras, revela circunstâncias peculiares que o fazem suspeitar da possibi-
lidade de existências de fraude, ele deverá decidir se a fraude, caso realmente exista, é de 
magnitude tal que afeta o parecer sobre as demonstrações financeiras. 

Se o auditor supõe que haja ocorrido fraude suficientemente significativa, a ponto de afetar 
o parecer, deverá chegar a entendimento com os próprios representantes da organização, 
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para determinar quem deverá proceder às investigações necessárias, para ser apurado 
se houve fraude e, em caso positivo, o montante envolvido. Se, por outro lado, o audi-
tor concluir que a fraude não é suficientemente significativa para afetar o parecer, deverá 
comunicar o fato aos próprios representantes da organização sem fins lucrativos, com a 
recomendação de que seja investigada até que se chegue a uma conclusão.

A auditoria tem fundamental importância no sentido de acarear fatos e ob-ter sucesso em 
medidas como estas, contribuindo e muito, para a reversão deste quadro. Não somente 
evidenciando fraudes, mas, principalmente, evitando as condições ambientais necessárias 
para a prática destes delitos ou problemas, aliás, uma das funções do auditor é exatamente 
a de criar controles internos para que estes problemas deixem de ser praticados, e não 
apenas identificar atos já consumados.

As prevenções de fraudes nestas organizações sem fins lucrativos devem abranger ainda 
a área dos projetos de realização fim da organização, seja através da segurança física do 
ambiente operacional e computacional, evitando-se o uso de cópias pirateadas de softwa-
res, mantendo-se um bom sistema de backups de arquivos além de um programa antivírus 
atualizado ou com a segurança lógica (criptografia).

Tudo através da limitação de acesso a determinados dados mediante utilização de senhas, 
definição de níveis de acesso e a instalação de software que possua módulo de auditoria, 
para rastrear e detectar possíveis fraudadores internos ou externos. A distinção clara entre 
o que vem a ser um simples erro e o que se possa caracterizar como fraude se faz neces-
sário para o adequado encaminhamento do trabalho do auditor.

Sá (1996, p. 221), define fraude como sendo uma ação premeditada para lesar alguém, e 
erro como uma ação involuntária, sem o intuito de causar dano. Portanto, a primeira cor-
responde ao dolo, ou seja, aquela ação premeditada que visa ao proveito de alguma forma 
para si ou terceiros. A segunda diz respeito à culpa, e ocorre geralmente por esquecimento, 
desatenção, imperícia, etc.

Observe-se que embora não seja o objetivo principal da auditoria a detecção de fraudes e 
erros contábeis, algumas ocorrências podem vir à tona, devendo o auditor agir de forma 
tempestiva conforme o exigido para cada situação, comunicando imediatamente à adminis-
tração da entidade o ocorrido e sugerindo as medidas corretivas cabíveis para o caso. No 
planejamento de toda auditoria deve-se considerar o risco da existência de erros ou fraudes 
de modo a detectar os que comprometam a apresentação fiel das demonstrações contábeis. 

Para Sá (1996a, p. 222), as fraudes são praticadas quase sempre por pessoas que pos-
suem autoridade, sobretudo quando acumulam funções. Quando implicam em volumes 
maiores, a fraude geralmente ocorre mediante formação de conluio, sendo desta forma, 
mais difícil a detecção. Portanto, nestes casos a fraude tende a perdurar se não existem 
controles adequados e independência da auditoria.

Muitas vezes alguns gestores de organizações sociais sem fins lucrativos incitam o profis-
sional contábil a agir de forma ilícita com relação à escrituração e aos ditames empresa-
riais, com a finalidade de adquirir mais facilidade na captação de recursos com parceiros 
públicos nacionais ou até mesmo internacionais. 

Erros e fraudes podem tornar-se verdadeiras oportunidades para se atingir os objetivos 
das organizações e cabe ao auditor a grande responsabilidade de identificá-los e sugerir as 
medidas corretivas necessárias.
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4.3. AUDITORIA COMO INSTRUMENTO DE 
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ONGS
A busca de novas formas de gerenciamento e controle, tanto do Estado, quanto dos 
fomentadores de recursos das organizações sem fins lucrativos tem sido um grande 
desafio a ser alcançado, objetivando que os recursos empregados, sejam utilizados de 
maneira eficiente com o máximo de transparência. Na tentativa de separarem as boas 
entidades das “pilantropias”, privilegiando as que realmente queiram trabalhar em prol 
da melhoria da sociedade. 

Neste contexto, cabe ao profissional de auditoria pautar suas ações profissionais sob a 
luz da ética que lhe oportuniza operar com justiça, prudência e equilíbrio, visando a que o 
trabalho seja realizado de forma eficaz, competente e com lisura, pois, do contrário, poderá 
o usuário sofrer sérias conseqüências.

O desempenho destas organizações está, mais do que nunca, em pauta. A capacidade de 
posicionar-se corretamente perante os desafios de um ambiente em contínua transforma-
ção exige revisões constantes de metas e estratégias em todas as áreas das organizações, 
principalmente quanto aos processos de monitoramento e controle. Como forma de atuar 
diante destes novos cenários, muito se tem dito acerca da transparência e das atitudes 
destas organizações nas ações sociais que desempenham. Neste sentido, é cada vez mais 
claro que o sucesso de planos e estratégias sejam corretos e transparentes dependendo de 
pessoas que são comprometidas com a missão e os objetivos das organizações. 

Isto faz com que uma das prioridades de uma política gerenciamento de uma organização 
seja definir as áreas de desenvolvimento para seus membros através dos relatórios obtidos 
em auditorias operacionais, como forma de potencializar a capacidade de ação e proposi-
ção das organizações do terceiro setor. 

Sendo assim, o desenvolvimento de competências gerencial através de laudos de auditoria 
deve se alinhar ao objetivo mais amplo de tornar estas organizações sem fins lucrativos 
preparadas para enfrentar os desafios atuais e futuros. 

4.4. OS OBJETIVOS DA AUDITORIA NAS 
ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
Segundo Alves (2004, p.36), o objetivo da Auditoria é o de expressar as demonstrações 
contábeis e assegurar que representem adequadamente a posição patrimonial e financeira 
da organização, inclusive avaliando o processo de economicidade, eficiência e eficácia na 
utilização dos recursos recebidos de órgãos públicos ou privados, tendo como parâmetro os 
princípios fundamentais de contabilidade, aplicados com uniformidade durante os períodos.

Os objetivos de uma Auditoria servirão para os dirigentes nas futuras decisões , tais como 
previsão, controle, análise e informação. Podem também conduzir as auditorias com di-
versas finalidades especiais, como a avaliação da extensão de uma fraude suspeitada, a 
informação a terceiros, de acordo com compromissos contratuais.

Um dos objetivos da auditoria é a confirmação dos registros contábeis e conseqüentes 
demonstrações contábeis. Na consecução de seus objetivos contribui para confirmar os 
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próprios fins da Contabilidade, pois avalia a adequação dos registros, dando à administra-
ção da organização sem fins lucrativos, o fisco e aos financiadores a convicção de que as 
demonstrações contábeis refletem, ou não, a situação do patrimônio em determinada data 
e suas variações em certo período.

Portanto, é a auditoria que dá credibilidade às demonstrações contábeis, às informações 
nelas contidas. Embora a auditoria não se destine especificamente à descoberta de fraudes, 
erros ou irregularidades praticadas por administradores ou funcionários, freqüentemente 
apura tais fatos, através dos procedimentos que lhes são próprios.

A Auditoria utiliza para concretização de seus objetivos, um conjunto de todos os ele-
mentos de controle do patrimônio, os quais compreendem: registros contábeis, papéis, 
documentos, fichas, arquivos e anotações que comprovem a veracidade dos registros e 
a legitimidade dos atos da administração. Pode ter por objeto, inclusive, fatos não regis-
trados documentalmente, mas relatados por aqueles que exercem atividades relacionadas 
com o patrimônio, desde que tais informações possam ser fidedignas.

Pode a auditoria, inclusive, basear-se em informações obtidas fora da organização, tais 
como as relativas à confirmação de contas de terceiros e de saldos bancários, por exemplo. 
As confirmações obtidas de fontes externas geralmente oferecem melhores características 
de credibilidade do que aquelas obtidas dentro da própria organização auditada.

O exame de auditoria deve ser efetuado de acordo com as normas de auditoria, inclusive 
quanto às provas nos registros contábeis e aos procedimentos de auditoria julgados ne-
cessários nas circunstâncias.

Diante disto, a Auditoria é o processo que irá analisar e recomendar práticas adequadas à 
atuação social da organização, a partir da seleção de indicadores e verificação das verdades 
dos dados, da avaliação destas informações com relação aos critérios de atuação social 
dos projetos, da comunicação e da revisão e melhoria periódica de tais procedimentos. 

A Auditoria não vai resolver os problemas sociais, mas face à sua capacidade de gerar 
novas informações, pode alertar os vários atores sociais para a gravidade do problema 
vivenciado, ajudando, desta forma, na procura de soluções.

Dessa forma, o objetivo principal da auditoria pode ser descrito, em linhas gerais, como 
sendo o processo pelo qual o auditor se certifica da veracidade das demonstrações con-
tábeis preparadas pela entidades auditadas. Durante o exame, o auditor, por um lado, 
utiliza os critérios e procedimentos que lhe forneçam provas que assegurem a efetivi-
dade dos valores apostos nas demonstrações contábeis e nas operações dos projetos 
sociais da organização. Por outro lado, cerca-se dos procedimentos que lhe permitem 
assegurar a existência de valores ou fatos não constantes das demonstrações contábeis 
que sejam fidedignas.

Ao auditor cabe a tarefa de opinar se as demonstrações contábeis, representam ou não, os 
resultados das operações da entidade. Isto pode exigir um trabalho retroativo, através das 
contas e dos registros nos livros, até documentos originais das transações; pode também, 
exigir que se vá além dos registros contábeis, até outras provas sobre a fidedignidade das 
demonstrações contábeis.
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4.5. O SUPORTE DA AUDITORIA AO 
CONSELHO FISCAL NAS ORGANIZAÇÕES
A auditoria é uma técnica da contabilidade que, através de procedimentos peculiares, pode 
atestar ou prontificar a eficiência e a eficácia dos controles contábeis e administrativos, 
praticados pela entidade, a fim de confirmar os valores patrimoniais verificados. Para Go-
mes (2002, p. 41), “a auditoria é definida, neste contexto, como um conjunto de métodos 
e procedimentos para obtenção de informações relevantes de controle”. 

A carência de recursos tem obrigado as instituições a buscar melhores desempenhos e efi-
ciência na aplicação dos recursos para continuarem mantendo os serviços. E para dificultar 
ainda mais, as entidades sem fins lucrativos enfrentam problemas no que diz respeito à 
organização dos controles administrativos, financeiros e contábeis. 

Roga que: O sistema contábil e de controle interno é de responsabilidade da ad-
ministração da entidade, porém o auditor deve efetuar sugestões objetivas para 
o aprimoramento, decorrentes de constatações feitas no decorrer do trabalho. 
(NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, NBC TA265). 

Normalmente as ONGs possuem um Conselho Fiscal responsável pelo exame das contas 
da administração. A “figura” do conselho fiscal, embora em muitas situações, não supre o 
papel desempenhado por auditores independentes, especialmente em se tratando da veri-
ficação dos procedimentos contábeis.

O objetivo principal da auditoria é assessorar o conselho fiscal, cuja atribuição é de validar 
periodicamente os relatórios da organização sem fins lucrativos e verificar a idoneidade 
das transações financeiras existentes, para que este possa ter uma atuação mais eficiente, 
na consecução dos objetivos da organização. Assim, no trabalho de assessoria a este con-
selho, a função do auditor  abrangerá:

• Avaliar o desempenho das tarefas delegadas;

• Recomendar mudança onde aplicável;

• Grau de precisão dos registros contábeis.

Na maioria das vezes, esse conselho fiscal é composto por pessoas que não têm formação 
ou experiência na área técnica da contabilidade, economia ou administração e, conseqüen-
temente, não podem garantir credibilidade das demonstrações contábeis. 

Na tentativa de evitar estes problemas, criou a Lei 9.790/99, que certifica as organizações 
sem fins lucrativos, como OSCIP, instrumento este, que possibilita as entidades obter 
alguns benefícios, tais como, parcerias com instituições públicas, imunidades, isenções, 
subvenções, receber doações da receita federal de produtos apreendidos, etc. Para isso, 
em contrapartida deve possuir e dar publicidade à sua prestação de contas anual, in-
cluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS. A mesma Lei obriga 
a entidade enquadrada como OSCIP, que tenha orçamento anual acima de R$ 600 mil, a 
contratar auditoria independente para avaliar o Termo de Parceria, cujo custo pode ser in-
cluído no valor do mesmo Termo. Estas exigências são preocupações do Estado que, para 
dar estas concessões, exige o cumprimento das entidades candidatas ao título, a certeza 
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de que as imunidades tributárias, garantidas na Constituição Federal, sejam realmente 
utilizadas para o fim que se propõe. 

Para Olak (1996, p. 103), são exemplos de casos em que as Ongs (Organizações não Go-
vernamentais) pertencentes ao Terceiro Setor deveriam ser auditadas: 

a) quando aos recursos originarem-se de órgãos governamentais, quer de nível 
federal, estadual ou municipal; 

b) quando as receitas anuais forem igual ou superior a um determinado valor, 
julgado relevante pelas autoridades governamentais; 

c) quando o ativo total da entidade for igual ou superior a um determinado valor 
julgado relevante pelas autoridades governamentais; 

d) entidades sindicais; 

e) quando a entidade ou pessoa que contribui com valores significativos assim 
o exigir. 

Tal fato inclui que a auditoria como base de informação e conhecimento para Conselho 
Fiscal em fornecer motivos, tais como: identificar desvios de recursos públicos, o não 
cumprimento dos objetivos estabelecidos no estatuto das entidades e quando qualquer 
cidadão assim solicitar. Muitas entidades por razões filosóficas, ideológicas ou até mesmo 
financeiras, não precisam de auditoria externa. Entretanto, para outras o parecer de audi-
tores independentes é indispensável, pois é na auditoria que se tem como técnica contá-
bil utilizada para avaliar as informações, constituindo, assim, complemento indispensável 
para que o Conselho Fiscal e a Coordenação Geral da ONG atinja plenamente sua finalidade. 
Contribui para o aperfeiçoamento e melhoria da eficácia dos mesmos, bem como, auxilia 
a administração na gerência e nos resultados, por meio de recomendações que visem 
aprimorar os procedimentos, melhorarem os controles e aumentar a responsabilidade do 
gestor da entidade.

Como podem ser observadas por exigência da Lei, ou da sociedade, ou por exigência das 
instituições financiadoras, muitas organizações querem ser auditadas para aumentarem 
sua credibilidade perante a sociedade e, conseqüentemente, atrair mais recursos e colabo-
radores para suas causas sociais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A auditoria contribui com elementos de caráter qualitativo, que ajudam a orientar corretamen-
te os administradores e gestores no manejo, fortalecimento e progresso do fator humano.

Neste sentido, as entidades devem desenvolver sistemas de informação que incorporem 
aspectos sociais de forma mais clara e estruturada, de maneira que se justifiquem suas 
atuações em determinados campos sociais.

Cabe reiterar que a auditoria nas organizações sem fins lucrativos confirma se os registros 
contábeis foram efetuados de acordo com os princípios da Contabilidade e se as demons-
trações contábeis refletem adequadamente a situação econômica e financeira do patri-
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mônio e os resultados do período administrativo examinado, bem como as informações 
complementares adicionadas (notas explicativas). 

A auditoria, conforme proposta apresentada nesse trabalho, poderia ser utilizada não so-
mente como forma de controle e sugestão de procedimentos nas entidades sem fins lucra-
tivos, mas como do próprio Estado em benefício dos cidadãos.

As organizações devem utilizar-se de instrumentos de avaliação gerados pelos resultados 
das auditorias para formatar os caminhos ao desempenho econômico, financeiro e social. 
Será através da auditoria que as prestações de contas e assembleias gerais terão clareza 
para informar com mais transparência as informações dos recebimentos e gastos da orga-
nização a seus diretores, associados e colaboradores da real situação avaliada.

Por fim não se pode também julgar que a auditoria torna impossível a existência de erros 
e fraudes na escrituração ou nos atos da administração, mas deve-se admitir que reduz 
essa possibilidade. Para que sua eficácia fosse total, seria necessário que se procedesse à 
revisão integral de todos os registros da organização, bem como se fiscalizassem todos os 
atos de sues funcionários e administradores, o que é impraticável. Mesmo a revisão inte-
gral dos registros não impede a existência de fraudes, pois estas podem decorrer de fatos 
não contabilizados. Associa-se a isso, os riscos de detecção por parte do auditor.

Esclarecemos ainda que, para alcançar os objetivos, o auditor obedece a normas de auditoria 
usualmente aceitas e aplica procedimentos que ele considera adequados para obtenção de 
elementos necessários ao  julgamento sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis
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Resumo: Este artigo quer mostrar a importância do estudo do Ciclo Operacional para o Adminis-
trador Financeiro, o quão fundamental é, pois, fornecerá uma visão comparativa dos prazos de 
Giro de Estoque, Prazo Médio de Recebimento de Duplicatas e Prazo Médio de Pagamento de 
Fornecedores, além dos Custos Fixos Mensais. O Ciclo Operacional é composto pelos Ciclos 
Econômico e Financeiro. Ao montar o gráfico destes ciclos juntamente com os Custos Fixos Men-
sais, o Administrador Financeiro terá a real visão do fluxo de recursos que fluirão pela empresa 
no médio ou longo prazo através do Orçamento de Caixa e poderá, através destas informações, 
projetar a Necessidade de Capital de Giro (NCG) para um determinado período. O Orçamento de 
Caixa é de fundamental importância para a boa administração das finanças empresariais. Para 
a realização deste trabalho, foi utilizado, hipoteticamente, o exemplo de uma empresa comercial.

Palavras-chave: Ciclo operacional. Econômico e financeiro. Orçamento de caixa. Necessidade de 
capital de giro.

USING THE OPERATING CYCLE TO MAKE CASH BUDGET 
AND CALCULATE THE NEED WORKING CAPITAL (SCN)
ABSTRACT: This article aims to show the importance of studying of the Cycle Time for Financial 
Administrator, how important it is to provide an overview of the comparative periods of Inventory 
Turnover, Average Collection Period of duplicates and Average Payment Providers, in addition to 
Monthly Fixed Costs. The Operating Cycle is composed of the global economy. When building 
the graph of these cycles along with the monthly fixed costs, the Finance Director will have a real 
vision of the flow of funds that will flow from the company in the medium to long term through the 
budget box and can, through this information to design the need for Capital Working (SCN) for a 
given period. The Budget is of fundamental importance for the proper administration of business 
finance. For this work, we used, hypothetically, the case of a commercial enterprise.

Key words: Economic and financial operating cycle. Need Working Capital. Finance
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo quer mostrar a importância do estudo do Ciclo Operacional para o Administra-
dor Financeiro, o quão fundamental é, pois, fornecerá uma visão comparativa dos prazos 
de Giro de Estoque, Prazo Médio de Recebimento de Duplicatas e Prazo Médio de Paga-
mento de Fornecedores, além dos Custos Fixos Mensais. O Ciclo Operacional é composto 
pelos Ciclos Econômico e Financeiro. Ao montar o gráfico destes ciclos juntamente com 
os Custos Fixos Mensais, o Administrador Financeiro terá a real visão do fluxo de recur-
sos que fluirão pela empresa no médio ou longo prazo através do Orçamento de Caixa 
e poderá, através destas informações, projetar a Necessidade de Capital de Giro (NCG) 
para um determinado período. O Orçamento de Caixa é de fundamental importância para 
a boa administração das finanças empresariais. Segundo Mayo, “quanto mais longo for o 
ciclo operacional, maior será o investimento da empresa em ativos correntes (Mayo, 2008, 
p.396)”. Isso significa dizer que a empresa deverá financiar suas operações, tendo que 
dispor de recursos próprios para honrar seus compromissos com fornecedores antes de 
receber de seus clientes. Para a realização deste trabalho, foi utilizado, hipoteticamente, o 
exemplo de uma empresa comercial.

2. ENTENDENDO OS CICLOS
Os ciclos dividem-se em Ciclo Econômico, Ciclo Financeiro e o Ciclo Operacional que com-
põe todo o sistema.

2.1. CICLO ECONÔMICO
É o período em que a mercadoria permanece nas dependências da empresa, ou seja, inicia-
-se com a compra da mercadoria e encerra-se com a venda da mesma.  Este ciclo é o giro 
de estoques, ele nos diz quanto tempo a empresa está demorando a girar o seu estoque. 
Quanto maior for o estoque, mais lento será o giro do mesmo, acasionando, inclusive, 
numa possível insuficiência crônica de caixa, forçando-a a captação sistemática de recur-
sos de terceiros comprometendo a saúde financeira da empresa.  

2.2. CICLO FINANCEIRO
Tem início com o desembolso de numerários para a aquisição da mercadoria que será 
revendida pela empresa e encerra-se com o recebimento relativo à venda da mesma. Este 
é o ciclo de caixa. O reflexo do Ciclo Econômico se dará neste ciclo. Se o giro do estoque 
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é lento, primeiro a empresa pagará para após receber, ocasionando em desembolso des-
necessário. Para Zdanowicz, “os ciclos econômico e financeiro relacionam-se, aproxima-
damente, através da seguinte expressão: ciclo financeiro (CF) = ciclo econômico (CE) + 
prazo médio de recebimentos (PMR) – prazo médio de pagamentos (PMP)”. Cabe salientar 
que além de compromissos com fornecedores a empresa também deve honrar outros 
compromissos mensais, que são os Custos Fixos ou Despesas Operacionais. São gastos 
necessários para que a empresa possa operar.

2.3. CICLO OPERACIONAL
Representa os dois ciclos juntos, iniciando-se quando da compra da mercadoria e encer-
rando-se quando da venda ou do recebimento dos recursos da venda. Segundo Hoji, o 
Ciclo Operacional inicia-se junto com o Ciclo Econômico ou Ciclo Financeiro, o que ocorrer 
primeiro, e encerra-se junto com o encerramento do Ciclo Econômico ou Financeiro, o que 
ocorrer por último (Hoji, 2001, p. 85). Pelo que expõe o autor, a diferença básica entre os 
ciclos no início está no pagamento ao fornecedor ou a entrada da mercadoria do estoque e 
no encerramento, a saída da mercadoria do estoque ou o recebimento do cliente.

• Exemplo

Prazo Médio de Pagamento a fornecedores: 45 dias

Prazo Médio de Recebimento de duplicatas: 30 dias

Prazo Médio de Giro dos estoques: 30 dias

• Representação Gráfica 

mês 0

Compra da
Mercadoria

ROTAÇÃO DOS ESTOQUES

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO

PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO

CICLO ECONÔMICO

CICLO FINANCEIRO

CICLO OPERACIONAL

Venda Pagto.
Fornecedor

Recebimento
Duplicata

mês 1 mês 21/2 mês 
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Ao realizarmos um simples comparativo entre o prazo médio de pagamento e o de recebi-
mento, 45 e 30 dias, observaremos que empresa está vendendo a mercadoria e ganhando 
em média 15 dias se compararmos com o prazo que o fornecedor concedeu. Mas deve-
-se levar em conta o giro dos estoques, ou seja, quanto tempo estamos demorando para 
vendermos todo o estoque, e neste caso a empresa está demorando em média 30 dias. 
Isso significa que se somarmos o giro do estoque, mais o prazo concedido aos clientes, 
teremos um período total de 60 dias entre vender e receber. Comparado este período com o 
prazo médio de pagamento ao fornecedor, concluiremos que há uma defasagem de 15 dias 
e neste período a empresa terá de desembolsar o compromisso com o fornecedor, além 
dos custos fixos mensais (despesas operacionais) que a empresa obrigatoriamente deve 
honrar para que possa operar. Nesta situação a empresa deve ter Capital de Giro Próprio 
para poder bancar estes períodos em que não haverá fluxo de recursos para oxigenar o 
fluxo de caixa, até que se normalize. O Administrador Financeiro fará o levantamento da 
Necessidade de Capital de Giro (NCG) para que a empresa continue a operar. Caso não haja 
capital de giro próprio suficiente, recorrerá a capitais de terceiros comprometendo ainda 
mais a saúde financeira da empresa.

• Exemplo com Valores

Uma determinada empresa apresenta as seguintes situações;

Pmpagto.   30 dias
Pmrecto.   60 dias.
Giro Estoque   45 dias
Custos Fixos Mês  R$ 25.000,00
Valor das Compras  R$ 40.000,00
Valor das Vendas  R$ 80.000,00

• Representação Gráfica

mês 0 1/2 mês 1/2 mês mês 2 1/2 mês mês 3 1/2 mês mês 4mês 1

Compra da
Mercadoria

VendaPagto.
Fornecedor

Recebimento
Duplicata

ROTAÇÃO DOS ESTOQUES

PRAZO MÉDIO 
DE PAGAMENTO

PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO

CICLO ECONÔMICO

CICLO FINANCEIRO

CICLO OPERACIONAL
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2.4. PROJEÇÃO DO LEVANTAMENTO DA 
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 
(NCG) DA EMPRESA PARA O SEMESTRE

Entradas

Receb. Vendas  R$ 80.000,00 x 2 vezes  =  R$   160.000,00

Saídas

Pagto Fornecedores R$ 40.000,00 x 4 vezes  =  R$   160.000,00

Custos Fixos

  R$ 25.000,00 x 6 vezes  =  R$   150.000,00  

   Total Saídas            R$   310.000,00

Necessidade de Capital de Giro (R$ 160.000,00 – R$ 310.000,00)

NCG = R$ 150.000,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

1 Saldo Inicial 0 (65) (90) (155) (140) (85)

2 (+) Entradas 0 0 0 80 80 0

3 =  Total 0 (65) (90) (75) (60) (85)

4 (-) Saídas (65) (25) (65) (65) (25) (65)

5 =  Saldo Final (65) (90) (155) (140) (85) (150)

Quadro 1: Orçamento de caixa para o semestre (em milhares e em R$).
Fonte: Do autor

Como se pode observar, a empresa está trabalhando com prazos prejudiciais a sua saúde 
financeira. Para um período de 06 meses a empresa necessitará de uma injeção de R$ 
150.000,00 para Capital de Giro, inclusive, no mês de março sua necessidade chegará a 
extrapolar essa cifra chegando aos R$ 155.000,00. Numa situação dessas e sem o aporte 
financeiro com recursos próprios, o Administrador Financeiro deverá captar recursos atra-
vés de empréstimos para honrar os compromissos com fornecedores, salários, encargos 
sociais, água, luz, telefone, impostos, manutenção e outras despesas administrativas. 
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O Administrador Financeiro deverá mudar sua política de compras junto ao(s)  fornecedor(es), 
solicitando prazos mais elásticos para dar mais fôlego ao orçamento de caixa. Caso não 
obtenha sucesso, deverá estudar a possível troca de fornecedor (es) por outros que conce-
dam prazos mais atraentes. Além disso, deverá também modificar sua política de crédito. 
O prazo médio de recebimento de duplicatas deverá sofrer uma redução para que a em-
presa receba os recursos dos clientes mais rápido possível, oxigenando o orçamento de 
caixa. Deverá também fazer uma campanha mais agressiva para o cadastramento de novos 
clientes, com o intuito de girar os estoques com maior rapidez. Tomando essas medidas 
e trabalhando firme, o ciclo operacional da empresa apresentará um resultado melhor e a 
NCG-Necessidade de Capital de Giro será muito menor. 

Vamos admitir que o Administrador Financeiro, depois de algumas negociações, tenha 
adotado as seguintes medidas com êxito:

• Aumento no Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores para 60 dias

• Diminuição no Prazo Médio de Recebimento de Duplicatas para 30 dias

• Diminuição no Prazo do Giro dos Estoques para 30 dias

• Os demais valores permanecem os mesmos com relação às compras, vendas e 
Custos Fixos.

• Representação Gráfica

mês 0 mês 1 1/2 mês mês 2

Compra da
Mercadoria

Pagto.
Fornecedor

Venda Recebimento
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PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO

CICLO ECONÔMICO

CICLO FINANCEIRO
CICLO OPERACIONAL
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2.5. PROJEÇAO DO LEVANTAMENTO DA 
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 
(NCG) DA EMPRESA PARA O SEMESTRE

Entradas

Receb.   Vendas R$ 80.000,00 x 5 vezes  =  R$   400.000,00

Saídas

Pagto Fornecedores  R$ 40.000,00 x 5 vezes  =  R$   200.000,00

Custos Fixos

   R$ 25.000,00 x 6  vezes  =  R$   150.000,00  

                   Total Saídas         R$   350.000,00

Sobra de Capital de Giro (R$ 400.000,00 – R$ 350.000,00)

SCG =  R$ 50.000,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

1 Saldo Inicial 0 (25) (10) 5 20 35

2 (+) Entradas 0 80 80 80 80 80

3 =  Total 0 55 70 85 100 115

4 (-) Saídas (25) (65) (65) (65) (65) (65)

5 =  Saldo Final (25) (10) 5 20 35 50

Quadro 2: Orçamento de caixa para o semestre (em milhares e em R$).
Fonte: Do autor

Apesar de o Administrador Financeiro ter tomado as medidas corretas, reduzindo o Prazo 
do Giro dos Estoques, aumentando o Prazo Médio de Pagamento ao(s) Fornecedor(es) e 
reduzindo p Prazo Médio de Recebimento de Duplicatas, fazendo com que a empresa obti-
vesse uma sobra de R$ 50.000,00 ao final do semestre, de acordo com as suas projeções, 
ele ainda precisará de R$ 25.000,00 para Capital de Giro no mês de janeiro para honrar com 
os Custos Fixos daquele mês. A partir do mês de fevereiro a empresa conseguirá honrar 
todos os compromissos através de suas próprias operações. A elaboração do Ciclo Opera-
cional auxilia o Administrador Financeiro a gerenciar de forma mais confiável as entradas 
e recursos financeiros. Através do Ciclo Operacional será possível projetar o Orçamento de 
Caixa para 6, 12 ou mais meses, ficando a seu critério. De acordo com o gráfico, o ciclo 
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financeiro coincidiu de ficar dentro do segundo mês porque a empresa receberá os recur-
sos efetuados pelas vendas justamente no momento de honrar o compromisso assumido 
com o fornecedor na mesma data. Por isso que o ciclo financeiro não está aparecendo no 
gráfico.

O Administrador Financeiro poderá ainda tomar medidas de redução dos Custos Fixos, ad-
ministrando-os de uma forma mais eficiente, reduzindo gastos através de replanejamento, 
excluindo gastos que não são de extrema necessidade operacional e outras formas de re-
dução que lhe convier. Poderá ainda implantar medidas de saneamento propondo a injeção 
de recursos próprios, desmobilização de recursos ociosos e outros que julgar necessários.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração do Ciclo Operacional de uma empresa tem a função de dar uma visão pa-
norâmica ao Administrador Financeiro das entradas e saídas de recursos. Serve também 
para auxiliar na elaboração do Orçamento de Caixa com a devida previsão de Necessidade 
Capital de Giro (NCG). Muitos empresários tomam como parâmetro operacional apenas o 
prazo médio de pagamentos e o prazo médio de recebimento, esquecendo-se do giro do 
estoque que é muito importante para esta análise. De nada adianta dispormos de um prazo 
bem elástico concedido pelo fornecedor se nosso estoque tem um giro muito lento.  Neste 
caso a empresa enfrentará dificuldades para honrar seus compromissos mensais (Custo 
Fixo), pois, se o estoque não gira em tempo hábil, não haverá fluxo de recursos dentro da 
empresa. Nestes momentos surgem os sintomas de sensação de esforço desmedido que 
quer dizer que os recursos que entram nunca são suficientes, gerando a sensação de que-
bra repentina. Quando não há o perfeito equilíbrio entre os ciclos, as conseqüências podem 
ser desastrosas para a empresa, forçando-a a ficar vulnerável às flutuações do mercado, 
o possível surgimento de tensões internas com a perda dos melhores funcionários para 
empresas concorrentes, a indesejável concordata e por fim, a própria falência. 

A elaboração do Ciclo Operacional, juntamente com os Ciclos Econômico e o Financeiro, 
auxiliará muito o Administrador Financeiro na elaboração do Orçamento de Caixa e no cál-
culo da Necessidade de Capital de Giro (NCG).
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Resumo: Este trabalho visa descrever as práticas da TI Verde através de um estudo de caso em 
uma Indústria do Rio Grande de Norte, destacando seus significados e relações com os aspectos 
que contribuem para o fortalecimento da abordagem explorada pela TI Verde. O objetivo desta 
pesquisa é compreender as práticas da TI Verde para um ambiente sustentável. A metodologia da 
pesquisa recorreu a uma análise qualitativa dos dados, dispondo de uma entrevista semi-estru-
turada. Como conclusão, tem-se que a TI Verde é um assunto recente e em evolução quanto as 
suas contribuições nos aspectos que evidenciam a competitividade empresarial, o que foi eviden-
ciado pela Indústria pesquisada. Foi identificado também através da pesquisa aplicada que o uso 
da TI Verde contribui para a conscientização sobre as limitações dos recursos ambientais, bem 
como o desenvolvimento de novas práticas que evidenciem a redução do impacto das atividades 
resultantes da TI junto ao meio ambiente.

Palavras-chave: TI Verde. TI. Desenvolvimento Sustentável.

GREEN IT: THE CASE OF COMPUTER 
INDUSTRY OF RIO GRANDE DO NORTE
Abstract: This paper aims to describe the practices of Green IT through a case study in an industry 
of Rio Grande do Norte, highlighting their meanings and relations with the issues that contribute 
to the strengthening of the explored approach by Green IT. The objective of this research is to un-
derstand the practices of Green IT to a sustainable environment. The research methodology used 
a qualitative analysis, featuring a semi-structured interview. As a conclusion, that the Green IT is 
a matter of recent developments and how their contributions in the aspects that show business 
competitiveness, which was evidenced by the industry under investigation. It was also identified 
through applied research that the use of Green IT contributes to the awareness of the limitations 
of environmental resources and the development of new practices that demonstrate the reduction 
of the impact of activities resulting from IT with the environment.

Key words: Green IT. IT. Sustainable Development. 
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1. INTRODUÇÃO
A evolução de novas tecnologias gerou a configuração de cenários emergentes, e opor-
tunidades para as empresas avançarem no processo de oferta de produtos e serviços ao 
mercado, este cada vez mais demandante das variações tecnológicas. Esse ambiente pos-
sibilita um efeito à sociedade, ao ambiente e as próprias organizações no que se refere à 
manutenção da intensa demanda e disposição de produtos tecnológicos no mercado.

Dessa maneira, partindo da idéia básica que norteia o pensamento ambientalista original 
que incide na proposição da alteração de paradigmas, deslocando o eixo da racionalidade 
econômica para a ecológica. Em que o mercado deixaria de ser considerado como a única 
e majoritária instância reguladora da sociedade e determinante da economia, cedendo es-
paço crescentemente à natureza, com seus princípios ecológicos para cumprir essa função 
em igualdade de condições, surge a iniciação das ações tecnológicas sustentáveis.

As mudanças tecnológicas e as constantes demandas do mercado promoveram uma nova 
maneira das organizações em utilizar mecanismos tecnológicos que as auxiliem na re-
dução dos seus custos, quanto à otimização dos seus recursos, à contribuição para a 
sociedade e o meio ambiente. Sendo assim, eis que emerge novas práticas tecnológicas 
sustentáveis oferecidas pela TI, considerada como a Tecnologia da Informação Verde (TI 
Verde) ou Green IT gerando efeito na área de TI e no desenvolvimento das empresas que 
utilizam o conceito de desenvolvimento sustentável.

Em um cenário organizacional com vistas a TI Verde, as empresas estão tornando-se cons-
ciente de que adotar uma postura sustentável não é somente uma questão de competiti-
vidade (BELLEN, 2007), mas tomar parte da responsabilidade dos efeitos da emissão de 
produtos e serviços ao mercado, adotar práticas mais racionais no uso de recursos para a 
produção organizacional, tornou-se obrigação cobrada pela sociedade.

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo estudar as práticas acerca da TI Verde e suas 
contribuições para o desenvolvimento sustentável.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. TI VERDE: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL
A consciência ambiental tornou-se uma das preocupações das organizações em adotar 
práticas ambientais coerentes, e de tecnologias que apóiam o desenvolvimento das empre-
sas, sem prejudicar as gerações futuras. Considerando, portanto, como fundamento inicial, 
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a Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) procura desenvolver melhores práticas que 
atenuem o impacto negativo de tecnologias no mercado (GREEN IT-GUIDE, 2008). 

Para fins conceituais, Laura (2009) considera a TI Verde ou Green IT como um produto, so-
lução de serviço ou prática que podem melhorar a eficiência energética, reduzir o impacto 
ambiental, e contribuir para o desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, a TI Verde apresenta como fundamentação um vínculo muito próximo a 
questão ambiental, é o que revela o Green IT-Guide (2008), afirmando que a TI Verde pode 
ser conceituada como uma TI voltada para a proteção ambiental com vistas à eficiência 
energética, auxiliando ao desenvolvimento organizacional sem prejudicar as gerações futu-
ras, através da racionalização de seus recursos.  

A TI Verde procura estimular o teletrabalho e ao desenvolvimento da tecnologia digital 
como uma alavanca de transformação, além de buscar reduzir o consumo de energia e 
desenvolver a concepção ecológica e reciclagem de produtos e serviços (LAURA, 2009).

Segundo Mines; Davis (2009), a TI Verde faz parte de uma mudança fundamental na eco-
nomia e na sociedade (Figura 1). Esses mesmos autores corroboram que se trata de um 
subconjunto de tecnologias verde com tendência pelo uso nas organizações, que concilia 
as práticas empresariais sustentáveis com operações comerciais rentáveis.

Na Indústria de TI, tanto os fornecedores como os compradores estão chegando à conclu-
são em perceber que eles deveriam incorporar os princípios da TI Verde para o desenvolvi-
mento de projeto, fabricação, operação e alienação de ativos de TI (MINES; DAVIS, 2009).

Segundo Mines e Davis (2009) o impulso para a mudança em adotar as práticas da TI 
Verde tem várias origens, dentre elas está os órgãos governamentais, órgãos reguladores 
e fiscalização nos aspectos de produtos de TI e operações, incluindo materiais tóxicos 
utilizados na produção de computadores, eliminação de equipamentos eletrônicos, e as 
emissões de dióxido de carbono e outros gases que geram o efeito estufa, causados pelo 
consumo de energia e de outras fontes.

A figura 1 a seguir retrata uma pesquisa apresentada por Mines; Davis (2009) sobre as 
visões de presente e futuro no universo da TI Verde quanto às regulamentações verdes, 
consumidor verde, foco do investidor, visão do executivo, iniciativas empresarias, imposto 
de carbono e a TI Verde, de maneira a destacar a representatividade de cada ponto questio-
nado, acerca da importância que a TI Verde tende a apresentar. 

O PRESENTE O FUTURO
Regulamentações Verdes Voluntário Obrigatório

Consumidor Verde Minoria Maioria

Foco do investidor Crescente Intenso

Visão do executivo De vanguarda Corrente principal de pensamento

Iniciativas empresariais Nicho de projetos Fundamentais para as empresas

Imposto de carbono Nenhum Múltiplos

TI Verde Interessante Necessária

Figura 1 - Uma profunda mudança econômica está ganhando força.
Fonte: Mines; Davis (2009).

A figura 1 leva a entender que os esforços empresarias para melhorar a eficiência em TI e 
de adotar práticas da TI Verde, sinaliza uma mudança de comportamento organizacional 
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frente a esse novo cenário com características sustentáveis. Demonstrando, portanto, que 
as iniciativas de TI Verde apresentam um crescente alinhamento dos negócios organizacio-
nais com incentivos ambientais.

O início das mudanças no comportamento das organizações em relação a TI pode viabilizar 
o surgimento de Indústrias e empresas mais comprometidas com as questões ambientais, 
porém em um planejamento de longo prazo. 

De acordo com o relatório anual apresentado pela divisão de pesquisas da empresa Sy-
mantec Enterprise (2009), sobre a TI Verde, as empresas pesquisadas informaram que 
para eles, a TI Verde significa redução de custos com energia elétrica, bem como o desen-
volvimento de práticas de energias sustentáveis.

A TI Verde pode gerar para a empresa, portanto, uma estratégia de desenvolvimento sus-
tentável através da redução do impacto ambiental e da racionalização do processamento 
de transformação dos dados; utilização mais eficiente de seus recursos com o objetivo de 
atender ou melhorar o desempenho de todas as atividades (LAURA, 2009). 

Considerando esse novo cenário tecnológico associado a uma maior preocupação am-
biental, a TI Verde apresenta-se como a protagonista na utilização de meios que ajudam na 
redução da agressão ambiental. Assim, de acordo com o Green IT-Guide (2008) a TI Verde 
pode ser definida também como o desenvolvimento de novas tecnologias que utilizam de 
dispositivos que ofereçam menos riscos ao meio ambiente, e que cultuem a redução do 
consumo de energia e papel, reutilização de equipamentos e a reciclagem.

Nesse sentido, a TI Verde tem como um de seus propósitos, portanto, desenvolver tecno-
logias voltadas para a proteção ambiental com vistas à eficiência energética, auxiliando ao 
desenvolvimento organizacional sem prejudicar as gerações futuras, através da racionali-
zação de seus recursos.  

2.2. PRÁTICAS DA TI VERDE
O desenvolvimento de equipamentos mais econômicos quanto ao consumo de energia, iden-
tificados através de selos ecológicos, bem como a racionalização da energia, são ações que 
favorecem aos objetivos da TI Verde frente às necessidades de redução do impacto ambien-
tal. A racionalização de energia e o encaminhamento adequado aos descartes de insumos, 
tais como o papel, que é considerado como prática que fomenta as atividades da TI Verde.

De maneira geral, as práticas da TI Verde consideram a busca por melhorias na eficiência 
energética, racionalização de insumos, virtualização através de green datacenters e a ges-
tão do lixo eletrônico como aspectos favoráveis ao desenvolvimento sustentável. Esta linha 
de conceituação pode ser confirmada também através dos estudos de Laura (2009) e do 
Green IT-Guide (2008).

No que se refere à racionalização de energia, é importante observar que o grande desafio 
quanto ao meio ambiente e o aquecimento global, causado pelas emissões de carbono, 
pode ser diretamente atribuídos ao consumo de energia, de acordo com um relatório da 
Energy Information Administration, cerca de 98% das emissões de dióxido de carbono são 
equivalentes as emissões de todos os gases gerados para o efeito estufa (THE ARCHITEC-
TURE JOURNAL, 2009).
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Segundo O datacenter verde (2009), o consumo de energia e preocupações ambientais 
pode vir a assumir um novo significado quando começarem a bloquear a capacidade de 
crescimento das empresas. Datacenters corporativos são bem conhecidos como impor-
tantes usuários de energia. Se o datacenter da empresa não consegue acomodar novos 
servidores ou dispositivos de armazenamento em função da indisponibilidade de energia 
ou de restrições de infra-estrutura, a incorporação de novas capacitações online pode se 
tornar um sério obstáculo em termos de tempo e dinheiro.

Dessa maneira, considerar os aspectos ambientais no projeto de novas estruturas de TI na 
operação da infra-estrutura de TI e no seu componente central, o datacenter, onde acontece 
boa parte do consumo de energia, é fundamental entender a importância que a TI Verde 
apresenta frente as futuras demandas organizacionais quanto a racionalização de energia, 
gerando modelos de datacenters verdes. (MINES; DAVIS, 2009).

Outra prática aplicada a TI Verde vem sendo trabalhada para o aperfeiçoamento junto ao 
crescimento do consumo e a conscientização ambiental, são as ações desenvolvidas sobre 
o lixo eletrônico (e-lixo). Esta atividade tem sido desenvolvida devido ao crescente consu-
mo de equipamentos eletrônicos que podem afetar o meio ambiente, caso não seja dado 
um destino correto a esse tipo de bem ou material.

O lixo eletrônico teve origem pela fixação do homem pelos avanços tecnológicos, pela lei 
da oferta e da procura, pela competitividade capitalista, pelo consumo elevado e o ritmo 
rápido da inovação tecnológica dos equipamentos eletrônicos, os quais se transformam 
em sucatas em uma velocidade cada vez maior.

Os danos causados ao meio ambiente, inclusive ao homem, como parte integrante do 
mesmo, em muitas vezes mostra-se irreversível, criando lixões com centenas de milhões 
de computadores, televisores, telefones celulares, e outros aparelhos eletrônicos descarta-
dos com uma velocidade cada vez mais crescente, ou na forma de doenças causadas pelo 
manejo com substâncias tóxicas presentes nesses equipamentos.

As atividades desenvolvidas pela reciclagem de materiais são um dos aspectos que contri-
buem com os resultados obtidos com o excesso ou desajuste no uso de insumos. 

A prática aplicada através da racionalização do consumo consciente de materiais, equipa-
mentos e demais recursos materiais, apresenta um significativo interesse por parte das 
empresas que tomam o conceito de sustentabilidade nas suas ações organizacionais. O 
fato de utilizar racionalmente o papel e evitar seu desperdício e um dos exemplos na preo-
cupação com o meio ambiente. 

Feito as considerações acerca das práticas da TI Verde, a figura 2 apresenta de modo resu-
mido as práticas da TI Verde que contribuem para o seu desenvolvimento. 

TI VERDE

Racionalização 
de energia

Racionalização de insumos
(papel, equipamentos)

Green
Datacenter Gestão de lixo eletrônico

Figura 2 - A TI Verde e as práticas favoráveis ao seu desenvolvimento.
Fonte: Pesquisa de Dados (2009).
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A figura 2 retrata que a TI Verde apresenta, além das fundamentações praticadas pela TI, 
nas suas características tradicionais, observa-se que a orientação de suas ações demons-
tra uma latente consideração para as questões ecológicas, ou seja, a racionalização de 
energia, de insumos (papel, equipamentos e etc.), a gestão do lixo eletrônico e a obtenção 
de práticas voltadas para a virtualização de equipamentos, evidenciam o papel da TI Verde, 
enquanto responsável na redução dos efeitos negativos gerados pelas tecnologias no seu 
uso e disposição pelas empresas e sociedade.

A partir da descrição dos elementos que compõem as práticas para o desenvolvimento da 
TI Verde, faz-se oportuno observar que a busca pela padronização de processos, redução 
ou troca por equipamentos “verdes”, ou seja, ligados aos desenvolvimentos tecnológicos 
e voltados para os benefícios organizacionais e sociais, será essencial para processar o 
elevado número de informações e serviços demandados. 

A TI Verde como já foi mencionado, busca trabalhar junto às necessidades das empresas 
e do trato com os recursos tangíveis organizacionais, tornar o efeito de tecnologias o mais 
benéfico possível, sem que para isso comprometa o meio ambiente e as futuras gerações. 

3. METODOLOGIA
O presente trabalho recorreu a uma pesquisa qualitativa que segundo Richardson et al. 
(1999), é mais apropriada para pesquisas que procuram descrever a complexidade de de-
terminado problema, compreender e classificar processos dinâmicos, como é o caso desse 
estudo que procura compreender a TI Verde.

A presente dissertação corresponde a uma pesquisa exploratória quanto a seus fins, pois 
existe pouco conhecimento científico acumulado sobre o assunto da TI Verde (VERGARA 
2005); (GREEN-IT GUIDE, 2008) e possui um caráter descritivo (VERGARA, 2005), pois 
objetiva descrever e analisar práticas da TI Verde. Para alcançar os objetivos da pesquisa, 
este trabalho dispôs de um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fecha-
das, estas últimas foram utilizadas com o objetivo de orientar o entrevistado quanto as 
práticas da TI Verde, devido à possível falta de conhecimento sobre o assunto.

Quanto aos meios, a pesquisa corresponde ao método de estudo de caso, caracterizado se-
gundo Yin (2001) por uma pesquisa de natureza empírica que investiga um fenômeno atual 
na situação onde ele ocorre especialmente nos casos onde as relações entre o fenômeno 
e seu ambiente não são claros.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

A pesquisa contempla um estudo de caso na empresa Plugtech que é especializada na fa-
bricação de computadores para o uso pessoal e profissional. Ela é composta por uma linha 
de montagem de microcomputadores, servidores e gabinetes com capacidade de produção 
de três mil computadores por mês. A empresa possui no seu quadro de funcionários oiten-
ta e seis colaboradores entre indústria e varejo. 
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A Plugtech desenvolve suas atividades além do estado do Rio Grande do Norte, que atua 
desde 1998, nos estados do Ceará, Pernambuco, Piauí e São Paulo.

Os principais produtos da empresa são os computadores no formato desktop e note-
book, e servidores. 

No que se refere às práticas de TI Verde a pesquisa identificou que a compreensão pelo 
gestor sobre o assunto se dá através de ações ecológicas, sustentáveis, redução de energia, 
aumento de produtividade, redução de papel, descarte adequada de sucata ou resíduos. 

As principais práticas da TI Verde aplicam-se na empresa com a virtualização através de 
dois servidores, o uso de thin clients, reutilização de materiais e racionalização no uso de 
condicionadores de ar, buscando dessa maneira, associar a redução de custos de energia. 

As praticas da TI Verde utilizadas pela empresa Plugtech referentes à racionalização de 
insumos e energia, uso de selos verdes e a virtualização, buscam auxiliar a empresa no 
fomento nas práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável.

A Empresa apresenta como práticas da TI Verde, a relevância econômica, considerando o 
uso das atividades da TI Verde, que se refere à racionalização de energia, certificações am-
bientais, atestando a composição de elementos menos prejudiciais na placa-mãe de seus 
computadores, bem como o uso racional de energia; racionalização de insumos, ou seja, 
melhor utilização de seus equipamentos com foco também ao fator financeiro; trabalho do 
lixo eletrônico quanto ao seu descarte através de trabalhos terceirizados no descartes dos 
materiais e equipamentos; e dispões da virtualização de seus computadores através de thin 
clients, objetivando a redução de custos. 

Interessada nas práticas da TI Verde, a empresa dispõe de componentes alternativos que 
não agridem ao meio ambiente após seu descarte na composição de suas placas-mãe, 
trata-se da certificação de restrição de substâncias perigosos no desenvolvimento desses 
equipamentos, ou conhecida também como o certificado Restriction of use of Hazardous 
Substances – RoHS. 

O uso das práticas da TI Verde favorecem ao desenvolvimento sustentável na empresa 
através da racionalização do consumo de recursos matérias, na preocupação gestão com o 
lixo eletrônico e divisão correta dos diferentes tipos de lixos na empresa.

Quando questionado sobre a contribuição da TI Verde, o gestor de TI considera que a 
maior contribuição está na redução de custos, o que se justifica por grande parte dos pes-
quisadores da TI Verde (LAURA, 2009; GREEN IT-GUIDE, 2008; SYMANTEC ENTERPRIS, 
2009). Dessa maneira, as contribuições da TI Verde para o desenvolvimento sustentável 
na empresa dá-se pela redução de custos com a virtualização e racionalização de insumos. 

Entretanto, considerando a abordagem da TI Verde, a empresa estudada possui lacunas a 
serem trabalhadas para resolver sua relação com o meio ambiente e sociedade, além de 
buscar ferramentas tecnológicas que racionalizem ainda mais seus gastos com energia, o 
que se justifica pelo Green IT-Guide (2008) que destaca a TI Verde voltada para a proteção 
ambiental, com vistas à eficiência energética e racionalização dos recursos tecnológicos.

Diante do cenário do estudo de caso apresentado, é possível interpretar que a empresa 
pesquisada busca através das práticas da TI Verde acessar novas oportunidades tecno-
lógicas que respeitem ao meio ambiente e produção com vistas a identificar as lacunas 
deixadas pela TI.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do tempo foram muitos os acidentes envolvendo empresas que deixaram e con-
tinuam a deixar seqüelas ao meio ambiente e conseqüentemente à sociedade. Dessa ma-
neira, as empresas em geral, especialmente aquelas com maior probabilidade de gerar 
impactos negativos ao meio ambiente, vêm sofrendo pressões para que executem suas 
atividades de forma ambientalmente responsável, visando ao desenvolvimento sustentável.

As organizações têm observado que, para conseguirem desempenho e lucratividade, é 
necessário que expandam o atendimento à demanda de informação ambiental, e aos pou-
cos vão reagindo a essas pressões, incluindo em suas estratégias práticas gerenciais em 
relação às questões ambientais e o uso de tecnologias favoráveis a esse crescimento.

Percebe-se, todavia, que além das ações gerenciais em direção ao desenvolvimento sus-
tentável, as empresas devem comunicar aos stakeholders ou aos colaboradores as infor-
mações inerentes ao seu relacionamento com o meio ambiente. A evidenciação dessas 
informações deve ser feita em um formato que traga utilidade e oportunidade a empresa, 
sociedade e meio ambiente.

Com o argumento de que a geração de informações sobre a TI Verde pode ser considerado 
um assunto em discussão recente, estudiosos descrevem a importância das suas práticas 
para o uso no desenvolvimento sustentável nas empresas.

O trabalho identificou através da pesquisa que as principais práticas da TI Verde e suas 
respectivas contribuições identificadas, buscam alcançar aspectos cada vez mais susten-
táveis a partir das práticas da racionalização de energia, buscando a eficiência energética, 
conscientização ambiental e redução de custos; racionalização de insumos com a busca 
da conscientização ambiental quanto ao uso e consumo; certificações ambientais através 
de esforços para o desenvolvimento de melhores práticas ambientais frente às demandas 
organizacionais; gestão do lixo eletrônico com a busca pelo descarte adequado dos equi-
pamentos tecnológicos; e a virtualização com foco no uso de green datacenters para a 
redução de custos e maior disponibilização de espaço.

Ademais, o trabalho pode constatar também que a TI Verde vem ganhando espaço quanto 
a sua importância para o uso de práticas favoráveis à contribuição com os aspectos am-
bientais, de maneira a construir novos pensamentos acerca de posturas ecológicamente 
corretas, e no despertar pela consciência da limitação de recursos ambientais.
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TODO GESTOR É (TAMBÉM) 
UM GESTOR DE PESSOAS

Flávio Emílio Monteiro Cavalcanti

Muito se discute no meio empresarial e também nas escolas, eventos e na literatura de 
administração a respeito do novo papel da área de gestão de pessoas. Enquanto você lê 
este artigo uma revolução se desenvolve no RH das empresas brasileiras. Não faz muito 
tempo, a área de recursos humanos era vista como um obscuro setor, onde não se sabia 
ao certo o que se fazia nem para que servia. Não raro, era confundido com o setor pessoal. 
Esse status pouco favorável era ocasionado pelo fato de que o RH lida com meios e não 
com fins. Em outras palavras, é uma área que não gera receita, pelo menos de forma direta.

Entretanto, esse cenário vem mudando desde a década de 90. Há cerca de 20 anos, as em-
presas nacionais começaram a sentir, de fato, o que é competir de maneira mais acirrada 
e profissional. A estabilização da economia, assim como a necessidade de disputar fatias 
de mercado diretamente com players internacionais, fizeram o mercado nacional repensar 
seus conceitos em várias áreas. Assim, as velhas concepções a respeito do RH foram sen-
do confrontadas uma a uma.

Os programas de Gestão pela Qualidade Total se encarregaram de iniciar o processo de 
mudança a partir da década de 90. As transformações ocorreram em vários níveis. Desde 
práticas e procedimentos rotineiros até profundas mudanças culturais que impactam a 
organização como um todo.

Os tradicionais processos de recrutamento, seleção, integração, treinamento e desenvol-
vimento, avaliação de desempenho, remuneração têm se modernizado a cada dia. A tec-
nologia da informação se faz presente como instrumento de trabalho do administrador. A 
própria denominação “Recursos Humanos” vem sendo pouco a pouco substituída pela 
“Gestão de Pessoas”. Mais que uma simples mudança de nomenclatura, essa expressão 
revela uma nova perspectiva de gestão. As pessoas não são mais meros recursos. São 
ativos de alto valor, dotados de competências capazes de alavancar o crescimento de qual-
quer negócio.

Mas o grande foco da mudança tem sido a descentralização das responsabilidades de 
gerenciar pessoas. O modelo antigo concentrava no setor de RH grande parte dos proce-
dimentos que envolviam o quadro de pessoal – sobretudo as tarefas menos populares. Era 
comum encaminhar um colaborador para ser aconselhado, advertido, suspenso ou mesmo 
desligado pelo gerente de RH. Assim, ao longo dos anos, o RH foi absorvendo variados 
encargos e assumindo um estigma negativo de área responsável única por cortes, desliga-
mentos, punições ou mudanças de rumo.

A partir de meados da década de 2000, a área de gestão de pessoas vem mudando seu foco. 
Antes era mera executora de procedimentos rotineiros. Agora, uma área verdadeiramente 
estratégica. Uma constatação inexorável é a de que não há como levar a cabo quaisquer 
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tipos de estratégias organizacionais sem que haja um profundo alinhamento com a gestão 
de pessoas – afinal de contas, as estratégias são realizadas, na prática, por seres humanos.

Pouco a pouco os gestores de operações, marketing, finanças, tecnologia da informação, 
vendas e outras áreas da gestão foram sendo confrontados com um desafio adicional. 
Aprender ou mesmo reaprender a gerenciar pessoas. Ao invés de transferir responsabilida-
des para a área de RH, livrando-se dos “problemas” ligados às pessoas, eles mesmos vêm 
assumindo essas tarefas – tanto as agradáveis, quanto as desagradáveis.

Diante dessa realidade, surge uma questão óbvia: qual o papel da área de gestão de pes-
soas, num contexto em que essa responsabilidade está difusa entre as várias outras áreas 
que compõem a estrutura organizacional?

A área de gestão de pessoas vem passo a passo assumindo um papel holístico de forma-
tadora de diretrizes gerais para o gerenciamento do capital humano, além de prestadora de 
serviços de consultoria interna para as demais áreas. O desafio passa, então a ser duplo: 
para os gestores de RH, o desafio de desenvolver visão e raciocínio estratégicos, a partir de 
uma visão macro do negócio não só hoje, mas sobre tudo voltada para cenários de futuro, 
orientando com clareza e objetividade a política de gestão de pessoas da organização. Para 
os líderes das demais áreas técnicas, a missão é a  de ser eficiente não apenas em suas 
áreas de expertise e especialização. Precisam agregar conhecimentos, habilidades e atitu-
des que os capacitem a lidar e gerenciar com ativos de alto valor e alta complexidade – as 
pessoas. Você está preparado?
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Qualquer sociedade que tenha como meta a melhoria da qualidade de vida de seu povo 
tem que buscar de forma continuada ganhos de produtividade (diminuir custos, reduzir 
desperdício, melhorar a qualidade, produzir em menor tempo, utilizar menor quantidade de 
insumos por unidade produzida) em todos os setores da economia. Só assim, os preços 
relativos dos bens e serviços que aqui são produzidos podem diminuir de forma generaliza-
da. É bom lembrar que quedas de preços elevam a renda disponível da população, incentiva 
o consumo, gerando um considerável aumento na produção, criando um círculo virtuoso 
de desenvolvimento decorrente dos ganhos sistemáticos da produtividade. Estamos viven-
ciando um momento rico em nossa sociedade, ou seja, a preocupação dos governantes 
independente de partido político em controlar a inflação, desregulamentando a economia, 
privatizando, criando condições para estimular a competição interna e atraindo o capital 
externo para aqui investir, através de regras estáveis e se comprometendo em respeitar os 
contratos. As empresas tiveram que se adaptar às mudanças e às novas exigências deste 
novo mundo extremamente competitivo. 

Para sobrevivem buscam, reduzir custos operacionais, desperdícios, reduzir estoques, au-
mentar o giro e o mais importante oferecer um serviço exemplar aos seus atuais e aos fu-
turos clientes  que venham captar. O acesso às informações de forma rápida e eficiente tem 
tornado os consumidores mais exigentes e o excesso da oferta de produtos e serviços com 
alto teor de homogeneidade e prazos de entrega cada vez mais curto, estabeleceu dentro 
das empresas a necessidade de possuir uma estratégia logística que atenda a essa nova 
realidade econômica. Nessa nova economia que estamos vivendo as margens estão cada 
vez mais estreitas, com um ciclo de vida mais curto dos produtos, uma exigência maior de 
personalização dos produtos e prazos de entrega mais curto. No mundo atual a sobrevivên-
cia das empresas está em buscar cada vez mais aumentos continuados de produtividade, 
que lhe permitam ter condições de definir uma política de precificação agressiva dos seus 
produtos e serviços, já que preço ainda é uma arma de mercado. A busca de produzir em 
menor tempo, utilizar novos recursos e materiais, reduzir custos, inflacionar qualidade 
em toda cadeia produtiva e estar sempre inovando, requer ter em seus quadros homens 
talentosos e familiarizados com os conhecimentos da produtividade para que o objetivo 
da organização seja alcançado. Toda sociedade brasileira sabe da importância da estabi-
lização econômica, como único caminho para atingir um desenvolvimento sustentável, e 
proporcionar a todos melhores condições de vida de forma duradoura, estamos cansados 
de tantas experiências frustradas do passado, precisamos retomar urgentemente o cami-
nho da modernidade, evitando a qualquer custo a volta ao passado que só transtorno nos 
causou.Espera-se que as atuais políticas públicas, tenham como foco, a necessidade de 
reduzir o déficit público, como forma de gerar poupança pública interna e direcioná-la para 
os setores produtivos se modernizarem. 
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Revisar as taxas de juros atualmente praticadas, facilitar tanto as exportações de nossos 
produtos como a importação de máquinas, equipamentos e conhecimento, para que possa-
mos competir em um mercado cada vez mais complexo, extremamente exigente, dinâmico 
e instável. Desonerar a carga tributária excessiva que hoje existe, permitindo aos expor-
tadores maiores desempenhos e estimulando cada vez mais a busca de novos mercados, 
contribuindo para ampliar o nível de emprego e das nossas reservas cambiais. Se as polí-
ticas públicas, formuladas, tiverem este direcionamento de forma continuada, com certeza 
os resultados serão atingidos. A sociedade brasileira se beneficiará, reduzindo a pobreza, 
diminuindo os desequilíbrios regionais que hoje divide o nosso país. No futuro, não muito 
distante, poderemos constatar uma melhoraria nos indicadores econômicos e sociais, com-
provando que o melhor caminho a ser seguido é a busca continuada da produtividade.
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5.1 Elementos Pré-textuais (nesta ordem):

• Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 

• Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifique na área de 
conhecimento do artigo, com a respectiva titulação acadêmica e endereço ele-
trônico e/ou físico (facultativo);

• Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos rele-
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• Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.

• Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das pa-
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• Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.
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8 Da tradução: Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o 
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9 Das citações: As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo 
com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

10.1 Citação direta no texto:

• Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 

Ex.: “a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem ter (e 
perseguir constantemente) esse atributo” (SCHUMPETER, 1982, p. 20).

• Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 
margem esquerda com letra menor que a do texto (Arial 10), espaço simples 
entre linhas e sem aspas.

Ex.: 

Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se pre-
tende entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século 
imediatamente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e 
duas de natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).
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Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século 
XVI e definia o capitão que contratava soldados mercenários para servir ao rei.

10.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito 
no início, no meio ou final da citação, usa-se a reticência entre colchetes.

• Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] um programa de computador inteligente, que usa conhecimento e procedimentos 
de inferência para solucionar problemas que são suficientemente difíceis para requerer um 
significante grau de conhecimento humano na sua solução”.

• Com omissão no final da citação:

Ex.:  Fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos arris-
cado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar [...].

• Com omissão no meio da citação:

Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos 
arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar 
[...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o que deve ser feito amanhã, 
mas o que deve ser feito hoje, para que haja um amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda 
não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar uma direção e um formato ao que está por vir. 
Isso poderia ser chamado de fazer o futuro acontecer (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de 
falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.

Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento ori-
ginal, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra con-
sultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente a obra 
consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma série de 
dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fisicamente e a alocar 
seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MILGROM; RO-
BERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).
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11 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráficos, desenhos, mapas, fotogra-
fias, lâminas usadas para enriquecer o texto. Devem ser citas no texto em ordem seqüen-
cial, sendo citadas no texto entre parênteses ou integrando-se ao texto. As ilustrações 
devem seguir os seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto final. Deve ficar sem ne-
grito, precedida da palavra figura numerada consecutivamente, com algarismos 
arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;

• Os textos de legenda, podem ser justificados, alinhados à esquerda ou à direita, 
e posicionados ao lado ou abaixo da figura;

• As figuras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.

Ex.: 

Figura 1: Docente UnP.
Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

12 Das tabelas: As tabelas são utilizadas no texto com o propósito de apresentar resulta-
dos numéricos e valores comparativos. Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as 
Normas de Apresentação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte inferior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto 
e o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colo-
cada logo abaixo. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou conforme 
a apresentação gráfica do trabalho. A fonte deve ser menor que a do texto e o 
espaçamento entre linha simples;

• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não deve-se usar traços horizontais e verticais no corpo da tabela e nem fechar 
as laterais.
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Ex.: 

ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações.
Fonte: Do autor,

13 Das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas as 
referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em ordem 
alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. Segundo a norma, 
as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento simples 
entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Segue alguns exemplos de referências:

• Livro:
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Lumen Juris, 2003.

KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Empreendedor rico: 10 lições práticas para ter sucesso 
no seu próprio negócio. Rio de Janeiro: Campus – Elsevier, 2005.
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LEMOS, M. B. et al. O arranjo produtivo da Rede Fiat de fornecedores. In: Arranjos produ-
tivos locais e as novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico: projeto de 
pesquisa. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2000.

• Revista científica:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova 
agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, V. 1, n.1, p. 
12, 2004.

• Monografia, Tese e Dissertação:

ALVES, Antonio Marcos dos Santos. Auditoria de resultado: receitas e despesas em uma 
entidade do Terceiro Setor, 2004. 127fls. Monografia (Especialização em Auditoria e Perícia 
Contábil)-. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.

• Trabalhos apresentados em congressos:

BATISTA, P. C. S. ; GRADVOHL, R. F.; LEMOS, A. Q. . O pensamento do empreendedor 
cearense sobre a inovação organizacional. In: XXV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA, 2008, Brasília. Anais... Brasília: SIMPÓSIO 2008, p.1-15.

• Em meio eletrônico:
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FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. In: XXV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador/BA:2002. Disponível em: 
<http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacional/0168.pdf>. Acesso 
em: 19 nov. 2004, 01:26:10.

14 Da Normalização: Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão devolvidos a 
seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. 
Caso deseje, o autor poderá consultar as normas técnicas da ABNT necessárias à elabo-
ração dos artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, 
NBR 6028, ou entrar em contato com os professores responsáveis pela publicação da re-
vista, cujos endereços eletrônicos encontram-se indicados no item “Endereço da Revista”.

15 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer 
outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. 

16 Do termo de autorização: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, 
de acordo com a Lei 9610/98, o autor de artigos submetidos na revista devem encaminhar 
o termo de autorização para publicação, juntamente com o artigo a ser publicado, para 
o Editor da revista. Tal documento autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem 
ressarcimento dos direitos autorais, o artigo submetido para fins de leitura, impressão e/ou 
download pela Internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Revista e 
pela Universidade, a partir desta data.

17 Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão subme-
tidos à apreciação do Conselho de Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou 
não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos aos respectivos 
autores.

18 Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os crité-
rios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição 
para o conhecimento na área. 

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se en-
quadra dentro das linhas editoriais da mesma. 

2 - Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, 
procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento editorial, 
normalização, revisão ortográfica e gramatical.

19 Do Endereço da Revista: Os trabalhos poderão ser enviados por meio eletrônico para 
o e-mail: vilmaneves@unp.br
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20 Da disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da universi-
dade potiguar:

Os artigos selecionados e publicados na Revista serão disponibilizados no Repositório 
Científico da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pe-
los pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica interna e externa para a gestão 
e disseminação da sua produção técnico-científica em meio digital.

Os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP o acesso livre a sua obra. A 
licença permite a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de pro-
duzir e distribuir trabalhos dele derivados, em qualquer meio digital, para produção de uma 
pequena quantidade de cópias impressas para seu uso pessoal e com fins acadêmicos, 
desde que citado a fonte.




