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EDITORIAL

Este início de Ano Letivo me fez plena de vigor e vontade de buscar mais caminhos e pos-
sibilidades para este periódico.

Como já é do conhecimento de muitos, a Revista de Connexio é uma publicação de ca-
ráter científico, que visa a ampliar a discussão e a disseminação das temáticas centrais e 
transversais à área da gestão empresarial. Nesse propósito, alcançamos um leque bastante 
diverso de possibilidades. Contemplamos, localmente, todos os cursos que fazem a Escola 
de Gestão, Negócio e Hospitalidade da Universidade Potiguar – UnP. Assim, a Connexio 
enquadra-se nas várias correntes do pensamento científico nas áreas de administração, fi-
nanças, contabilidade, marketing, internacionalidade, comércio, hospitalidade entre outros.

Somos, ainda, uma Revista jovem, porém, com extremas e amplas pretensões no que 
concerne à busca da excelência pela qualidade e ao reconhecimento da contribuição aca-
dêmica e social de nossos artigos.

Temos como meta primordial alçarmos voos além dos “muros” da UnP, trocar experiên-
cias com outras Universidades da Laureate International Universities. E, ainda, ampliarmos 
essa rede de relacionamentos para outras instituições de ensino superior e pesquisa dentro 
e fora do Brasil.

Estamos, neste novo ano, reconfigurando nosso Conselho Consultivo e Editorial. Permiti-
mo-nos, a partir de agora, ousadias e aceitamos desafios. Queremos atrair pesquisadores 
inter e multidisciplinares que estejam no cerne de nossa linha editorial. Pesquisadores de 
programas stricto e lato sensu das principais universidades brasileiras, representados no 
Comitê Científico.

A Revista Connexio adota boas e condizentes práticas editoriais de periódicos científicos 
brasileiros e internacionais. A Dupla Avaliação por Pares (Double Blind Review) garante o 
sigilo de autores e avaliadores. A revista utiliza a o Repositório Científico da Editora da UnP, 
que é operado no Brasil com o nome de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia – IBICT. Tal sistema é recomendado pela Coordenadoria de Apoio ao Pessoal 
de Ensino Superior – CAPES. Esse sistema apoia a gestão de todo seu processo editorial, 



desde a submissão e avaliação até a publicação e arquivamento digital de seus artigos, o 
que garante a transparência de cada etapa.

A Connexio aceita artigos submetidos nos idiomas português, inglês e espanhol. O Comitê 
Científico está comprometido com o propósito de, gradativamente, desenvolver uma revis-
ta de amplo eixo temático, de alcance internacional. 

Convido vocês, prezados leitores, a se juntarem a nós.

Vilma Lúcia S. Neves
Editora
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Resumo: A política externa brasileira, e o papel do país na comunidade internacional, mudaram 
consideravelmente nos últimos anos. A participação do Brasil em Organismos Internacionais ad-
quiriu maior importância e, dentre os mecanismos de cooperação dos quais o Brasil faz parte, o 
BRICS tem conquistado crescente evidência, apesar de tratar-se de processo integracional es-
tranh  o ao sistema, visto que seu desenvolvimento constitutivo iniciou-se não de uma vontade so-
berana dos futuros membros, mas de acrônimo surgido a partir das análises realizadas em 2001, 
pelo Goldman Sachs, importante ator do sistema financeiro global. Entretanto, as peculiaridades 
do mecanismo não se limitam a essa gênese. Contrastes das mais diversas ordens e proporções 
são uma constante entre as cinco nações em questão, intensificando as críticas ao processo e a 
consequente incredulidade em relação aos reais benefícios dessa integração. Por outro lado, os 
lucros proporcionados pela possível convergência de interesses entre nações demograficamente 
tão significativas possuem alcance social relevante e, caso exitosa, a integração possibilita ga-
nhos incalculáveis para a população mundial. No Brasil, onde considerável parte dos habitantes 
ainda espera por vantagens tangíveis decorrentes do desenvolvimento econômico ocorrido nos 
últimos anos, um ganho social adquirido a partir dessa estratégia de integração adotada pelo Ita-
maraty é imprescindível para a melhoria da condição de vida de seus cidadãos. Partindo desses 
pressupostos, o texto demonstra a relação entre a perspectiva de cooperação dos BRICS e seu 
papel de destaque na política externa nacional, visando o crescente desenvolvimento do país.

Palavras-Chave: BRICS. Cooperação Internacional. Economia. Itamaraty. Nova Ordem Mundial. 
Política Externa. 

INTERNATIONAL COOPERATION: THE INFLUENCE OF BRICS 
(BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA AND SOUTH AFRICA) IN 
THE CONSTRUCTION OF BRAZILIAN FOREIGN POLICY

Abstract: Brazilian foreign policy and the purpose of the country in the international system, has 
changed significantly in the last few years. Brazil’s participation in International Organisms has 
acquired more importance among the mechanisms of international cooperation in which Brazil 
has taken part, the BRICS has gained a growing visibility, although a peculiar integration process, 
since its constitutive development didn’t begin as a future members., but the result of an acronym 
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studies accomplished in 2001 by Goldman Sachs, an important writer in the global financial sys-
tem. However, the singularity of this mechanism doesn’t show the exact situation. Oppositions 
from a variety of range and measure are part of these five nations, giving critics to the process 
and the consequent disbelief relative to the real benefits of this integration. Still, the profits earned 
by the possible convergence of interests among nations demographically as important have a re-
levant social range and, in case it succeeds, the integration allows incalculable gains to the world 
population. In Brazil, where a considerable part of the inhabitants still waiting for tangible earnings 
as an economic growth occurred in recent years, a social return acquired from Itamaraty’s integra-
tion strategy is indispensable to the improvement of living conditions of its citizens. Therefore, the 
article shows the relation between BRICS perspective of cooperation and its growing importance 
for Brazilian foreign policy, aimed at increasing the development of this country.

Keywords: BRICS. International Cooperation. Economy. Itamaraty. New World Order. Foreign Policy.
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1. INTRODUÇÃO
As novas dinâmicas da sociedade internacional aproximaram nações simultaneamente di-
ferentes e homogêneas como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em blocos de 
integração. Estes blocos possuem a capacidade de conquistar uma maior visibilidade, já 
que concentram interesses e demandas comuns de diferentes nações, aumentando o papel 
do bloco como um todo e de cada país individualmente no âmbito internacional. O Brasil 
ocupa cada vez mais um papel de destaque entre os atores globais. Transformou-se, nos 
últimos anos, em uma das principais vozes dos países emergentes, e como tal, passou a 
fazer parte, ou aumentou sua influência, em diversos grupos de integração.

Destes, os BRICS destacam-se tanto pela força individual crescente dos seus membros, 
quanto pelo caráter original e de perspectivas inovadoras de interação entre Estados. Sin-
cronia evidente, portanto, uma vez que, enquanto o grupo almeja uma redistribuição de 
poder e uma nova governança global, o Brasil, paralelamente, busca maior papel e espaço 
na comunidade internacional. Tendo em vista as diferentes formas de cooperação interna-
cional no decorrer da história, é fundamental notar que a perspectiva BRICS de cooperação 
é inovadora, com interesses recíprocos e desafios semelhantes a serem enfrentados, alia-
dos ao cansaço de fórmulas e modelos tradicionais (CASELLA, 2011).

O modelo em questão destaca-se nos âmbitos político e econômico, influenciando na com-
preensão dos processos de reorganização da ordem econômico-financeira internacional 
(COSTA; DE VAZIA, 2010) e, além disso, há a crença que, para o atual modelo de coope-
ração BRICS tornar-se real, é preciso que o mesmo seja estudado e praticado como tal 
(CASELLA, 2011). Para auxiliar na concretização da perspectiva de cooperação, a escassez 
de estudos nacionais precisa ser revista. Além de tornar o conhecimento sobre o tema mais 
acessível, há, no presente artigo, a possibilidade de refletir a conjuntura mundial a partir de 
uma ótica nacional.

2. PERSPECTIVA DE 
COOPERAÇÃO BRICS

Em entrevista recente, Jim O’Neill, criador do acrônimo BRIC, destaca a importância que os 
países emergentes adquiriram nos últimos anos, levando-o a declarar que, mesmo conside-
rando a atual crise mundial, o que acontece com os países emergentes é mais interessante 
do que qualquer coisa que tem acontecido na Europa (CHATAHAM HOUSE, 2012). O eco-
nomista do Goldman Sachs usa um dado comparativo para fazer tal declaração, segundo 
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O’Neill, no ritmo atual, a China, com seu crescimento de $ 1 trilhão do PIB anualmente, cria 
o equivalente a uma Grécia a cada quatro meses. Seguindo a mesma lógica, e considerando 
a força que os quatro países possuem em conjunto, O’Neill acrescenta que nos próximos 12 
meses, Brasil, Rússia, Índia e China estarão perto de criar o equivalente a outra Itália.

Tamanha importância era difícil imaginar em 2001, quando a equipe do chefe de pesquisa 
em economia global do Goldman Sachs publicou o artigo Building Better Global Economic 
BRICs (O’NEILL, 2001), apontando as projeções positivas para os países emergentes nos 
dez anos seguintes. Em um cenário internacional controlado principalmente pelo G5, e 
onde o G20 ainda carecia de importância, O’Neill e sua equipe indicava a possibilidade de 
crescimento dos BRICs, além da possível ultrapassagem das suas respectivas economias 
em relação às nações mais ricas, caso as condições de então fossem mantidas.

Fator decisivo para a originalidade do artigo em questão, dentro do pensamento econômico 
da época, foi a percepção da importância que os países emergentes teriam nos anos poste-
riores, analisando não somente o PIB de cada país e sua participação no cenário internacio-
nal, mas principalmente buscando no Purchasing Power Parity (Paridade de Poder de Com-
pra ou Paridade do Poder Aquisitivo) o principal argumento para essas projeções otimistas:

For three of the four countries (China, India and Russia), their economies are more 
than three times bigger when using a PPP weighting rather than current GDP. In-
deed on a PPP basis, China is the second largest economy in the world; India the 
fourth largest and all four are bigger than Canada1 (O’NEILL, 2001, p. 05).

O economista Kilsztajn (2000) simplifica o conceito de Paridade de Poder Aquisitivo ao expli-
car que o mesmo é o indicador criado a partir da pesquisa e comparação, em diferentes países, 
de uma cesta de produtos pré-determinados, utilizando-se como referência o dólar americano.

Caso sem precedente histórico, segundo Renato Baumann (2010), diretor do Escritório 
da Cepal (Comissão Econômica para América Latina e Caribe) no Brasil, já que, a partir da 
criação do acrônimo, desenvolveu-se o desejo político para a consequente formação do 
bloco. As iniciativas comerciais e diplomáticas entre os quatro países iniciaram-se, pri-
meiramente, entre 2006 e 2008, quando uma série de reuniões de Ministros, Chanceleres, 
Vice-Ministros e, inclusive, uma reunião de Chefes de Estado, por ocasião da Cúpula do 
G-8 em Hokkaido, em Julho de 2008, ocorreu em paralelo ao encontro de outros Organis-
mos Internacionais dos quais os quatro países faziam parte (BRASIL, 2012a).

Contudo, foi somente a partir do ano seguinte, quando no encontro dos Ministros da Eco-
nomia do G20 em São Paulo, os Ministros dos quatro países assinaram uma declaração 
conjunta no sentido de terem maior peso nas relações mundiais e na economia global, que o 
bloco passou a ter contornos mais completos. Ainda no mesmo ano ocorreu a Primeira Cú-
pula do BRIC, reunindo os Chefes de Estado em Ecaterimburgo, na Rússia (THE NEW YORK 
TIMES, 2012). O encontro, motivado, segundo o pesquisador e consultor Thomas Renard 
(2009), pelas consequências mundiais da crise de 2008, discutiu maneiras de reduzir a 
dependência dos países do grupo em relação aos Estados Unidos. De acordo com o então 

1 Para três dos quatro países (China, Índia e Rússia), suas economias são três vezes maiores quando 
utilizado o PPP no lugar do PIB. De fato, com uma análise do PPP, China é a segunda maior economia 
do mundo, Índia é a quarta e as quatro economias juntas são maiores que o Canadá (tradução nossa). 
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presidente Russo, Dmitri Medvedev, o ponto principal do encontro foi mostrar que os quatro 
países deveriam criar condições para uma ordem mundial mais justa (KRAMER, 2009).

Durante a Segunda Cúpula do grupo, que ocorreu em Brasília, em 2010, Hu Jintao, ex-
-presidente chinês, declarou que as nações diferiam em sistemas políticos, modelos de 
desenvolvimento, crenças religiosas e tradições culturais, mas que tinham se tornado boas 
amigas e parceiras (XIANZHI, 2010). Nela, segundo o Itamaraty (BRASIL, 2010a), foi dis-
cutida a situação econômica mundial, o papel financeiro do G20, a governança global e 
mudança do clima. Ainda no encontro, o presidente Lula frisou a importância da coopera-
ção entre os países, a reforma do sistema internacional e a oposição ao protecionismo para 
enfrentar a crise mundial.

A principal mudança ocorrida nos BRICs sucedeu em 2011 com a entrada da África do 
Sul no bloco, tendo sua primeira participação na Terceira Cúpula do BRIC em Sanya, na 
China, adicionando o “S” (South Africa) ao acrônimo. A entrada da África do Sul marca 
maiores investimentos dos países do bloco, e sua crescente influência, no continen-
te africano (GLOBAL SHERPA, 2011). A Primavera Árabe, e a situação dos países do 
Oriente Médio e Norte da África, foram alvo de discussões na cúpula. Os países decla-
raram que o uso da força deveria ser evitado na resolução das turbulências regionais 
(CHINA.ORG, 2011).

A preocupação conjunta com outra situação de conflito foi tema da Quarta Cúpula do 
BRICS, em Março de 2012, na Índia. Em relação aos conflitos internos na Síria, e a cres-
cente tensão nuclear envolvendo o Irã, os cinco países declararam que apenas o diálogo 
poderia resolver essas crises (THE TIMES OF INDIA, 2012) dos países ricos e a consequen-
te torrente de especulação financeira que viria com um grande fluxo de divisas advindas 
dessas economias mais desenvolvidas (JORNAL DO BRASIL, 2012). Ficou acordado, pela 
Declaração de Deli, que, em 2013, o membro mais recente, África do Sul, será a sede da 
Quinta Cúpula (COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, 2012).

2.1. OBJETIVOS
O principal objetivo do bloco é a busca por uma ordem mundial mais democrática e mul-
tipolar. Para que isso ocorra, faz-se necessária uma série de reformas na comunidade 
internacional, como a participação maior do Brasil, Índia e África do Sul na ONU, com um 
assento permanente para esses países no seu Conselho de Segurança (BRASIL, 2011). 
Outra reforma é aquela referente às instituições financeiras internacionais (surgidas a par-
tir dos acordos de Bretton Woods) onde, segundo os BRICS, deveria haver uma maior 
transparência na escolha de cargos de decisão. O grupo pede, ainda, que a eleição para a 
presidência do Banco Mundial e FMI não considere unicamente os candidatos europeus e 
norte-americanos (BRASIL, 2009a).

Ainda referente ao FMI, os BRICS, em sua última declaração conjunta, demandam a im-
plementação das reformas de cotas e participação acordadas no encontro anual do Banco 
Mundial e do FMI, em 2010 (BRASIL, 2012c). Os BRICS, inclusive, no artigo 9 da declara-
ção, tornam essas medidas condicionantes para o aumento da contribuição requerida pelo 
FMI na ajuda aos países da zona do euro. O bloco busca também, de acordo com Costa e 
De Vizia (2010), a diversificação das reservas internacionais com a possível substituição 
do dólar por bônus emitidos pelo FMI.
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A busca por minimizar os efeitos da crise mundial é outra constante nas preocupações 
destes países. Para tanto, faz-se necessária uma maior estabilização das políticas fiscais 
da sociedade internacional, com a adoção de políticas macroeconômicas responsáveis, 
por parte das economias avançadas, para evitar liquidez excessiva e consequente tsunami 
monetário2 nas economias emergentes (ALINSKI; MARFINI, 2012).

De acordo com a Declaração de Nova Deli, no seu artigo 35, o bloco também pretende as-
segurar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU, além de 
propor, no artigo 11, uma maior prioridade na mobilização de recursos do Banco Mundial 
para os países emergentes e em via de desenvolvimento. Objetiva, ainda, uma maior res-
ponsabilidade mundial em relação às mudanças climáticas, sendo necessária, segundo o 
artigo 29, a implementação das medidas do Protocolo de Kyoto, e maior comprometimento 
da Sociedade Internacional no desenvolvimento de energias renováveis (BRASIL, 2012b).

Em relação às atuais zonas de conflito, os BRICS se mostram preocupados com a situação 
de instabilidade nos países do norte da África e Oriente Médio, pedindo, ainda, no artigo 
20 da declaração, um maior envolvimento da ONU na tentativa de resolução para o conflito 
árabe-israelense através de negociações diretas, evitando, assim, ações unilaterais dos en-
volvidos, como a continuação da construção de acampamentos israelenses nos territórios 
ocupados (BRASIL, 2012b).

Em 2009, em consequência do papel central realizado pelo G20 em relação à crise mundial, 
os BRICS pediam que o grupo das vinte maiores economias tivesse mais apoio para que o 
mesmo se tornasse o fórum principal para a cooperação econômica internacional (BRASIL, 
2009a). Com a importância que o G20 financeiro hoje possui, esse objetivo foi alcançado. 
Além disso, até 2011, o grupo apoiava a pretensão Russa de fazer parte da Organização 
Mundial do Comércio, de acordo com o artigo 26 da Declaração de Sanya (BRASIL, 2011). 
Com o ingresso da Rússia na OMC, em novembro de 2011 (WORLD TRADE ORGANIZA-
TION, 2011), após 18 anos de negociações, esse passa a ser um objetivo atingido.

2.2. BRICS E COOPERAÇÃO TÉCNICA
A cooperação entre os países do BRICS desenvolveu-se consideravelmente a partir de 
2009. Neste ano, havia uma vontade de cooperação maior do que uma cooperação real, 
o que podemos observar pela Declaração de Ecaterimburgo em dois artigos principais. 
No artigo 8 há um desejo de cooperação na área energética, principalmente de energias 
renováveis, tendo em vista, principalmente, a grande capacidade eólica da China, além do 
exemplo brasileiro no uso de energias limpas. No artigo 10, cita-se a necessidade de co-
operação em áreas sociais, como na assistência humanitária internacional para desastres 
naturais (BRASIL, 2009a).

 Ademais, há a maior contribuição naquele ano para o desenvolvimento da cooperação 
entre os países do bloco, segundo a própria Declaração de Ecaterimburgo, contribuição 
essa que reside na Declaração Conjunta Sobre Segurança Alimentar publicada durante o 
encontro. O documento cita a ameaça para a segurança alimentar global, considerando a 

2  Expressão cunhada pela presidenta do Brasil, Dilma Rousseff , para designar a torrente de 
capitais especulativos que entram nos países emergentes decorrente da desvalorização do dólar. 
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instabilidade dos preços dos alimentos decorrentes da crise mundial de 2008 e dos desas-
tres naturais, que causam fome e desnutrição ao redor do mundo (BRASIL, 2009b).

A Declaração de Ecaterimburgo considera, ainda, a importância dos biocombustíveis no com-
bate à insegurança alimentar, além da sua relevância como energia renovável e na inclusão 
social que o desenvolvimento dessa tecnologia proporcionaria nas comunidades onde sua 
produção fosse estabelecida. No artigo 11, há o desejo de uma maior cooperação na área de 
ciência e educação para que haja o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias avançadas.

Na Declaração de Brasília, publicada quando da Segunda Cúpula em 2010, há a reiteração, 
nos artigos 19 e 20, do desejo de cooperação nas áreas energéticas e de energias reno-
váveis e, no artigo 29, o desejo de cooperação nas áreas de ciências, cultura e esportes. 
Ademais, cita-se, no artigo 12, a possibilidade de cooperação monetária, incluindo o uso 
de moedas locais e arranjos comerciais, com o objetivo de facilitar o comércio e o investi-
mento entre os BRICS (BRASIL, 2010a).

É visível o desenvolvimento da Cooperação a partir da análise dos documentos da Segunda 
Cúpula. Houve um aumento de encontros em áreas específicas, explicitados no artigo 27: 
primeira Reunião de Ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário; Reuniões de 
Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais; Reuniões de Altos Repre-
sentantes para questões de segurança; I Programa de Intercâmbio de magistrados e juízes 
dos países BRIC, depois que, em 2009, foi assinado o Protocolo de Intenções entre as 
Supremas Cortes dos países do BRIC; primeiro encontro dos Bancos de Desenvolvimento; 
primeira reunião dos Chefes de Instituições Estatísticas Nacionais; Conferência das Autori-
dades de Concorrência; primeiro Encontro das Cooperativas; primeiro Fórum Empresarial 
e Conferência de think tanks.

Destes, é importante notar a importância da Reunião dos Ministros de Agricultura ocorrida 
em Março de 2010 em Moscou (BRASIL, 2010b), que ampliou a cooperação nessa área 
com o desejo de promover o desenvolvimento da agricultura familiar, visando a uma maior 
segurança alimentar global. Ademais, além de outras iniciativas, foi criado, pela Declaração 
dos Ministros da Agricultura do BRIC, um sistema base de informação agrária para aumen-
tar a cooperação e a inovação.

Vale ainda ressaltar a importância do primeiro encontro dos Bancos de Desenvolvimento. 
No Memorando de Abril de 2010, publicado depois do encontro, destaca-se o interesse no 
financiamento, cofinanciamento ou garantia de investimento em projetos de interesse co-
mum aos quatro países, além da troca de informações entre os bancos, assistência mútua 
nos mercados locais, treinamento de pessoal e o desenvolvimento de estudos e iniciativas 
para aumentar as relações econômicas e comerciais entre os países.

Em 2011, com a entrada da África do Sul no grupo, os cinco países declaram interesse 
em aumentar a cooperação, principalmente com países emergentes que não fazem parte 
do bloco. Ademais, os BRICS declaram seu comprometimento em fortalecer a segurança 
internacional no combate ao terrorismo e ao crime cibernético; tornam público, no artigo 
19 da declaração de Sanya, seu interesse comum em iniciar uma cooperação no desenvol-
vimento de energia nuclear segura; comprometem-se em aumentar a cooperação prática 
na adaptação de suas economias e sociedades às mudanças climáticas; comprometem-se, 
também, em aumentar a cooperação em proteção social, trabalho decente, igualdade entre 
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gêneros e saúde pública, inclusive na luta contra a AIDS. Ademais, no artigo 28, tornam 
público seu desejo de iniciar uma cooperação na área espacial (BRASIL, 2011).

A grande inovação na Terceira Cúpula foi a adoção de um Plano de Ação listando as inicia-
tivas com objetivo de fortalecer a cooperação. Além do fortalecimento das ações já exis-
tentes, no Plano de Ação constam, ainda, as novas áreas de cooperação, além das novas 
propostas: realizar o primeiro encontro de Cidades Irmãs e Governos Locais do BRICS, 
realizar a Reunião dos Ministros da Saúde, fomentar pesquisas sobre questões econômi-
cas e financeiras, além da organização e atualização constante do Catálogo Bibliográfico do 
BRICS, foram as novas áreas de cooperação abertas nesse ano.

A Declaração de Nova Deli, publicada depois da Quarta Cúpula dos BRICS, realizada em Maço 
de 2012, reitera a cooperação entre os cinco países no âmbito da sua coordenação no Con-
selho de Segurança, tendo em vista a atuação conjunta dos mesmos durante o ano de 2011. 
Reitera também, no artigo 39, o compromisso com o desenvolvimento de energias limpas, in-
clusive a nuclear, tendo o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica (BRASIL, 2012b).

A Declaração de Nova Deli, no seu artigo 40, cita os grandes esforços para aprofundar a 
cooperação intra-BRICS, grande parte desses esforços ocorrendo no âmbito de iniciativas 
como o Encontro dos Ministros de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, contribuindo 
para a segurança alimentar e a nutrição mundiais; o combate ao desafio da rápida urbani-
zação com o Encontro de Cidades Irmãs e do Fórum de Cooperação de Governos Locais, 
como consta no artigo 44 da declaração; além de outras iniciativas como o primeiro Relató-
rio do BRICS, com foco na sinergia e complementaridade das suas economias apresentado 
pela Índia durante a cúpula (BRASIL, 2012b)

Importante também a conclusão do Acordo-Quadro para Extensão de Facilitação de Cré-
dito em Moeda Local e o Acordo para a facilitação de Confirmação de Cartas Multilaterais 
de Crédito, presentes no artigo 18, que visam estimular o Comércio Intra-BRICS e foram 
realizados entre os bancos de desenvolvimento/eximbanks dos cinco países. No seu artigo 
36, a declaração foca a cooperação no desenvolvimento em infraestrutura, intercâmbio de 
conhecimento, apoio ao acesso à tecnologia, e aumento do investimento em capital humano 
na África, no contexto da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (BRASIL, 2012b). 

2.3. PERSPECTIVAS
O Plano de Ação de Nova Deli consolida uma série de encontros, alguns dos quais irão 
para a sua terceira edição, como o encontro de Ministros de Agricultura e o Encontro de 
Autoridades de Concorrência dos BRICS. Outros que irão para a sua segunda edição, como 
o Encontro do BRICS de Altos Funcionários em C&T e o Encontro dos Ministros de Saúde, 
além daqueles que farão sua estreia, como o já citado encontro de Cidades Irmãs e o Fórum 
de Cooperação de Governos Locais.

Talvez o ponto de maior destaque na imprensa sobre o último encontro tenha sido a propos-
ta realizada pela Índia para a criação de um Banco dos BRICS, uma vez que os mesmos se 
mostram céticos em relação às mudanças prometidas no Banco Mundial e no FMI. Segundo 
a proposta, o banco será voltado para a mobilização de recursos para projetos de infraestru-
tura, de desenvolvimento sustentável intra-BRICS, além de outras economias emergentes e 
países em desenvolvimento. O encontro instrui os Ministros de Finanças de cada país para 
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examinar a possibilidade da proposta e o estabelecimento de um grupo de trabalho para 
realizar estudos e reportá-los na próxima Cúpula que será realizada na África do Sul. 

O Plano também explicita as novas áreas de cooperação a serem exploradas, como a coo-
peração multilateral em energia no âmbito do BRICS, a avaliação acadêmica geral sobre a 
futura estratégia de longo termo para o BRICS, Diálogo dos BRICS sobre Políticas para a 
Juventude e a cooperação sobre temas relacionados à População.

2.4. O BRASIL E OS BRICS
De acordo com Cláudio Lins (2011), representante do Ministério das Relações Exteriores 
do Brasil, os BRICS causam um impacto positivo nas relações bilaterais do Brasil com os 
outros quatro membros isoladamente. Fazer parte do mecanismo, portanto, seria uma for-
ma de ter relações de destaque com os outros países com maior capacidade de projeção 
no cenário internacional nos próximos anos. Segundo o Ministro, outro aspecto positivo 
é a complementação da multipolarização do mundo a partir do bloco, com posições que 
favoreceriam a distribuição de poder. Lins aponta o desejo do grupo em fortalecer, e não 
combater de frente, os organismos multipolares já existentes, como a ONU. Uma vez que 
a posição do grupo é o fortalecimento desses organismos, a importância do mesmo para 
a política externa brasileira é estratégica. A liderança regional é mais um aspecto positivo 
apontado pelo Ministro, já que a participação do Brasil no bloco, aumentando a sua visibi-
lidade, o transformaria cada vez mais em uma voz proeminente na América do Sul, sendo, 
como consequência, um líder natural na região. Por fim, Lins aponta que a comunidade 
internacional passa por uma atual fase de transição nas relações de poder. Sendo os BRICS 
um mecanismo primordial nessas transições, o Brasil teria muitos ganhos diretos em estar 
no centro dessas mudanças (informação verbal)3.

Já o professor e pesquisar Pio Penna (2012) destaca existir:

Uma série de convergências nas agendas dos BRICS em vários setores que pro-
vocam um novo tipo de alinhamento entre os países, com a participação do Bra-
sil nesse mecanismo otimizando a inserção internacional do país, uma vez que 
o mecanismo representa uma perspectiva renovada de inserção internacional da 
cooperação Sul-Sul. A posição menos dependente e menos isolada no sistema 
internacional, além da possibilidade maior de projeção dos interesses nacionais, 
são impactos positivos na política externa brasileira advindos da participação do 
Brasil no bloco (PENNA, 2012).

Complementando Lins, Penna aborda certa ofensiva chinesa e indiana com investimentos 
em países de língua portuguesa, além de iniciativas de ambos os países como questões 
delicadas que poderiam ser abordadas nas relações bilaterais dos países em questão, a 
partir de um maior envolvimento dos mesmos no BRICS, possibilitando o impacto positivo 
nas relações abordado por Lins (PENNA, 2012).

O também professor e pesquisador Marcos Costa Lima (2011) destaca o papel mediador 
que o país poderá alcançar com sua visibilidade internacional a partir do BRICS. Aborda 
também o fato do país ter uma crescente voz independente e a possibilidade de aumentar 
o seu papel na comunidade internacional. Costa Lima aponta o crescente perfil político no 

3 I Seminário Internacional do BRICS Policy Center. Brasília, Maio 2011. 
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papel internacional do Brasil como um dos aspectos mais positivos da integração dos cin-
co países, implementando uma agenda social como política externa com enfoque crítica ao 
sistema financeiro, à injustiça e à pobreza. Essa visão social também é compartilhada por 
Anna Jaguaribe (2011) que destaca a consolidação de economias de bem-estar para quase 
metade da população mundial como grande importância dos BRICS no cenário internacio-
nal (informação verbal)4.

Para o embaixador Marcos Azambuja (2009), historicamente o Brasil sempre almejou 
acesso em três setores principais: acesso para seus produtos comerciais nos mais diferen-
tes mercados mundiais, acesso a tecnologias de ponta com a transferência de know-how 
entre as nações, e acesso aos diretórios de poder, aos encontros e cúpulas essenciais para 
a tomada de decisões no cenário internacional. Os BRICS, de acordo com o embaixador, 
significaria a materialização dessa busca por acesso. 

3. CONCLUSÃO
Como uma tentativa de cooperação internacional que se traduz em governos e instituições 
compartilhando decisões e iniciativas, a perspectiva BRICS de cooperação pode resultar 
em grandes mudanças na forma em que o Brasil tem sido visto no cenário internacional. 
Dentre muitas possibilidades, há um impacto positivo causado pelos BRICS nas relações 
bilaterais do Brasil com os outros quatro membros isoladamente. Fazer parte do meca-
nismo, portanto, seria uma forma de ter relações de destaque com os outros países com 
maior capacidade de projeção no cenário internacional nos próximos anos. Ademais, há a 
probabilidade de um aumento da influência brasileira nos demais organismos multipolares 
já existentes, como a ONU, importância estratégica para a política externa.

Assim como Pio Penna comenta a importância do aspecto inovador do modelo, o me-
canismo representa uma perspectiva renovada de inserção internacional da cooperação 
Sul-Sul. Por sua vez, acaba por auxiliar em uma maior projeção dos interesses nacionais, 
seus impactos positivos na política externa brasileira, advindos da participação do Brasil 
no bloco. Há a possibilidade de uma influência dos BRICS, como organismo mediador, na 
formulação de uma agenda social como política externa, com enfoque crítico ao sistema 
financeiro, à injustiça e à pobreza. 

Por fim, diante da influência que os BRICS atualmente representam, e a possibilidade de 
tornar-se ainda maior, a necessidade de estudos atualizados será sempre uma realidade, 
inclusive focando em uma análise da influência prática entre corporações e população dos 
países em questão.
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Resumo: O estudo consiste em comparar a qualidade dos serviços de uma empresa natalense de 
fast-food, caracteristicamente na percepção do mesmo público de clientes durante duas experiên-
cias de compra: forma convencional na loja e através do site de compras coletivas Peixe Urbano, 
objetivando entender o perfil desses consumidores e identificar a influência dos aspectos no 
processo de serviço na formação do seu nível de satisfação. A pesquisa é exploratório-descritiva 
de caráter quantitativo, baseada em estudo de caso e apresenta uma amostra por conveniên-
cia. Para a obtenção de dados, foi aplicado um questionário com os clientes e feita observação 
simples para identificar a reação deles no momento da abordagem. Desse modo, foi possível 
compreender os fatores relevantes de contato na prestação de serviço que decorreram no grau 
de contentamento dos clientes. O resultado indicou que os consumidores da empresa de fast-
-food estão mais insatisfeitos quanto à experiência da compra no site de compras coletivas Peixe 
Urbano, em que, na percepção deles, houve uma diferença de tratamento durante a entrega dos 
serviços do estabelecimento, interpretação resultante de menores índices de satisfação no aten-
dimento e na atenção dada a eles. Portanto, sugeriu-se à empresa que desenvolva treinamentos 
e capacitação dos funcionários para melhor atender ao cliente e proporcionar a mesma qualidade 
nos serviços, independente do acesso à loja do público. 

Palavras Chave: Marketing. Serviços. Satisfação.

SECOND CLASS” CLIENTS? AN EVALUATION OF THE QUALITY 
OF SERVICE EXPERIENCED IN A NATAL’S FAST FOOD COMPANY 
VERSUS THE SAME SERVICE THROUGH WEBSITE PEIXE URBANO

Abstract: The study is based on the comparison of the quality of services of a company of fast-food 
from Natal (RN), especially the perception of the same kind of clients during two buying experien-
ces: conventional approach at the shop and through Peixe Urbano collective buying by website, 
aiming to understand the profile of consumers and identify the influence of aspects in the process 
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of service in shaping their level of satisfaction. The research is exploratory and descriptive of 
quantitative nature, based on case study and presents a sample by convenience. To obtain data, 
a questionnaire was addressed to be applied to the customers and the simple observation was 
made to identify their reaction at the time of the approach. Thus, it was possible to understand the 
relevant factors during the contact in providing services which occurred within clients expectations 
and satisfaction. The result indicated that consumers of fast-food Company are more dissatisfied 
about the buying experience in collective website Peixe Urbano which, in their perception, there 
was a difference in treatment during the delivery of services of the establishment. That interpre-
tation was a result of the lowest levels of satisfaction in the service and attention given to them. 
Therefore, it was suggested that the company could develop training of staff to better serve the 
customer and provide the same quality of services regardless of the public access to the store. 

Keywords: Marketing. Services. Satisfaction.
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1. INTRODUÇÃO
As empresas, atualmente, preocupam-se, principalmente, em oferecer a seus clientes pro-
dutos e serviços que proporcionem a satisfação destes e estejam adequados às diversas 
exigências e necessidades do mercado. Isso é resultado da intensa competitividade exis-
tente. Assim, devido ao consumidor e às mudanças econômicas e tecnológicas, cada vez 
mais é exigida, das empresas, a constante adaptação de seus processos, demandando 
mais rapidez e eficácia das atividades.

Um avanço tecnológico característico das mudanças tecnológicas que ocorrem a todo o 
momento é a Internet. Sendo um veículo de comunicação, a rede mundial de computado-
res instantânea de informações tem transformado, cada vez mais, o comportamento da 
sociedade. Muitas pessoas, provavelmente, têm se familiarizado com a Internet em seu 
dia-a-dia, seja para receber e enviar emails, procurar informações, relacionar-se com ou-
tras pessoas, seja, até mesmo, para comprar algum produto, pois um simples “clique” dá 
aos internautas acesso instantâneo ao mundo na palma de suas mãos.

Além da utilidade que a Internet possui para a comunicação entre pessoas, ela tem exer-
cido, dentro do contexto mercadológico atual, grande importância para as organizações. 
Através da utilização da praticidade e rapidez da troca de informações com a Internet, as 
empresas estão, cada vez mais, adeptas a esta ação para aumentar sua participação no 
mercado, a partir de estratégicas eletrônicas que possam aumentar o número de seus 
clientes, empregando o marketing digital para divulgação de sua marca e de seus pro-
dutos, e segmentando seu negócio por meio do comércio eletrônico, que funciona como 
uma ferramenta que se utiliza da Internet para conectar parceiros e clientes do negócio, 
exercendo a função de criar, gerenciar e garantir relações comerciais em qualquer lugar 
durante 24 horas por dia.

Em 2010, surgiu, no Brasil, um novo modelo de negócio: os sites de compras coletivas. 
Com origem nos Estados Unidos, esta nova perspectiva de e-commerce tem despertado o 
interesse de um grande número de brasileiros, tendo se expandido, rapidamente, no país, 
por ter como característica o grande número de usuários internautas que se interessaram 
pelas grandes ofertas de desconto.

A novidade é chamada de compra coletiva, porque os produtos somente alcançam preços 
baixos, quando um número mínino da quantidade de itens vendidos é atingido. O objetivo 
das promoções é “fisgar” um grande número de clientes através de descontos que chegam 
até 90% do valor, proposta apresentada pelo Peixe Urbano – pioneiro neste segmento no 
país, a partir de parcerias com empresas de diversos segmentos, como o da gastronomia, 
do entretenimento, da saúde, da estética e o do esporte.
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A compra coletiva atingiu o interesse de milhões de internautas, popularizando-se, ainda 
mais, pela acessibilidade de pagamento com cartão de crédito – uma oportunidade para 
pessoas que não podiam usufruir determinado produto ou serviço que estivessem acima 
de seu poder de compra. Tal ideia se disseminou na rede mundial de computadores com a 
ajuda das redes sociais, como Facebook, Twitter e Orkut, que a distribui, rapidamente, em 
razão da comunicação em massa existente entre internautas, por meio das mensagens ins-
tantâneas e do marketing digital com os links de publicidades, que promovem e aumentam, 
ainda mais, o conhecimento das pessoas sobre essa nova atividade de comércio eletrônico.

Ao passo que os consumidores ganham descontos tentadores como incentivo para des-
cobrirem e experimentarem o que sua cidade tem de melhor, os estabelecimentos locais 
ganham uma ação de marketing extremamente eficiente, em que os principais objetivos 
são: a divulgação da marca, a garantia de uma alta quantidade de novos clientes e a opor-
tunidade de fidelizá-los, podendo garantir a mesma qualidade oferecida aos clientes con-
vencionais. Tudo isso em apenas algumas horas e sem a necessidade de fazer qualquer 
desembolso para realizar a ação. 

Este artigo tem como objetivo comparar o nível de satisfação dos consumidores conven-
cionais de uma empresa de Natal do segmento de fast-food, com os mesmos clientes, 
quando fazem suas compras por meio do site de compras coletivas Peixe Urbano.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. MARKETING: CONCEITO E EVOLUÇÃO
Segundo Kotler (2005), sinteticamente, o marketing pode ser definido como troca e valor 
para o cliente. Dentro do contexto mercadológico atual, o marketing possui uma apreciada 
variedade de conceitos e discussões quanto a sua praticidade.

O marketing atingiu uma importância significativa para as organizações. Isso é resultado 
da intensa competitividade do mercado, que está exigindo delas uma maior compre-
ensão da complexidade dos perfis de seus consumidores e do comportamento de sua 
demanda, requerendo, dessa forma, a maior participação das ações do marketing para 
dimensionamento desses fatores e, ao mesmo tempo, para a determinação de estraté-
gias orientadas ao cliente.

Para Kotler e Keller (2006, p. 4), “marketing é um processo social pelo qual indivíduos e 
grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca 
de produtos e serviços de valor com outros.”

O conceito central do marketing é a troca. Sua finalidade é satisfazer as necessidades de 
um público específico por meio de esforços que exploram e avaliam o comportamento de 
seus consumidores para evidenciar a importância que eles possuem para uma empresa.

Segundo Kotler (2005, p. 13), o marketing “define, mede e quantifica o tamanho do 
mercado identificado e o seu potencial de lucro.” Portanto, entende-se que o marketing 
acrescenta o valor para os clientes por meio de ações que buscam ir além da própria 
utilidade do produto/serviço, isto é, o marketing busca proporcionar maior qualidade e 
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criar um conceito específico sobre a marca de uma empresa, analisando os aspectos 
envolvidos no processo de compra e que sirva de diferencial na decisão do cliente, como 
variedade de produtos, preço, qualidade no processo de abordagem e comunicação. 
Nesse sentido, o marketing realiza a identificação do segmento em potencial que a em-
presa poderá servir melhor e oferecer melhor capacidade produtiva para provê-lo de 
produtos e serviços mais adequados.

Na concepção de Las Casas (2008, p. 7):

A função do marketing é a de satisfazer clientes através do processo de co-
mercialização, todas as áreas de uma empresa devem ser ter consciência deste 
objetivo e buscar alcançá-lo. Apesar de muitas vezes o desenvolvimento de 
qualidade dos produtos ou outros aspectos da produção serem de responsa-
bilidades dos seus departamentos específicos, o departamento de marketing 
deve interagir com estes profissionais para informar-lhes a respeito das ten-
dências, nível de satisfação ou qualquer outra informação para o bom desen-
volvimento dos negócios.

Com as mudanças das variáveis ambientais que ocorrem com mais frequência a cada dia, 
os enfoques direcionados ao marketing também se modificaram no transcorrer do tempo. 
A evolução do marketing é nítida das mudanças no modo de comercialização de produtos 
e na observação do mercado.

2.2. MARKETING DE SERVIÇOS
Kotler e Keller (2006, p. 397) definem que “(...) serviço é qualquer ato ou desempenho, 
essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra que não resulta na proprie-
dade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um produto concreto”.

Observou-se, então, que uma atividade a mais que acrescente valor ao produto pode ser 
considerada um serviço, como, por exemplo, o atendimento ao cliente, facilidades de 
pagamento e diferenciação na qualidade, pois um serviço bem prestado, em um deter-
minado nível de qualidade, pode oferecer para o consumidor a credibilidade e um fator 
melhor de decisão no momento da escolha do serviço que se adéque ao seu perfil e à 
sua necessidade na identificação do melhor custo-benefício. Portanto, no contexto atual 
de grande competitividade, é fundamental que as empresas apliquem um serviço perso-
nalizado de acordo com as características de seu mercado-alvo, tendo como foco o valor 
orientado para o cliente. 

É preciso compreender que oferecer aos clientes uma variedade adequada de 
serviços adicionalmente ao produto central, seja este um bem fisco ou um ser-
viço, é um modo de alcançar melhor desempenho do que os concorrentes com 
a mesma qualidade e preço de produtos essenciais (GRÖNROOS, 2009, p. 5).

Nesse sentido, oferecer um serviço de qualidade que aumente o nível de satisfação na 
percepção dos clientes é importante para diferenciar-se da concorrência por meio de uma 
vantagem competitiva resultante de melhores serviços.

Kotler (2005, p. 73) reforça a ideia de Grönroos (2009), afirmando que “os clientes variam 
muito no seu desejo de serviços pessoais. Muitos clientes simplesmente querem fazer 
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transações na maneira mais fácil como o mínino de conversa. Outros clientes querem que 
lhe segurem na mão.” Os profissionais devem orientar o negócio para a perspectiva de ser-
viços, observarem as necessidades e desejos diferentes de cada cliente e garantir a mesma 
qualidade no serviço de acordo com o perfil demandado.

Devido a isso, muitas vezes, a presença do cliente não é necessária durante o processo 
de serviço, dependendo da natureza do negócio, já que a complexidade dos desejos e 
necessidades do mercado fazem com que as empresas integrem à suas atividades formas 
mais práticas e rápidas para oferecer credibilidade aos consumidores sem a participação 
deles, diretamente, no processo produtivo, sobretudo, porque diferentes intensidades de 
contato com o cliente podem ou não interferir no grau de avaliação de valor do cliente 
(CORRÊA; CAON, 2008). Compreende-se a importância que a prestação de serviço tem 
sobre a satisfação do público perante o valor do pacote de serviço na percepção do clien-
te, cabe ao gestor da organização decidir a melhor forma de gerenciar o nível necessário 
de interação e relacionamento com o cliente, a partir da necessidade ou não da participa-
ção dele nesse processo.

Os consumidores possuem razões e necessidades pessoais distintas para contratar um de-
terminado serviço, porque, desde a busca até o momento de utilizá-lo, eles podem avaliar 
e interpretar as atividades envolvidas no serviço, como atendimento e entrega. Assim, os 
serviços e os bens tangíveis representam para o consumidor os benefícios e a qualidade 
dentro de suas preferências (FARKAS, 2004).

Os serviços apresentam quatro características principais que afetam, enormemente, a ela-
boração de programas de marketing (KOTLER; KELLER, 2006, p. 399-401):

INTANGIBILIDADE: Ao contrário dos produtos físicos, os serviços não podem 
ser vistos, sentidos, ouvidos, cheirados ou provados antes de adquiridos. IN-
SEPARABILIDADE: (...) os serviços são produzidos e consumidos simultane-
amente. (...) a pessoa encarregada de prestar o serviço é parte dele. Como o 
cliente está presente enquanto o serviço é executado, a interação prestador de 
serviço-cliente é uma característica especial do marketing de serviços. VARIA-
BILIDADE: Como dependem de por quem, onde e quando são fornecidos, os 
serviços são altamente variáveis. (...). Para controlar a qualidade, as empresas 
de prestação de serviços podem tomar três providencias – investir em bons 
processos de contratação e treinamento, padronizar o processo de execução do 
serviço em toda a organização e acompanhar a satisfação do cliente. PERECIBI-
LIDADE: Serviços não podem ser estocados.

Nesse contexto, os profissionais de marketing de serviços devem garantir a melhor qua-
lidade ao consumidor, sendo capazes de transformar bens intangíveis em benefícios con-
cretos. Afinal, o processo de serviço é uma cooperação de benefícios entre o cliente e a 
provedora do serviço.

2.2.1. Estratégia de marketing de serviços

À medida que os mercados amadurecem, definir uma estratégia de diferenciação tem se 
tornado uma tarefa difícil para as empresas prestadoras de serviços. Hoje, as organizações 
estão ampliando sua tática de obtenção de clientes preocupadas em desenvolver um posi-
cionamento voltado para uma melhor sensibilidade em relação aos clientes (KOTLER, 2005).
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O processo de serviço é uma interação entre o cliente e a prestadora de serviço, já 
que, com a participação do cliente, a empresa poderá verificar se a atividade executada 
obteve um resultado positivo ou negativo, podendo estabelecer medidas de melhorias 
para suas atividades.

A estratégica do marketing de serviços é essencialmente focada no gerenciamento do rela-
cionamento com o consumidor. Grönross (2009) garante que, em uma estratégia de rela-
cionamento, devem existir três elementos táticos: a busca de contatos diretos com clientes 
e parceiros para a empresa; a criação de um banco de dados com informações de clientes e 
de mercado; e o desenvolvimento de um sistema de serviço orientado para o cliente. Além 
desses elementos, são necessários três importantes requisitos estratégicos no marketing 
de serviços: focar o negócio diretamente para o serviço; ver a organização como um todo 
orientado para o valor ao cliente e estabelecer parcerias de serviços; e trabalhar com pro-
fissionais preparados a dispor de um relacionamento de qualidade com o cliente.

2.2.2. Gerenciamento da qualidade dos serviços

As expectativas dos clientes se formam a partir de experiências vivenciadas no dia-a-
-dia, seja para ir ao médico, seja ao supermercado, etc., e do contato com outras pes-
soas, que trocam suas experiências através do boca-a-boca e da propaganda (KOTLER; 
KELLER, 2006).

Segundo Corrêa e Caon (2008, p. 59), “não necessariamente o cliente tem conta-
to com todo o processo de prestação de serviços, mas aqueles aspectos com os 
quais ele de fato tem contato formarão nele a impressão favorável ou desfavorável da 
‘experiência’ do serviço”.

É nítido perceber que a qualidade do serviço é testada, quando ele é prestado e o cliente o 
interpreta como um benefício que o valoriza e o satisfaça ao mesmo tempo. Isto significa 
dizer que os consumidores comparam o serviço percebido com o serviço prestado, ou 
seja, ele verifica se o serviço atendeu às suas expectativas. 

Nesse sentido, o público-alvo pode ser considerado como um insumo do processo de 
prestação do serviço, em que a qualidade dos recursos e as competências do prestador de 
serviço em questão serão percebidas a partir do tempo e do contato dos consumidores, 
que tendem a fazer uma avaliação do valor/qualidade da experiência de compra no estabe-
lecimento (CORRÊA; CAON, 2008).

A importância de um eficiente gerenciamento da qualidade dos serviços está relacionada, 
diretamente, com o retorno do cliente à provedora do serviço, visto que os esforços no 
processo de serviço têm o objetivo de oferecer benefícios que não só satisfaçam como, 
também, encantem e surpreendam seus clientes.

As organizações prestadoras de serviços devem criar um planejamento que ofereça, con-
tinuamente, altos padrões de qualidade dos serviços, baseado, sobretudo, nas reações do 
consumidor, no que se refere à distribuição, à entrega, ao relacionamento e às dimensões 
do serviço, que proporcionem experiências agradáveis de valor e operações produtivas 
para o mercado-alvo, que levem a seu retorno e divulgação voluntária da qualidade percebi-
da, já que é o mercado consumidor que irá nivelar a qualidade entendida por ele; o serviço 
será comentado quando bem feito e estruturado.
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2.3. COMÉRCIO ELETRÔNICO
Quando se pensa em e-commerce, uma infinidade de informações de seu conceito e aplica-
ção preenche a cabeça dos internautas, contudo, pode-se justificar, simplesmente, como: 
vendas pela internet (SZTAMBER, 2010).

As organizações têm se utilizado, cada vez mais, da Tecnologia da Informação (TI) para 
aumentar sua competitividade e a carteira de clientes. Isso é resultado das mudanças no 
ambiente empresarial nos últimos anos, já que seu uso tem se intensificado por causa da 
grande exigência que o mercado tem exercido sobre as empresas, no que se refere à procu-
ra incessante pela inovação, fazendo surgir novas tecnologias e aplicações mais modernas 
para atender às necessidades dos clientes que estão, cada vez mais, exigentes e complexos. 

Segundo Albertin (2007, p. 13), “as organizações passaram a realizar seus planejamentos 
e a criar suas estratégias voltadas para o futuro, tendo como uma de suas principais bases 
a TI devido a seus impactos sociais e empresariais.” 

Dentre as contribuições que o comércio online trouxe para todos, podem ser destacadas 
a comodidade que o cliente tem de receber o produto em casa sem precisar se deslocar 
até a loja para comprar um produto ou contratar um serviço, a conexão rápida e direta 
entre vendedores e consumidores, a troca de informações entre os interessados em um 
processo de comunicação, a eficiência nas transações de compra, eliminando as barreiras 
de tempo e lugar, a redução de filas em bancos, supermercados etc., a interatividade entre 
empresas e clientes – os gestores podem adaptar o negócio, orientando-se a partir do 
comportamento do consumidor, identificado pelas informações contidas nos cadastros 
que ele efetua durante o processo de compra e que podem ser utilizadas para consultas, 
revisão e determinação de ações de melhorias na qualidade e nas estratégias da organiza-
ção – e, a sociedade, como um todo, pode manter-se sempre atualizada, principalmente, 
com a amplitude da internet (CHLEBA, 2000).

Dentre os principais fatores de problemas em transações virtuais, está a preocupação dos 
clientes com autenticidade, segurança e privacidade no processo de comercialização na in-
ternet, em particular quando eles cadastram seus dados pessoais e realizam uma transação 
bancária ou de pagamento dentro do sistema virtual de um negócio, em que a apreensão é 
por em risco informações importantes, que podem comprometer a vida dos consumidores, 
podendo ocorrer roubos de informações por criminosos (documentos e endereços pesso-
ais, número de cartão de crédito/débito e conta-corrente) e acesso a lojas virtuais falsas 
(RODRIGO, 2011).

Outra situação que acontece, também, são os problemas de entrega de produtos, como 
atrasos na liberação e distribuição de mercadorias ou por motivo de fisco do local de desti-
no, isso ocorre devido a um desacerto na estrutura logística de distribuição e na cadeia de 
suprimentos de uma empresa. 

Percebeu-se que, para garantir o sucesso de um site de vendas online e a vantagem com-
petitiva sobre a concorrência, é fundamental possuir um posicionamento estratégico orien-
tado ao comportamento e satisfação do consumidor, considerando aspectos importantes 
para o apropriado funcionamento do sistema e o feedback positivo entre empresa e cliente, 
como: fácil acesso a especificações de produtos, interatividade, qualidade no design do 
site, textos claros e objetivos, segurança e facilidade na forma de pagamento.
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2.3.1. Comércio eletrônico na perspectiva brasileira

No Brasil, segundo informações do IBOPE (2010), o número de pessoas com acesso à 
internet em qualquer ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) 
atingiu 73,9 milhões no quarto trimestre de 2010. Esse número reflete um crescimento 
expressivo de 9,6% em relação aos 67,5 milhões do quarto trimestre de 2009. A partir da 
mesma pesquisa, foi identificado que o total de brasileiros com acesso à internet no traba-
lho ou em casa chegou a 56 milhões em fevereiro de 2011, o que mostrou um crescimento 
de 19,2% sobre os 47 milhões no mesmo período do ano passado.

Outro fator que cresceu no Brasil foi o número de pessoas que realizaram compras pela 
internet. Segundo informações do IBOPE (2010), em dezembro de 2010, cresceu o número 
de pessoas que navegaram em sites de e-commerce, atingindo a quantidade de 29,7 mi-
lhões de pessoas. E, no mesmo período, os sites de compras coletivas, com seus cupons 
de descontos, atingiram um percentual crescente de 15,1 milhões de pessoas, o que inter-
preta um crescimento de 680% desde junho de 2010.

Todos esses números são resultados do aquecimento da economia brasileira, com o au-
mento da venda e do consumo de bens eletrônicos, e, consequentemente, o aumento da in-
clusão social no país, agora que é nítida a facilidade de acesso ao crédito que várias empre-
sas oferecem para os brasileiros, e, geralmente, onde há computador, há acesso à Internet.

Um aspecto importante para a expansão dos consumidores brasileiros online é o cres-
cimento do uso da internet pelas classes CDE, que, segundo pesquisa IBOPE, em 2009, 
51,6% da população de baixa renda navegava pela web contra 48,4% das classes AB. Vem 
aumentando, constantemente, a capacidade de compra dos indivíduos das classes de baixa 
renda, sobretudo, da classe C, isso é expressivo, porque o aumento da renda, a facilidade 
de crédito e de pagamento e a grande redução dos preços dos produtos eletrônicos pro-
moveram a inclusão da classe C a esta escala de consumo. E segundo o IBOPE (2010), 
estes números não pararão de crescer, já que o Brasil lidera o ranking dos países com mais 
tempo online, possuindo quase 74 milhões de brasileiros conectados à internet.

As empresas do varejo no ambiente virtual certamente garantem ofertas melhores e com 
preços mais baixos em relação às lojas físicas que se encontram em todo lugar. Agora 
que o comércio eletrônico é considerado um negócio diferenciado, pois a internet traz 
comodidade e rapidez nos relacionamentos entre empresas e clientes, essas empresas de 
varejo em ambiente virtual vêm ganhando um maior número de vendas e conquistando 
uma carteira maior de clientes. Não bastasse esse crescimento das vendas pela internet, 
percebeu-se hoje o crescimento ainda maior do e-commerce através dos sites de cupons e 
descontos titulados pelo Peixe Urbano (pioneiro no Brasil) de compras coletivas.

2.3.2. O “boom” das compras coletivas

O aquecimento da economia mundial, efeito do aumento do consumo das pessoas, tem 
transformado a realidade do mercado. Novas tecnologias e modelos de negócios surgem 
com a globalização e os clientes estão mais sensíveis e exigentes na procura dos produtos 
e serviços que ofereçam mais benefícios e que satisfaçam suas necessidades e aspirações, 
observando a qualidade aliada ao melhor preço.
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No Brasil, com um mercado crescente de consumidores em sua economia, 90 milhões 
de brasileiros estão à procura das melhores promoções. Essa caça por melhores ofertas 
e pela economia tem incentivado um novo modelo de negócio no país: compras coletivas. 
Surgiu em março de 2010, e vem transformando, consideravelmente, o hábito de compra 
dos brasileiros. São sites considerados como um novo modelo de e-commerce e, como o 
próprio nome diz, são atividades do comércio eletrônico coletivo de pessoas, em que as 
empresas desenvolvedoras desses sites vivem de ofertar produtos e serviços com consi-
deráveis descontos entre 50% e 90% (BETTI, 2011).

As empresas virtuais que estão atuando nesse segmento no Brasil oferecem super-ofertas 
em estética, turismo e lazer, gastronomia, educação, fastfood e entretenimento. A estraté-
gia dessas empresas de sites de compras coletivas é criar parcerias com empresas da re-
gião que ofereçam esses serviços, de tal forma que, juntas, adotando uma postura “ganha-
-ganha”, determinarão a oferta com desconto de um produto ou serviço. 

Um fator vantajoso das compras coletivas é a grande visibilidade que as empresas-parcei-
ras ganham durante a oferta do produto em destaque, pois suas marcas são divulgadas, 
no site de compra coletiva, para milhões de internautas, o que possibilita o aumento da 
rotatividade de consumidores. Esses sites estão sendo considerados ótimas oportunidades 
de expansão para pequenas empresas locais

Segundo pesquisa da VEJA (2011), foi registrado, em janeiro de 2011, um número de 
400 empresas de compras coletivas no Brasil; em abril, cresceu para 1000 empresas; e a 
previsão para o dezembro do mesmo ano é de 2000 empresas de compras coletivas, o que 
representa um número de 10 novos sites por dia. A mesma pesquisa indicou o número de 
4 milhões de brasileiros cadastrados nesses sites em 2010, representando um faturamento 
de 200 milhões de reais, e a estimativa, para o fim de 2011, é atingir um faturamento de 1 
bilhão de reais, com 20 milhões de usuários cadastrados no Brasil. 

Dentre os mais de 1000 sites de compras coletivas no Brasil, o Peixe Urbano está no topo 
do ranking – o primeiro e maior dos sites de compras coletivas no Brasil, que fechou o ano 
de 2010 como mais de 5 milhões de usuários cadastrados e no início de 2011 atingiu mais 
de 3 milhões de cupons vendidos. No Brasil, entre os maiores sites de compras coletivas 
se destacam Peixe Urbano, Grupon, e Click On (só para citar alguns) (BETTI, 2011).

Atualmente, as empresas estão se aproveitando da força que as redes sociais (ex.: Twitter e 
Facebook) possuem com a coletividade da troca de informações para alcançar, ainda mais, 
clientes potenciais. Através de promoções e dicas instantâneas, elas criam ações mais 
fortes de marketing digital, podendo mensurar, com mais rapidez e segurança, o compor-
tamento, os hábitos, os pensamentos e as necessidades dos internautas.

Apesar de todos os benefícios e as vantagens que as compras coletivas possuem para 
a sociedade, é importante destacar algumas restrições que esse negócio tem para seus 
usuários. Sempre antes de efetuar a compra de uma oferta em um site de compra coletiva, 
é fundamental observar e ler as condições de uso que, geralmente, são postas em letras 
miúdas, bem como verificar a credibilidade do site. O usuário deve ser controlado para que 
o “boom” das compras coletivas não o torne compulsivo, devendo ele ter o conhecimento 
das informações sobre a prestadora do serviço contratado, ser cauteloso e agendar o aten-
dimento para evitar descontentamentos (RODRIGO, 2011).
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3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Na condução deste trabalho, baseado em um estudo de caso, foi feita uma análise dos 
aspectos envolvidos na formação do nível de satisfação do público usuário de compras 
coletivas, cujo interesse científico da pesquisa ainda foi pouco fundamentado no cenário 
acadêmico. Em sua fase inicial, o estudo foi realizado através de uma pesquisa explora-
tório-descritiva, que, conforme Gil (2010) e Roesch (2006), tem o intuito de construir 
informações sobre o problema estudado através de fontes auxiliares, correlacionando o 
objetivo principal com os vários fenômenos identificados durante o estudo. 

Na etapa seguinte, foi aplicada uma pesquisa quantitativa, com a utilização de uma adapta-
ção do modelo servqual – desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) – para 
compor o instrumento de coleta de dados, um questionário estruturado com questões fe-
chadas, que abordou as cinco dimensões da prestação de serviço: confiabilidade, empatia, 
atendimento, segurança e aspectos tangíveis, com o uso de uma escala de 1 a 5 do tipo 
Likert por meio da relação: 1. Discordo Totalmente (DT); 2. Discordo Parcialmente (DP); 
3. Indiferente (IF); 4. Concordo Parcialmente (CP); 5. Concordo Totalmente (CT). Outra 
técnica adotada na coleta de dados foi a observação simples, na qual, o pesquisador age 
como espectador não interativo no contato com a comunidade ou a realidade estudada sem 
a participação efetiva (VERGARA, 2009).

Dentro do contexto da pesquisa, adotou-se como referência a empresa Peixe Urbano, como 
objeto de avaliação os clientes de uma empresa de fast-food, em que foi comparado o nível 
da qualidade dos serviços do estabelecimento na opinião de seus consumidores, diante 
de suas experiências. Uma delas é a experiência convencional sentida pelos clientes que 
foram à loja e utilizaram os serviços oferecidos e a outra, é a experiência desses mesmos 
clientes quando utilizaram os serviços da empresa por meio da compra do cupom promo-
cional no site de compras coletivas Peixe Urbano.

Diante do amplo número de clientes do fast-food usuários de promoções do site de com-
pras coletivas Peixe Urbano, no critério de seleção da amostra, não foram utilizados méto-
dos estatísticos e, por isso, teve aspecto não-probabilístico, em que a amostra foi coletada 
por conveniência. Para isso, foram abordados 103 consumidores de Natal durante o perí-
odo de 15/08/2011 a 31/08/2011, tendo estes que responder a um questionário estrutu-
rado, basicamente, em duas partes, a primeira, sobre seu perfil, com questões fechadas 
de múltipla escolha; a segunda, buscou fazer a comparação dos serviços experimentados 
sobre cinco aspectos da avaliação do serviço, conforme modelo servqual aplicado no ins-
trumento da pesquisa. Para análise e interpretação dos resultados da pesquisa, foi utilizada 
a ferramenta Google Docs para descrever e ordenar o conjunto de dados e, após isso, os 
dados foram organizados em tabelas.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta etapa, são apresentadas as análises e resultados mais relevantes da pesquisa. A 
partir disso, foi possível alcançar o objetivo do estudo, sobretudo, a identificação do perfil 
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dos consumidores de compras coletivas de Natal, a percepção deles quanto à qualidade 
dos serviços durante as duas experiências comparadas, e os aspectos influenciadores da 
formação do nível de satisfação dos clientes.

4.1. PERFIL DOS CONSUMIDORES DE NATAL
Na identificação do perfil dos 103 respondentes, foi possível traçar as características so-
cioeconômicas dos usuários de Natal. Com relação à idade, sexo, grau de escolaridade e à 
renda, seguem os dados.

Tabela 1: Perfi l Socioeconômico

Idade
Porcen-
tagem 

(%)
Sexo

Porcen-
tagem 

(%)
Escolaridade

Porcen-
tagem 

(%)

Renda 
familiar

Porcen-
tagem 

(%)

Até 20 
anos

17

Masculino 47

Ensino 
Fundamental

3
Até 

R$ 550,00
29

21 a 30 
anos

63 Ensino médio 7
De 

R$ 551,00 a 
R$ 1.100,00

26

31 a 40 
anos

14

Feminino 53

Graduação 
completa

14

De 
R$1.101,00 

a
R$ 2.000,00

13

41 a 50 
anos

5
Graduação 
(cursando)

56

De
R$ 2.001,00 

a 
R$ 3.000,00

12

Acima de
50 anos

1 Pós-Graduação 20
Acima de 

R$ 3.000,00
20

Fonte: Pesquisa Direta (2011).

Observou-se que a maioria dos consumidores avaliados é de jovens que estão entre 21 e 
30 anos, com predominância maior por mulheres. Quanto à formação, tem o destaque es-
tudantes universitários que cursam alguma graduação. E, quanto à renda, a predominância 
é de pessoas com poder aquisitivo de até R$1.100,00, com cerca de 55%.

4.2. PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
Nesta sessão, relacionada aos aspectos dos serviços do estabelecimento de fast-food ava-
liado, estão as descrições dos dados coletados a critério de comparação na opinião dos 
respondentes em relação às duas experiências: compra convencional e compra do cupom 
via site de compras coletivas, nos aspectos confiabilidade, empatia, atendimento, seguran-
ça e aspectos tangíveis. Conforme apresentado a seguir, foram observados os fatores que 
mais tiveram relevância na formação da satisfação dos consumidores.
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Tabela 2:Fatores de Maior Relevância para a Percepção da Qualidade dos Serviços 

1.1. CONFIABILIDADE (Capacidade de 
realizar o serviço prometido de forma 

confi ável e precisa).

Experiência via loja 
de FAST-FOOD

Experiência via site 
PEIXE URBANO

Há realização do tempo estabelecido quando algo é 
prometido

Relação Percentual Relação Percentual

DT

DP

IF

CP

CT

6%

8%

17%

39%

31%

DT

DP

IF

CP

CT

6%

8%

23%

36%

27%

1.2. EMPATIA (Cuidados e atenção 
personalizada oferecida aos consumidores).

Experiência via loja 
de FAST-FOOD

Experiência via site 
PEIXE URBANO

Cuidado e atenção foram demonstrados a mim 
durante o atendimento.

Relação Percentual Relação Percentual

DT

DP

IF

CP

CT

7%

8%

27%

25%

36%

DT

DP

IF

CP

CT

10%

11%

30%

22%

27%

1.3. ATENDIMENTO (Disposição para ajudar o 
cliente e prover pronto atendimento).

Experiência via loja 
de FAST-FOOD

Experiência via site 

PEIXE URBANO

Recebi o serviço imediato.

Relação Percentual Relação Percentual

DT

DP

IF

CP

CT

9%

10%

18%

30%

33%

DT

DP

IF

CP

CT

7%

16%

24%

25%

28%

1.4. SEGURANÇA (Transmitir confi ança e 
segurança).

Experiência via loja 
de FAST-FOOD

Experiência via site 

PEIXE URBANO

As atividades executadas pela empresa demonstram 
segurança.

Relação Percentual Relação Percentual

DT

DP

IF

CP

CT

3%

4%

17%

39%

38%

DT

DP

IF

CP

CT

2%

7%

25%

30%

36%

1.5. ASPECTOS TANGÍVEIS (Aparência das 
instalações físicas, equipamentos, pessoal 

envolvido e comunicação).

Experiência via loja 
de FAST-FOOD

Experiência via site 
PEIXE URBANO

Instalações físicas são visualmente atrativas

Relação Percentual Relação Percentual

DT

DP

IF

CP

CT

3%

5%

17%

31%

44%

DT

DP

IF

CP

CT

3%

9%

24%

31%

33%

Fonte: Pesquisa Direta (2011).
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O primeiro aspecto avaliado em relação às experiências dos consumidores ao utilizarem 
os serviços de fast-food foi a confiabilidade (item 1.1 – Tabela 2). Observou-se que, na 
experiência de utilização dos serviços do estabelecimento com a compra na loja, a maioria 
dos respondentes (39%) concorda, parcialmente, com o cumprimento do tempo estabe-
lecido quando algo é prometido e confiam nisso durante o consumo dos produtos; outro 
número significativo é 31% que concordam totalmente; 17% opinaram sua resposta como 
indiferente. Já na compra através do site Peixe Urbano, nota-se que 36% afirmaram con-
cordar, parcialmente, com a pontualidade da empresa; 27% representam os respondentes 
que concordam totalmente e 23% se mantiveram neutros (opção indiferente). Em relação 
à discordância, houve similaridade de respostas nas duas experiências, em que 14% dis-
cordaram totalmente e discordaram parcialmente.

Diante à apuração, entendeu-se que os clientes estão satisfeitos com a pontualidade da 
prestação de serviços da empresa de fast-food, já que, na comparação, a maior represen-
tatividade entre as duas experiências é de confiarem na atenção ao tempo prometido.

A pontualidade no tempo de execução é um atributo importante para a garantia de qua-
lidade no processo de experiência do serviço, sobretudo, no segmento de fast-food, em 
que os produtos servidos são de preparação rápida e a exigência de seus consumidores 
é de ganharem tempo com lanches e alimentos de rápida consumação. Isto é, a quali-
dade do serviço é avaliada, quando o consumidor analisa o período de experimentação 
entre o tempo inicial do pedido com o tempo de prestação e consumo do produto (COR-
RÊA; CAON, 2008).

Quando questionados se receberam atenção dos atendentes na oferta do serviço durante 
o consumo dos produtos na loja – empatia (item 1.2 – Tabela 2) – percebeu-se que a 
concordância foi maior na experiência via loja, em que 35% se mostraram mais satisfeitos 
com a atenção dos funcionários, ao contrário da experiência via Peixe Urbano, em que 27% 
concordaram com o mesmo quesito. Consequentemente, a insatisfação foi maior durante 
o recebimento do serviço com o cupom do Peixe Urbano, já que, aproximadamente, 22% 
discordaram totalmente e parcialmente, versus, a compra direta na loja, que representou 
15% de discordância.

Nota-se que há uma diferença de tratamentos com os usuários do Peixe Urbano, isso pode 
ser ou não resultado da falta de conhecimento dos funcionários quanto ao perfil desse pú-
blico que, mesmo tendo comprado um produto mais barato via site, deveria ter aproveitado 
do mesmo cuidado e atenção no atendimento oferecido na experimentação convencional.

Avaliando o atendimento como um quesito importante na formação do nível de satisfa-
ção dos consumidores durante o processo de entrega do serviço (FITZSIMMONS; FITZ-
SIMMONS, 2005), questionou-se aos consumidores se tinham recebido um atendimento 
imediato, conforme item 1.3 – Tabela 2, 33% afirmaram concordar totalmente e 30% 
concordaram parcialmente durante a compra via loja e, do outro lado, estão as opiniões 
com a compra via Peixe Urbano, com 28% que afirmaram concordar totalmente e 25% 
concordar parcialmente com a eficiência no atendimento. Já em relação à discordância, 
a experiência com a compra do cupom do Peixe Urbano obteve um grau maior de insa-
tisfação, com 23%. 

Observa-se que o atendimento foi menos eficiente durante a experimentação através do 
Peixe Urbano, sendo assim, faz necessária uma melhor adequação do serviço para oferecer 
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um atendimento mais ágil para os usuários da compra coletiva, e equiparar a qualidade dos 
serviços entre as duas experimentações avaliadas, podendo, dessa forma, garantir níveis 
mais próximos de contentamentos (KOTLER, 2005).

Quando perguntados sobre a segurança da loja e de suas atividades, percebe-se que, na 
comparação das duas experiências demonstradas no item 1.4 da Tabela 2, a maior parte, 
na percepção das 103 pessoas, respondeu que confia na segurança proporcionada pelas 
atividades da empresa. Nesse sentido, quando questionados sobre a utilização dos ser-
viços com a compra no estabelecimento de fast-food, os consumidores que concordam 
parcialmente e concordam totalmente representam 39% e 38% respectivamente, e, do 
outro lado, na experiência via Peixe Urbano, 36% das pessoas concordam totalmente e 
30% concordam parcialmente. Seguidos por indiferente, que indicam 17% e 25% nas duas 
respectivas percepções de compra. Entre os que discordam, estão em torno de 7% que 
responderam discordo totalmente e parcialmente em relação à compra-loja versus 9% que 
disseram sobre as mesmas respostas.

Em relação às instalações e à atratividade da loja (item 1.5 da Tabela 2), houve uma apro-
vação bem maior dos consumidores na experimentação via compra loja – quando 44% 
concordam totalmente e 31% concordam parcialmente – quanto à compra via site em que 
33% e 31% concordam totalmente e parcialmente seguidos. Esses dados mostram que a 
estrutura física da loja agrada à maioria do público pesquisado. Entre os que discordam de 
determinada forma, estão cerca de 8% via compra na loja e 12% via compra Peixe Urbano, 
o que significa que a maior parte, na percepção do público abordado, considera que o es-
paço físico da loja deve ser mais agradável, porém, destaca-se o espaço físico é o mesmo 
em ambas as experiências.

Mediante a disposição da aparência das instalações, o cliente poderá formar uma opi-
nião positiva ou negativa de acordo com a influência da posição visual do ambiente e 
dos instrumentos utilizados na sequência de operações durante a entrega do serviço 
(CORRÊA CAON, 2008).

Ainda que a concordância a estes aspectos, na percepção do público pesquisado, tenha 
sido menor quando utilizaram os serviços do estabelecimento em questão, está bem 
claro que o ambiente físico oferecido em ambas as experiências é exatamente o mesmo, 
podendo, apenas, haver uma questão de que os consumidores, na experimentação pelo 
Peixe Urbano, não gostarem das cores e/ou dos móveis e equipamentos da loja. Diante 
disso, os gestores do estabelecimento em questão poderão fazer uma pesquisa mais 
apurada para saber qual seria o melhor arranjo físico que agradaria esses consumidores. 
Contudo, compete à empresa verificar a aplicabilidade de possíveis modificações a partir 
das sugestões que surgirem.

4.2.1. Nível de contentamento

Uma questão de grande importância abordada no questionário da pesquisa refere-se 
à satisfação, cujo objetivo foi de mensurar o nível de contentamento, na percepção 
dos consumidores avaliados, quanto à qualidade dos serviços da empresa de fast-food 
com uma visão comparativa de todos os atributos do processo de serviço aludidos na 
sessão interior.
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Tabela 3: Nível de Contentamento dos Consumidores 

Sinto-me satisfeito com os serviços da empresa 
de fast-food.

Experiência via loja de 
FAST-FOOD

Experiência via site 
PEIXE URBANO

Relação Percentual Relação Percentual

DT

DP

IF

CP

CT

4%

6%

13%

33%

45%

DT

DP

IF

CP

CT

8%

15%

17%

28%

35%

Um eficiente gerenciamento da qualidade dos serviços é um fato relevante para garantir 
o retorno dos clientes, visto que as atividades envolvidas durante a prestação dos ser-
viços devem proporcionar benefícios além da expectativa dos clientes, sobretudo em 
relação ao relacionamento com o cliente, que é um ponto fundamental a ser trabalho 
continuamente para atingir um nível agradável de excelência da qualidade na percepção 
dos consumidores (KOTLER, 2005). 

Observa-se, na Tabela 3, que a maioria dos respondentes está satisfeita com os serviços 
do estabelecimento com a utilização durante as duas compras. Na primeira experiência, via 
loja, 45% concordam totalmente e 33% concordam parcialmente – números expressivos, 
que comprovam que os clientes estão mais contentados com os aspectos relacionados ao 
serviço do estabelecimento durante essa experimentação; comparados à percepção via site 
Peixe Urbano, o mesmo público mostrou que 35% concordam totalmente e 28% concor-
dam parcialmente. Entretanto, entre os desarmônicos ao aspecto analisado, a experiência 
via site foi a que mais representou insatisfação, já que 15% discordam parcialmente e 8% 
discordam totalmente, e versus a percepção na compra via loja, na qual, somente 6% dis-
cordam parcialmente e 4% discordam totalmente.

Diante dessa apuração, sugere-se que o estabelecimento desenvolva melhores práticas de 
abordagem e relacionamento durante o atendimento com os usuários do site de compras 
coletivas, o qual atingiu o maior nível de insatisfação, para que tente equiparar a qualidade 
dos serviços para o cliente sem nenhum aspecto diferente entre as duas experiências.

Quanto ao nível de satisfação, observa-se que a percepção do cliente varia de acordo com 
o momento do serviço disponibilizado e que consumidores possuem diferentes necessida-
des e expectativas, nos quais, cada um tem um modo preferencial de ser tratado e satis-
feito, em acordo com seu desejo e valor de importância que um produto ou serviço possui 
para seu dia-a-dia (KOTLER, 2005).

4.3. RESULTADOS DA OBSERVAÇÃO SIMPLES
Além da aplicação do questionário para a coleta de dados sobre o objeto do trabalho, foi 
adotada outra técnica para a complementação da interpretação da percepção do público 
pesquisado – a observação simples. 
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Nessa etapa, os agentes de pesquisa (autores deste trabalho) observaram o comportamento 
das pessoas com as quais tiveram contato durante a abordagem na aplicação do instrumen-
to de coleta. A seguir, estão os comportamentos e atitudes mais relevantes registrados:

a) Algumas pessoas afirmaram não comprar pela internet por desconfiar da se-
gurança, já que têm que disponibilizar informações pessoais e bancárias na 
transação eletrônica;

b) Algumas pessoas se mostraram preocupadas em não receber a mesma quali-
dade do ‘custo-benefício’, por se tratar de promoções;

c) Durante a aplicação da pesquisa, os clientes colaboraram com a pesquisa, re-
conhecendo a importância do estudo, inclusive perguntaram se o resultado 
seria divulgado para a verificação dos resultados;

d) Poucas pessoas se recusaram a responder a pesquisa;

e) Foi perceptível a dificuldade em encontrar muitas pessoas que utilizaram os ser-
viços do estabelecimento diante das duas experiências vivenciadas (compra con-
vencional na loja versus a compra via site de compras coletivas Peixe Urbano).

5. CONCLUSÃO
A história do planeta é marcada por grandes acontecimentos e descobertas que, ao longo 
do tempo, foram sendo incluídos no cotidiano das pessoas, na criação de seus costumes, 
hábitos e estilos de pensar. O surgimento do fogo, eletricidade e a criação do avião, entre 
outros, são um dos fatos que mudaram, e a ainda têm muito que impactar na vida das pes-
soas. E um fator importante, que está em intenso processo de crescimento, atualmente, é 
a tecnologia, que vem transformando, consideravelmente, os conceitos e as atividades das 
pessoas e dos negócios.

O avanço da tecnologia abriu diversas oportunidades para as organizações. A tecnologia 
quebrou a barreira do espaço e do tempo no relacionamento da empresa com seus clien-
tes, sobretudo nos processos de compra e entrega de produtos e serviços, permitindo que 
um cliente compre ou contrate um serviço sem deslocar-se de sua casa, fazendo uso da 
compra online, por meio da internet. O e-commerce trata-se de um modelo tecnológico de 
compra online de produtos e serviços de diversos segmentos, em que o relacionamento 
empresa-cliente, a pesquisa e análise de preços e produtos e o pagamento pela aquisição 
são feitos, exclusivamente, através da internet, possibilitando a ganha de tempo devido à 
praticidade e rapidez das transações.

Nos últimos anos, o comércio eletrônico tem se disseminado na sociedade. Com o 
surgimento das compras coletivas, os usuários tiveram acesso a diversos produtos e 
serviços com um preço mais ‘justo’ por meio dos descontos. Contudo, o consumidor 
se tornou mais exigente e passou a avaliar se o custo-benefício estava presente nessas 
promoções e se a qualidade dos produtos e serviços – considerando também o pacote: 
atendimento, segurança, tempo, etc. – é a mesma da experimentação convencional em 
que pagava mais caro.
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O estudo desenvolvido em uma empresa Natalense de fast-food diagnosticou que houve 
uma diferença de tratamentos com os usuários do Peixe Urbano durante a utilização dos 
serviços da empresa de fast-food, sobretudo, nos procedimentos ligados ao atendimento 
ao cliente e à atenção oferecida pelos atendentes, principais questionamentos apresen-
tados por este estudo, bem como, foi possível identificar os perfis e características dos 
consumidores, conforme apontados pelos objetivos do trabalho.

Por outro lado, observou-se que, apesar do nível de contentamento ter sido menor quanto 
à experiência via Peixe Urbano e ter refletido em uma qualidade menos satisfatória durante 
essa compra, existe uma maior concordância quanto à garantia da empresa em atender às 
necessidades dos consumidores em presença às duas experiências, já que a grande maio-
ria apontou estar satisfeita, pois houve índices equiparados de satisfação na maioria dos 
aspectos avaliados pelos respondentes.

No sentido de atender e satisfazer, constantemente, às exigências do mercado, percebe-se 
a importância que um estudo como este – deste trabalho – tem para a melhoria contínua 
das atividades e processos de uma organização. Por fim, para a empresa em questão, que 
possui um público jovem e exigente, que costuma consumir produtos de fast food para ga-
nhar tempo na correria do dia-a-dia, a exigência desse nicho de mercado é ser bem servido, 
no tempo hábil e com o melhor atendimento possível.
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Resumo: Através da síntese dos acontecimentos de grande importância que engajaram o mundo 
na temática ambiental, percebe-se que a sociedade contemporânea passou por diversas mu-
danças desde sua conscientização sobre seu efeito sob o meio ambiente. Acompanhando o 
processo histórico do Protocolo de Quioto, este artigo traz uma análise de seus mecanismos de 
flexibilização e do mercado de carbono. Através da exemplificação da questão norte-americana 
quanto à sua inserção no Protocolo, questiona-se a entrada dos países em desenvolvimento no 
mesmo, e as expectativas de ações resolutivas advindas da Rio+20. A metodologia utilizada para 
a elaboração deste artigo foi a pesquisa bibliográfica, acompanhada da pesquisa qualitativa e 
permitiu, ao final do artigo, a comprovação da viabilidade do Protocolo, porém, dúvidas quanto 
a sua extensão já que o mesmo se encontra no período de iminência do esgotamento do seu 
primeiro prazo.

Palavras-chave: Meio Ambiente, Protocolo de Quioto, Sustentabilidade, Rio+20.

CONTEMPORARY SOCIETY AND THE KYOTO PROTOCOL: 
THE WORLD TOWARDS THE ENVIRONMENT

Abstract: Through the synthesis of the major events that engaged the world in environmental is-
sues, it is clear that contemporary society has undergone many changes since its awareness of 
its effect on the environment. Following the historical process of the Kyoto Protocol, this article 
brings a review of its flexible mechanisms and the carbon market, putting into question the viability 
of the Protocol at this time of imminent exhaustion of its first term. Through the examples of the 
American question as its insertion in the Protocol, some questions come up about if the develo-
ping countries will happen, and what will be the resolving actions arising from the Rio +20. The 
methodology used for the preparation of this article was the bibliographic research, together with 
the qualitative research and made possible, at the end of the article, the proof of viability of the 
Protocol, however, there are doubts about if the Protocol will be extended, knowing that in the end 
of this year is the period of exhaustion of his first term.

Keywords: Environment, Kyoto Protocol, Sustainability, Rio+20. 
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1. INTRODUÇÃO
A questão ambiental é a vertente de inúmeras discussões no século XXI. As respostas am-
bientais aos descuidos antrópicos são cada vez mais constantes, e aparecem em diversos 
pontos do mundo através do degelo das calotas polares, inversões térmicas, entre outros 
episódios muitas vezes catastróficos. Desde que se percebeu o quanto o homem utilizava 
de forma abusiva e desregrada os recursos naturais, várias ferramentas foram desenvol-
vidas a fim de conter esse uso predatório do meio ambiente. Impulsionado pela relevância 
da temática ambiental, este artigo procura compreender melhor o que foi a questão das 
mudanças climáticas global, a Eco-92 e o Protocolo de Quioto, abrangendo desde sua es-
trutura até o Mercado de Crédito de Carbono, finalizando com um questionamento sobre 
sua viabilidade e expectativa de prosperidade dentro da Rio+20.

Objetiva-se, ao longo deste artigo, destacar os principais eventos mundiais que fomenta-
ram a atividade dos países do globo em prol do meio ambiente, salientando-se as reper-
cussões que essas atitudes tiveram na prática em busca de um mundo sustentável. Para 
tal, a metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa com base em referenciais teóricos 
pré-existentes de livros, artigos e manifestos publicados sobre o tema.

Destacando-se os pontos negativos e positivos do posicionamento dos países perante as 
mudanças climáticas global, espera-se esclarecer como os fatores ambientais afetam os 
setores econômico, social e político, gerando maior conscientização por parte dos países. 
É por meio dessa conscientização que foi desenvolvido um tratado exclusivo para redução 
de emissões de gases que acelerem a degradação ambiental, o Protocolo de Quioto.

Tendo como incentivador o pensamento de Conti (2005) que questiona a eficácia do Proto-
colo de Quioto devido à má administração do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
e a não participação dos Estados Unidos no mesmo, este trabalho busca argumentos que 
justifiquem ser este pensamento errôneo e que há eficácia na existência do protocolo. Porém, 
como a meta estabelecida no texto original do mesmo esgota-se no final deste ano de 2012, 
apresentam-se quais serão as próximas ações dos países quando este prazo se encerrar.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O agravamento das mudanças climáticas deu-se por uma série de fatores antropogênicos 
como, por exemplo, maior crescimento populacional, concentração humana nas zonas 
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urbanas e utilização predatória de recursos finitos da natureza. Esses fatores começaram 
a produzir consequências mais aparentes com a revolução industrial, que teve inicio em 
1750, devido à maior emissão de gases. Para Tozoni-Reis (2004), a revolução industrial 
foi uma atividade interventora e transformadora da relação homem-natureza, tornando-se 
cada vez mais predatória. Franco e Druck (1998) concordam com essa análise, ressaltando 
que a criação de novos regimes de trabalho, cada vez mais velozes, potencializou agentes 
agressivos preexistentes e proporcionaram a aparição de novos agentes nocivos, advindos 
de naturezas diversas como física, química, ergonômica e organizacional. 

Algumas consequências da poluição advindas, principalmente, com o início da Revolução 
Industrial podem ser observadas, na figura 1. É possível analisar através da representação 
numérica os índices das concentrações de dióxido de carbono, óxido nitroso e metano no 
mundo nos últimos séculos. Além desses índices, também é demonstrada a quantidade de 
aerossóis de sulfato depositados no gelo da Groelândia.

Figura 1 – Indicadores da influência humana na atmosfera na era industrial [tradução das autoras]
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Após uma grande inversão térmica em Londres, em 1952, percebeu-se que era necessária 
a tomada de algumas providências para combater essas mudanças climáticas. Criou-se, 
então, o primeiro aparato legal voltado a uma consequência ambiental, a Lei do Ar Puro 
de 1956, elaborada pelo parlamento inglês (BENINI et al., 2006). Outro evento que merece 
destaque é o lançamento, em 1962, do livro “A Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, 
cientista e ecologista americana, responsável por marcar o início da revolução ecológica 
nos Estados Unidos (MARTELL; DOBSON, 1994 apud JACOBI, 2005).

O cenário desse período era conflituoso, marcado por diversos desastres naturais de gran-
de magnitude, ocorridos devido às mudanças climáticas, como chuvas ácidas, inversões 
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térmicas, entre outros. Temas como o aquecimento global e o “efeito estufa” estavam 
presentes em discussões, principalmente em países ricos, levando a população a ques-
tionar se os recursos naturais suportariam o ritmo do crescimento econômico advindo da 
industrialização ou, até mesmo, se a humanidade suportaria as sequelas desse “desenvol-
vimento” (MAROUELLI, 2003).

A década de 70, do século XX, se inicia com todas as atenções voltadas para a busca 
de solução de como integrar o crescimento econômico com o meio ambiente. Para 
Trigueiro (2003 apud SANTIN, 2007), a Conferência de Estocolmo (1972) foi um mar-
co histórico-político internacional para o início das discussões em busca de soluções 
para as mudanças climáticas. Acompanhando este pensamento, D’Amato e Leis (1994) 
registraram na conferência o início da preocupação do sistema político dos governos e 
partidos, com o meio ambiente.

A Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, denominada 
de Conferência de Estocolmo, representou, em nível internacional, a necessidade de polí-
ticas ambientais, imprimindo na educação ambiental o papel de ser um instrumento para 
a solução dos problemas ambientais (MORADILLO E OKI, 2003). Naquela Conferência foi 
publicado o documento denominado “Limite de Crescimento”, que denunciava os limites 
de exploração do planeta e sua fragilidade, isso através de relatórios que analisavam o 
crescimento demográfico e a exploração dos recursos naturais. Santin (2007, p. 33) co-
menta os demais desencadeamentos desta Conferência:

A Conferência resultou na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente – PNUMA, ainda em 1972, e também na Declaração sobre o Ambiente 
Humano e do Plano de Ação Mundial, que estabeleciam as responsabilidades 
que deveriam acompanhar as decisões no tocante às questões ambientais e 
convocava à cooperação internacional.

Uma das consequências da Conferência de Estocolmo que merece destaque é que a 
mesma levou à formação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, que objetivava estudar os problemas globais relacionados ao binômio meio 
ambiente-desenvolvimento (SANTIN, 2007). O relatório desenvolvido nessa comissão, 
publicado em 1987, nomeado “Our Commom Future” ou “Relatório Brundtland”, como 
ficou conhecido, definiu o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo “[...] 
um desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades da geração atual sem prejudi-
car a habilidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades.” (RELA-
TÓRIO BRUNDTLAND, 1988 apud SANTIN, 2007, p. 33). Este relatório apresentou, pela 
primeira vez, a definição oficial de desenvolvimento sustentável e sofreu críticas quando 
a comissão definiu que: “a pobreza e a deterioração ambiental faziam parte de um cír-
culo vicioso no qual cada termo é causa e efeito do outro e não consequência de um 
processo histórico de produção altamente concentrador, econômica e espacialmente.” 
(CASAGRANDE JUNIOR., 2008).

Essas críticas surgiram porque responsabilizavam os países ricos apenas por seus estilos 
de consumo baseado no desperdício e não pelo fato de eles serem a personificação do ca-
pital que promove produção do desperdício ou a superprodução cientificamente planejada 
para a obsolescência (MÉSZÁROS, 1989 apud CASAGRANDE JÚNIOR, 2008).
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2.2. ECO-92 E A CQNUMC – CONVENÇÃO-
QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE A MUDANÇA DO CLIMA
As preocupações levantadas em Estocolmo em 1972, durante a Conferência Estocolmo-92, 
apenas receberam destaque quando da descoberta do buraco da camada de ozônio sobre 
a Antártica1. Graças a esse fenômeno foram criados tratados que visavam proteger o meio 
ambiente para que a camada não aumentasse, entre eles: a Convenção de Viena para a Pro-
teção da Camada de Ozônio de 1985, e o Protocolo de Montreal2 de 1987 (SANTIN, 2007).

As questões sobre o ambientalismo ganharam cada vez mais força e relevância, na me-
dida em que foram sendo comprovadas por evidências históricas. Além da previsão de 
escassez de recursos e energia, houve também a diminuição da qualidade desses recur-
sos (DUARTE et al., 2002).

Em 1992, ocorreu, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também intitulada Eco-92, que inau-
gurou uma nova etapa na perspectiva ambientalista mundial ao propor ações que relacio-
navam a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, principalmente no 
caso de países em desenvolvimento (WEHRMANN; DUARTE, 2004 apud SANTIN, 2007).

É importante salientar que a denominação Eco-92 serve para nomear dois eventos distintos 
que, de acordo com Waldman (1992), são eles:

a) A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(UNCED ou Rio-92);

b) A Conferência da Sociedade Civil Global sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento (Fórum Global).

O Fórum Global, apesar de importante, foi um evento paralelo à Conferência Rio-92, reu-
nindo Organizações Não-Governamentais (ONGs) ligadas a diferentes movimentos sociais. 
Sendo assim, este trabalho tratará como Eco-92 apenas a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente (CNUMAD), seguindo a linha adotada por Waldman (1992), Cena-
mo (2004) e Santin (2007).

A Eco-92 foi uma tentativa de reunir representantes de todos os países do mundo para 
discutir e divulgar a nova concepção do conceito de Desenvolvimento Sustentável que 
fomentavam a discussão naquele então, a partir da publicação do Relatório Brundtland 
(RAMÃO, 2010). Esta Conferência resultou na criação de um documento intitulado Agenda 
21, documento que contém uma série de estratégias integradas e programas para tentar 
parar e reverter os efeitos da degradação ambiental, e para promover temáticas ambienta-

1 Em maio de 1985, a revista Nature fez um relato sobre a existência de um buraco na camada 
de ozônio em cima da Antártida. A descoberta foi divulgada pelos pesquisadores Joe Farman, Brian 
Gardiner e Jonathan Shanklin. (ESTADAO, 2010).
2 Protocolo de Montreal: acordo adotado por 24 países desenvolvidos para proteger a camada 
de ozônio, em 1987. [...] Seu objetivo é a erradicação gradual das substâncias nocivas à camada de 
ozônio, entre as quais os CFCs, os hidro clorofl uorcarbonos (HCFCs) e o brometo de metila. (PLA-
NETA SUSTENTÁVEL, 2012, pg. 1)
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listas e de desenvolvimento sustentável em todos os países do mundo (ROBINSON, 1993). 
Porém, o maior marco da Eco-92 foi a assinatura da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (CQNUMC), elaborada em 1992, pelo Comitê Intergovernamental 
de Negociação para a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (INC/FCCC), entrando 
em vigor em 21 de março de 1994 (CENAMO, 2004).

O objetivo da CQNUMC foi negociar limitações e reduções de Gases do Efeito Estufa (GEE) 
entre os países que participaram da Convenção, tentando estabilizar as concentrações des-
ses gases na atmosfera, a fim de evitar mudanças perigosas no sistema climático (ECO-
NERGY, 2004). Os países participantes da CQNUMC dividem-se em alguns grupos que 
compartilham a mesma opinião entre si e, com estas divisões, tentam obter maior repre-
sentatividade. Os grupos, de acordo com a CQNUMC (2012), são:

• Grupo dos 77 e China: representa os interesses de 130 países em desenvolvi-
mento, tendo o Brasil como membro;

• Aliança de Pequenos Países Insulares (AOSIS): 43 países vulneráveis à elevação 
do mar, a maioria desses pertencem também ao grupo dos 77;

• Os Países Menos Desenvolvidos: grupo de 50 países definidos como os menos 
desenvolvidos pela ONU;

• União Europeia: representa 27 países da Comunidade Europeia;

• Umbrella Group: países desenvolvidos não europeus. Apesar de não existir lista 
definitiva, este grupo é formado por: Japão, Estados Unidos, Noruega, Canadá, 
Austrália, Rússia, Ucrânia e Nova Zelândia;

• Grupo de Integridade Ambiental (EIG): formado em 2000, tendo como membros: 
México, República da Coreia e Suíça;

• Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP);

• Liga dos Países Árabes;

• Ásia Central, Cáucaso, Albânia e Moldova (CACAM);

• Agência Intergovernamental da Francofonia.

A Convenção possibilitou a adoção de compromissos adicionais, por parte dos países, 
acompanhando o surgimento de novos conhecimentos científicos em relação às mudanças 
climáticas e às novas disposições políticas. A primeira revisão ocorreu em Berlim, em 1995, 
na sessão inaugural da Conferência das Partes. Nela, os países participantes concluíram que 
o compromisso previamente assumido, de voltar suas emissões para os níveis de 1990, até 
o ano 2000, não era factível. Naquele momento, adotou-se o Mandato de Berlim3, que inci-
tou discussões com a razão de fortalecer os compromissos dos países desenvolvidos. Foi 
criado, também, um grupo de pesquisadores para elaborar um esboço de acordo, o qual foi 
encaminhado à 3ª Conferência das Partes, COP-3, para negociação final (SANTIN, 2007). A 
COP-3 ocorreu na cidade de Quioto, no Japão, em 1997, e contou com a participação de 159 
países. Foi nessa Conferência que foi apresentado o Protocolo de Quioto, segundo Cenamo 
(2004), um dos maiores marcos da CQNUMC até o dado momento.

3 Mandato de Berlim: Estabelecido para ajustar e conduzir a implementação dos acordos nego-
ciados na COP-1, em 1995, realizada em Berlim (PLANETA SUSTENTÁVEL, 2012).
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2.3. PROTOCOLO DE QUIOTO
O Protocolo de Quioto foi assinado em 1997 e entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, 
depois que a Rússia o ratificou em novembro de 2004. Atualmente, 2012, o Protocolo de 
Quioto possui 192 países associados a ele. Esse protocolo é o resultado coercitivo da CQ-
NUMC sobre a mudança climática mundial. O maior objetivo deste acordo internacional foi 
que seus membros determinassem ações para alcançarem a redução de emissão de gases 
que agravam o efeito estufa, considerado como causa antropogênica do aquecimento global.

Percebe-se que o Protocolo de Quioto é benéfico e tem o mérito de incentivar a discussão 
a respeito do aquecimento global, bem como demonstra que é possível elaborar e imple-
mentar um acordo ambiental em termos globais. Revela, ainda, as medidas que devem ser 
adotadas ou não em acordos deste tipo. Para melhor entendimento do Protocolo de Quioto 
é necessário apresentá-lo de forma minuciosa.

De acordo com o Protocolo de Quioto (1997), cada país envolvido tem a responsabilidade 
de limitar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa a fim de favorecer o desenvolvi-
mento sustentável. Neste sentido, o país deve cumprir algumas etapas para um resultado 
ativo e considerar maneiras de facilitar tal cooperação, levando em conta toda a informação 
pertinente (PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997, art. 2º).

O artigo 3º do Protocolo explicita os compromissos dos países que englobam o Anexo 1, 
que devem, de forma individual ou conjunta, cumprir a meta estabelecida de reduzir suas 
emissões totais dos GEE em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990, no período de 
compromisso de 2008 a 2012. Após determinado o respectivo nível de emissão para cada 
um dos países envolvidos, os mesmos devem notificar ao Secretariado sobre os termos do 
acordo na data de depósito de seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão ao Protocolo de Quioto. O Secretariado tem a missão de informar os termos do acor-
do aos países e aos signatários da Convenção (PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997, art. 3-4).

Cada país signatário deve estabelecer, dentro do período máximo de um ano, antes do 
início do primeiro período de compromisso, um sistema nacional para a estimativa das 
emissões antrópicas4 por fontes e das remoções antrópicas5 por sumidouros de todos os 
gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal. De acordo com o Pro-
tocolo, artigo 6º, qualquer parte incluída no Anexo I pode transferir ou adquirir de qualquer 
outra dessas partes unidades de redução de emissões, resultantes de projetos, visando à 
redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das remoções antrópicas por 
sumidouros de gases de efeito estufa, em qualquer setor da economia. Para tanto, algumas 
condições são necessárias:

a) o projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas;

b) o projeto promova uma redução das emissões por fontes ou um aumento das 
remoções por sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua 
ausência;

4 Emissões antrópicas – ato ou efeito de emitir; ato de expelir de si, relativo ao ser humano ou 
a sua ação. (in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2010)
5 Remoções antrópicas: ato ou efeito de remover, relativo ao ser humano ou à sua ação. (in 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2010)



49

c) a Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver 
em conformidade com suas obrigações assumidas sob os Artigos 5 e 7; 

d) a aquisição de unidades de redução de emissões seja suplementar às ações 
domésticas realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no 
Artigo 3 (PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997).

O artigo 9º do Protocolo foi elaborado com a finalidade de rever periodicamente o mesmo, 
esclarecendo as informações e avaliações científicas, disponíveis sobre a mudança do cli-
ma e seus impactos, bem como de informações técnicas, sociais e econômicas relevantes. 
Com base nessas revisões, a Conferência das Partes, na qualidade de reunião das Partes 
do Protocolo, deve tomar medidas adequadas. Por meio de entidades, os países desenvol-
vidos e em desenvolvimento, incluídos no Anexo 2 mencionado no Protocolo de Quioto, 
devem dotar recursos financeiros novos e adicionais para cobrir integralmente os custos 
por elas acordados, incorridos pelos países em desenvolvimento, para fazer avançar a im-
plementação dos compromissos assumidos sob o Artigo 4º do Protocolo. 

Os órgãos subsidiários vinculados ao Protocolo, apresentados no artigo 15º do mesmo 
são: o Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico e o Órgão Subsidiá-
rio de Implementação do Protocolo, contribuindo com informações e assessorando sobre 
assuntos científicos e tecnológicos. As disposições relacionadas com o funcionamento 
desses dois Órgãos devem ser aplicadas juntamente com o Protocolo. 

O Protocolo apresenta, no artigo 18º, casos de não-cumprimento das disposições pelos 
países signatários, incluindo uma lista que indica possíveis consequências para estes ca-
sos, levando em conta a causa, o tipo, o grau e a frequência do não-cumprimento. O art. 
19º traz resoluções para casos de controvérsia entre duas ou mais Partes, onde as Partes 
envolvidas devem procurar resolvê-las por meio de negociação ou qualquer outro meio 
pacífico de sua própria escolha.

Segundo o art. 20º do Protocolo, qualquer Parte pode propor emendas ao mesmo. O tex-
to de qualquer emenda proposta deve ser comunicado às Partes pelo Secretariado, pelo 
menos seis meses antes da sessão em que será proposta sua adoção, este deve, também, 
ser comunicado pelo Secretariado às Partes e aos signatários da Convenção e, para infor-
mação, ao Depositário. As Partes devem fazer todo o possível para chegar a um acordo por 
consenso sobre qualquer emenda.

Qualquer anexo adotado ao Protocolo deve conter apenas listas, formulários e qualquer 
outro material de natureza descritiva que trate de assuntos de caráter científico, técnico, 
administrativo ou de procedimentos (PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997, art. 21º). O artigo 
subsequente do Protocolo, artigo 22º traz que cada parte tem direito a um voto, desde que 
as organizações regionais de integração econômica exerçam, em assuntos de sua compe-
tência, seu direito de voto, com um número de votos igual ao número de seus Estados-
-Membros Partes do Protocolo, sendo que o Secretário-Geral das Nações Unidas será o 
Depositário do Protocolo de Quioto (PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997, art. 23º).

A assinatura do Protocolo de Quioto (1997) aconteceu na sede das Nações Unidas, em 
Nova York, entre 16 de março de 1998 a 15 de março de 1999. A entrada em vigor do 
Protocolo está disposta no artigo 25º do mesmo e relata que este entraria em vigor no 
nonagésimo dia após a data em que, pelo menos, 55 Partes da Convenção, englobando 
as Partes incluídas no Anexo I que contabilizaram no total pelo menos 55% das emissões 
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totais de dióxido de carbono em 1990 das Partes incluídas no Anexo I, tenham depositado 
seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

Após resumo do Protocolo de Quioto, que inclui diversas ações por meio das quais um 
processo foi iniciado, cujo principal objetivo é assumir os compromissos firmados, a fim 
de atingir o desenvolvimento sustentável, com o acordo e com a colaboração de todos os 
países envolvidos. No Protocolo foi prevista a criação de mecanismos de flexibilização que 
serão detalhados a seguir.

2.4. MECANISMOS DE FLEXIBILIZAÇÃO
No texto do Protocolo de Quioto (1997), há a previsão para criação de três Mecanismos 
de Flexibilização. Estes mecanismos foram criados para que o Mercado6 pudesse cooperar 
no processo de redução de emissões de GEE. Os Três Mecanismos de Flexibilização são: o 
Comércio de Emissões (CE), a Implementação Conjunta (IC) e o Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL), que, devido a sua importância, será explicado detalhadamente a seguir.

2.4.1. Comércio de Emissões (CE)
Este Mecanismo de Flexibilização é definido no Artigo 17 do Protocolo de Quioto e regula 
que cada país constante no citado Anexo I do mesmo protocolo pode comercializar parte 
da redução de suas emissões, desde que estas excedam a meta compromissada.

2.4.2. Implementação Conjunta (IC)
Proposto pelos Estados Unidos da América (EUA), este Mecanismo de Flexibilização ga-
rante a negociação bilateral entre os países integrantes do Anexo I. citado no Protocolo de 
Quioto. para uma implementação conjunta de projetos de redução de emissões de GEE.

Conforme o Artigo 6.1 deste Protocolo, um país integrante de tal anexo pode compensar 
suas emissões, participando de sumidouros ou projetos de redução de emissões de GEE 
em outro país, também integrante do mesmo anexo. Esta compensação dar-se-á através da 
constituição e transferência de crédito de emissões de GEE do país de onde foi implemen-
tado o projeto para o país participante.

Este crédito de emissões de GEE, ou créditos de carbono, termo utilizado por Cenamo 
(2004), May (2005), Juras (2007), entre outros, pode ser adquirido pelo país participante 
do projeto. Os recursos financeiros recebidos pelo país onde o projeto foi implantado de-
vem ser usados, exclusivamente, para redução das emissões de GEE.

2.4.3. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
Durante a CQNUMC, foram adotados princípios ambientais, entre eles, o Princípio da Res-
ponsabilidade Comum, porém Diferenciada, princípio este que deu fomento para o desen-
volvimento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Este princípio garante a de-
terminados Estados, responsabilidades maiores que outros, no que tange à área ambiental, 
mantendo suas igualdades jurídicas. Para Frangetto e Gazani (2002 apud GRA, 2005), o 

6 Mercado: conjunto de todos os compradores reais e potenciais de um produto ou serviço. 
(KOTLER, 2009)
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Princípio da Responsabilidade Comum, porém Diferenciada, aliado ao Princípio do Desen-
volvimento Sustentável, é fundamental para que os países mais desenvolvidos auxiliem os 
menos desenvolvidos.

Segundo Gra (2005), como o Protocolo de Quioto buscava o equilíbrio da concentração de 
GEE na atmosfera, o MDL, previsto no artigo 12 do referido protocolo, foi a materialização 
do Princípio da Responsabilidade Comum, porém Diferenciada. Como um Mecanismo de 
Flexibilização, o objetivo do MDL é utilizar o mercado para auxiliar na redução de emissões 
de GEE. Para Santin (2007), o MDL incita os países em desenvolvimento a criarem métodos 
de produção que afetem menos o meio ambiente e, assim que estes projetos sejam imple-
mentados, suas reduções de emissões serão certificadas e passíveis de comercialização.

Por outro lado, o MDL, permitindo a aquisição destas emissões certificadas, facilita que os 
países do Anexo I cumpram a meta estabelecida no Protocolo de Quioto, que é de diminuir, 
até o período entre 2008 a 2012, em média, 5,2% das emissões de GEE, em relação ao 
ano-base de 1990.

Sendo assim, tem-se que o objetivo dos projetos do MDL, é , de acordo com Santin (2007), 
aquele que promove o desenvolvimento sustentável do país, paralelamente com o seques-
tro de carbono ou a própria prevenção de novas emissões na atmosfera. Torna-se possível 
com o MDL, a participação dos países em desenvolvimento nas atividades propostas pelo 
Protocolo de Quioto, tendo em vista que os países do Anexo I, mencionados no protocolo, 
possuam interesse em investir em projetos de MDL, já que possuem um custo financeiro 
menor que se executados em seus próprios territórios. Concordando com este fato, Gra 
(2005) afirma que a cooperação financeira dos países desenvolvidos para com os países 
em desenvolvimento possibilitará que, no futuro, ambos possam se beneficiar de um de-
senvolvimento sustentável global.

Quando de sua criação, o Protocolo de Quioto possuía como período de compromisso 
os anos de 2008 a 2012, o que causava, de acordo com Santin (2007), várias incertezas 
quanto aos investimentos em projetos do MDL. Estes projetos eram vistos como demasia-
damente burocráticos e de elevado custo de validação, além de possuírem um risco cada 
vez mais alto, à medida que aumentava o custo de implementação do projeto, pois o prazo 
de retorno seria estendido e incerto de ser coberto pelo primeiro período de compromisso.

Até a elaboração deste artigo, não há certeza se o Protocolo de Quioto será renovado, existin-
do a especulação de sua ratificação, para uma nova fase, no ano de 2015. Confirmando-se, 
com isto, os receios dos investidores em projetos de alto custo e longo prazo de retorno.

2.4.4. Implementação de um MDL

A Conferência das Partes (COP), a fim de regular os procedimentos para um MDL, criou 
um Conselho Executivo composto por dez partes do Protocolo. O Conselho Executivo é um 
órgão internacional, entidade da ONU, e, de acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia (IPAM), tem como principais funções:

a) o credenciamento das Entidades Operacionais Designadas e o aconselhamento 
das mesmas;

b) o registro e o desenvolvimento das atividades de projeto do MDL;

c) a emissão dos Certificados de Reduções de Emissões;
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d) o estabelecimento e aperfeiçoamento das metodologias para a definição da 
linha de base, monitoramento e fugas;

e) o desenvolvimento e a publicidade do acervo de regras, procedimentos, meto-
dologias e padrões aprovados; dentre outras previstas nos Acordos de Marra-
queche7. (IPAM, 2012)

As entidades operacionais credenciadas são responsáveis pela validação, verificação e cer-
tificação das reduções de GEE, sendo assim, para ser credenciada, é exigido pelo Conselho 
Executivo que a mesma seja uma entidade jurídica, nacional ou não, e que possua número 
suficiente de pessoas capacitadas para exercer as funções cabíveis à entidade.

A implementação de um projeto de MDL, é composta de sete etapas: elaboração do do-
cumento de concepção de projeto (DCP), validação, aprovação, registro, monitoramento, 
certificação e emissão da certificação de crédito de carbono. Todas as etapas podem ser 
mais bem visualizadas na figura 2.

Figura 2 – Ciclo de Projeto de MDL.

(1) DCP

(5) Monitoramento

(7) Emissão

(3) Aprovação

(6) Verificação/
Certificação

(2) Validação

Fonte: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (2008 apud FIESC, 2012)

7 Acordos de Marraqueche: adotados pela Sétima Sessão da Conferência das Partes da Conven-
ção – Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – COP-7 em Marraqueche, Marrocos, em 
2001, instituíram regulamentações provisórias para o início da implementação do Protocolo de Quioto. 
Os temas referentes a projetos de fl orestamento ou refl orestamento foram objeto de acordo adotado na 
COP-9, em 2003. Esses Acordos foram confi rmados durante 11ª Conferência das Partes da Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP 11) ou 1ª Conferência das Partes servindo 
de Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (COP/MOP 1) (Glossário FIESC, 2012).
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Após todas as fases de implementação do projeto terem sido cumpridas, a RCE é emitida, 
podendo ser utilizada como forma parcial de cumprimento da meta de redução de GEEs, 
como já exposto acima, ou, como outra opção, ser negociada no mercado de certificados 
de reduções de emissões.

2.5. O MERCADO DOS CERTIFICADOS 
DE REDUÇÕES DE EMISSÕES (RCE’S)
O mercado dos RCEs, ou mercado de carbono, como é mais conhecido pelos autores como 
Cenamo (2004), Gra (2005) e Conejero (2006), é a negociação da tonelada de carbono 
evitada equivalente (tCO2e) que se transformou numa espécie commodity global (IPAM, 
2012). Em outras palavras, o mercado de carbono é a comercialização de créditos de car-
bono, que, por convenção, equivalem, em unidade, a uma tonelada de dióxido de carbono 
(BM&F BOVESPA, 2012).

As compras de crédito de carbono são realizadas através de Contratos Internacionais8 de 
Compra e Venda de Créditos (Emission Reduction Purchase Agreement – ERPA) e, sendo 
assim, são reconhecidos como negócios jurídicos internacionais. O instrumento utiliza-
do para realização desta comercialização é um contrato bilateral estabelecido entre duas 
pessoas jurídicas, normalmente o vendedor de RCE e um intermediador representando o 
comprador externo (GRA, 2005).

Como estas comercializações abrangem sistemas jurídicos distintos, além da complexi-
dade da própria burocratização do Protocolo de Quioto, atrela-se a elas, também, a difi-
culdade de conciliação de um contrato internacional. Esta dificuldade de conciliação do 
contrato permeia-se essencialmente no elemento volitivo, ou seja, na vontade dos agentes 
do contrato que, atuando dentro do comércio internacional, leva, gradualmente, ao desa-
parecimento dos formalismos (DALANEZE, 2003).

Entretanto, se houver controvérsia entre os agentes, a arbitragem é a forma para o desen-
lace da mesma, sendo, em maior parte, utilizadas as normas da Câmara de Comércio In-
ternacional, em Paris. Pela complexidade e dificuldade do risco presente nesta negociação, 
espera-se que os agentes envolvidos minimizem-no, como ilustra Jean-Michel Jacques:

Mas os grandes contratos internacionais necessitam de montagens complexas 
e de árduas negociações. O conhecimento dos parceiros estabelecidos no ex-
terior, das suas capacidades e do seu fluxo financeiro, ainda que seus objetivos 
[sic] demandem [sic] esforço e tempo. Os riscos são importantes [...] (JAC-
QUES, 1998 apud GRA, 2005, pg. 170).

8 Contratos Internacionais: são todas as manifestações bi – ou plurilaterais da vontade das 
partes, objetivando relações patrimoniais ou de serviços, cujos elementos sejam vinculantes de dois 
ou mais sistemas jurídicos extraterritoriais, pela força dodomicílio [sic], nacionalidade, sede principal 
dos negócios, lugar dos [sic] contratos, lugar de execução ou qualquer circunstância que exprima um 
liame indicativo de Direito Aplicável. (STRENGER, 1998 apud GRA, 2005, p. 168)
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O contrato de compra e venda dos créditos de carbono deve seguir os regimentos intitu-
lados na CQNUMA, o Protocolo de Quioto e as regulamentações apresentadas nas COP 
anualmente. Sendo o propósito deste contrato o “[...] estabelecimento de relação jurídica 
entre um interessado em adquirir os créditos e outro em transferir ao primeiro o direito de 
propriedade sobre esses.” (GRA, 2005, p. 171).

Seguindo os regimentos requeridos, o contrato deve conter garantias especiais, assim como 
ser capaz de conciliar novas determinações internacionais relevantes, devendo conter gran-
de quantidade de informações técnicas e conteúdo regulatório. Porém, não há um quadro de 
regulamentação específico efetivo para o contrato até o dado momento (GRA, 2005).

Depois de feita a comercialização dos créditos, os mesmos poderão ser utilizados pelo 
novo proprietário como abatimento em sua quantidade de emissões de GEEs. Sabendo-se 
que, se este proprietário for um Estado, este valor de redução é de extrema importância 
para o cumprimento da meta estabelecida pelo Protocolo de Quioto.

2.6. A INCERTEZA DO PROTOCOLO DE QUIOTO
De acordo com o artigo 7 paragrafo 1º do Protocolo de Quioto, os países inclusos no Anexo 
B do mesmo devem enviar informações contendo o inventário de suas emissões durante 
o período de um ano após a ratificação do Protocolo por aquele país especifico. Dando 
continuidade a estas informações, os países deveriam enviar, voluntariamente, a cada ano 
informações como:

a) as Emissões dos GEE pelas fontes citadas no Anexo A do Protocolo, este dado 
fará parte do inventário anual dos GEE;

b) emissões dos GEE por ações antrópicas separadas por fontes e reduções por 
sumidouros, uso da terra, uso da terra e reflorestamento vinculadas ao Artigo 
3, paragrafo 3º do Protocolo de Quioto, e se elegíveis, atividades do Artigo 3, 
paragrafo 4º do mesmo protocolo;

c) transações das Unidades do Protocolo: Unidades de Redução de Emissões 
(ERU’s), Certificado de Reduções de Emissões (RCE’s), Certificado de redu-
ção de emissões temporárias (tCER’s) ou de longo termo (lCER’s), unidades 
de quantia verificada (AAU’s) e unidades de remoção (RMU’s); (DOCUMENTO 
ANUAL e RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES DO ANEXO B DO PRO-
TOCOLO DE QUIOTO PARA 2011, 2012, p.3 [tradução das autoras]).

Até a data de elaboração deste trabalho, o documento mais recente para análise das con-
sequências do Protocolo de Quioto é o referenciado “Documento Anual e Relatório de 
Participação dos Países do Anexo B do Protocolo De Quioto para 2011”, fornecido pela 
CQNUMC, com a última atualização datada do dia 26 de março de 2012. Este documento 
integra dados atualizados dos 38 países que fazem parte do Anexo B do Protocolo de Quio-
to, e seus dados serão explorados a seguir.

A tabela 1 revela a quantidade de emissões de GEE realizada pelos países do Anexo B, 
através das fontes citadas no Anexo A, em 2008 e 2009. Ambos anexos presentes no 
Protocolo de Quioto.
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Tabela 1 – Emissões de GEE pelos Países do Anexo B do Protocolo de Quito em 2008 e 2009.
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12 575,1

9 762,2
10 415,3
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2 e

q)

Total base year emission used for 
calculations of assignes amount 

pursuant to Article 3,
paragraphs 7 and 8

Total emissions from sources listed in 
Annex A to the Kyoto Protocol for 

Annex B Parties in 2008

Total emissions from sources listed in 
Annex A to the Kyoto Protocol for 

Annex B Parties in 2009

Fonte: Documento Anual e Relatório de Participação para os Países do Anexo B do Protocolo de Quioto 
para 2011 (2012, p.9)

Pode-se notar, através da figura, que houve redução na emissão de GEE entre os períodos 
de 2008 e 2009, mostrando traços de prosperidade do Protocolo de Quioto e de sua funcio-
nalidade. Na tabela 2, podem-se perceber as fontes utilizadas para esta redução de emissão 
dos GEE e a quantidade das mesmas.

Tabela 2 – Resumo das emissões e remoções dos GEE por meios antrópicos de países do Anexo B nos 
anos de 2008 e 2009

Land use, land-use change and forestry 
activities under Article 3 paragraphs 3 

and 4, of the Kyoto Protocol

Number of 
reporting 
Parties

Net greenhouse 
gas emissions or 

removals (t CO2 eq) 
in 2008

Net greenhouse 
gas emissions or 

removals (t CO2 eq) 
in 2009

Article 3, 
paragraph 3, 
activities

Afforestation and reforestation 37 –126 092 469 –129 122 924

Deforestation 37 153 028 221 135 428 187

Net emissions or removals 26 935 753 6 305 263

Article 3, 
paragraph 4, 
activities

Forest management 23 –1 271 050 781 –1 343 122 892

Cropland management 4 –14 006 443 –16 151 140

Grazing land management 2 –1 536 811 –1 557 312

Revegetations 3 –1 242 654 –1 282 205

Net emissions or removals –1 287 836 689 –1 362 112 549

Fonte: Documento Anual e Relatório de Participação para os Países do Anexo B do Protocolo de Quioto 
para 2011 (2012, p.11).



56

Ano II, n.2. fev./jul. 2013 – ISSN 2236-8760

Estes dados permitem perceber como a questão ambiental possui viabilidade dentro do 
mercado, incentivando novos investimentos na área da sustentabilidade e redução na 
emissão de GEE.

Porém, até meados de 2012, não há certeza alguma de que o Protocolo de Quioto será 
ratificado para uma segunda fase, mesmo que os dados comprovem sua eficácia. Esta con-
tradição advém de um cenário conturbado formado no ano de 2011 quando China, Rússia, 
Canadá, Japão e Estados Unidos deixaram claro que não ratificariam novamente o Proto-
colo de Quioto, devido a divergências com o mesmo, inviabilizando seu prolongamento, 
depois do cumprimento do primeiro prazo estabelecido, que se esgota no final de 2012.

Esta divergência com o Protocolo se dá pela razão de que o mesmo não abrange todos os 
países poluidores, e, utilizando-se do discurso do Ministro Russo de Relações Exterio-
res, Alexander Lukashevich, proclamado em 16 de dezembro de 2011, sem os mesmos, 
a crise climática não pode ser resolvida. A solução para este impasse começou a ser 
elaborada em Durban, na África do Sul, no final do ano de 2011, durante a COP-17. Pela 
primeira vez, foi debatido um novo acordo climático, com força legal para requerer que 
tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento se comprometessem a reduzir 
suas emissões de GEEs. Sua meta inicial era de ser acordado em 2015, para a entrada 
em vigor em 2020 (GUARDIAN, 2011).

Esta mudança na abrangência do Protocolo, conhecida como Plataforma Durban, é uma 
diferença fundamental para possibilitar sua renovação, já que quando debatido há 20 anos 
na Eco-92, ou formalizado através do protocolo de Quioto em 1997, não considerava a 
inclusão de países em desenvolvimento. Entretanto, atualmente, a China é o maior emissor 
mundial de GEEs e a segunda economia do mundo, questionando se o cenário de 20 anos 
atrás ainda pode ser aplicado nos dias atuais. 

No final do mês de maio de 2012, foi realizada em Bonn, Alemanha, a Conferência sobre 
Mudanças Climáticas e novas negociações foram consolidadas sobre o futuro do proto-
colo. Seguindo a Plataforma Durban, a União Europeia sugeriu extensão do prazo do pro-
tocolo de Quioto antes que ele vença no final deste ano, pedindo em contrapartida, que os 
países se comprometessem a desenvolver o novo protocolo, conhecido como Protocolo de 
Quioto 2, até 2015, para entrada em vigor em 2020.

Entretanto, houve uma divisão dos países concernentes à duração desta extensão. Enquan-
to a União Europeia defende um período de oito anos, permitindo sua substituição sincro-
nizada ao ano de 2020, os países menos desenvolvidos defendem um prazo de cinco anos, 
justificando que um prazo mais longo permitiria às nações mais desenvolvidas atrasar suas 
reduções de emissões de GEEs (GUARDIAN, 2012).

Este impasse quanto à prolongação do Protocolo está dependente da união dos países para 
a resolução das divergências já citadas, e espera-se que após a Rio+20, Conferência da 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, seja encontrada uma solução.

2.7. A QUESTÃO DOS ESTADOS UNIDOS
O Protocolo de Quioto enfraquece seus argumentos de viabilidade e positividade perante 
os críticos quando faz referência aos Estados Unidos. De acordo com os dados de emis-
sões de GEE’s de 1990, ano referencial do Protocolo para limitar as emissões, os EUA eram 
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os maiores emissores de CO2 do mundo (36,1% do total de emissões), seguidos pela 
Federação Russa (17,4%) e depois Japão (8,5%) (UNFCCC, 1997 apud CONEJERO, 2006). 

Esta emissão em grandes proporções se justifica pelo pioneirismo industrial, e pela modifi-
cação do uso do solo, fazendo com que as maiores fontes de emissões de CO2 venham de 
países industrializados (CONEJERO, 2006). Para gerar um referencial da grandeza destas 
emissões, a tabela 5 apresenta esta quantidade per capita.

Tabela 5 – Emissões Anuais per capita de CO2 em 1999 (em toneladas)

Países Toneladas de CO2 per capita

Estados Unidos, Austrália de 15 a 36

Japão, Canadá, Rússia, Ucrânia. Polônia, África do Sul de 7 a 15

União Européia, China, México, Chile, Argentina, Venezuela de 2,5 a 7

Brasil. Índia, Indonésia de 0,8 a 2,5

Fonte: World Resources Institute – WRI, 2001 apud Conejero, 2006

Apesar de ser o maior emissor de GEEs, os EUA se negam a ratificar o Protocolo de Quioto, 
sendo o único país desenvolvido que não faz parte do mesmo, com a justificativa de que sua 
adesão traria consequências negativas para a economia norte-americana (MALDANER, 2012).

Entretanto, com a pressão dos ambientalistas, atrelada ao crescimento da conscientização 
da sociedade contemporânea, a justificativa individualista de proteção da economia norte-
-americana passou a não ser aceita, fazendo com que os EUA se posicionassem contra sua 
adesão ao Protocolo de Quioto por outra razão. Esta razão posiciona, atualmente, vários 
países desenvolvidos já citados anteriormente contra a extensão do Protocolo, e defende 
a entrada dos países em desenvolvimento no grupo de redução de emissões de GEEs, 
sabendo que estes estão aumentando suas emissões desde 1990, tabela 6, ao invés de 
controla-las, tornando-se novos agressores ao meio ambiente. A força deste argumento 
está, em grande parte, na situação da China que se tornou a maior emissora de CO2 e a 
segunda economia do mundo (MALDANER, 2012).

Tabela 6 – Ranking dos 10 maiores emissores de CO2 em 1994 e sua comparação com o Ranking de 1950

Países Ranking 1994 Ranking 1950

Estados Unidos 1 1

China 2 10

Rússia 3 2*

Japão 4 9

Índia 5 13

Alemanha 6 3

Reino Unido 7 4

Canadá 8 7

Ucrânia 9 2*

Itália 10 17

Fonte: Adaptado de The US Oak Ridge National Laboratoty – ORNL (1995 apud CONEJERO, 2006).
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A possível modificação do Protocolo, adentrando os países em desenvolvimento dentro 
das metas de redução de emissões de GEEs, pode levar a um acontecimento único na 
história do mesmo, a adesão dos Estados Unidos. Esta expectativa de modificação do Pro-
tocolo está nas ações futuras esperadas após a Rio+20.

2.8. RIO+20
Realizada entre os dias 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, a Rio+20, 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, é conhecida desta 
forma por ocorrer 20 anos após a realização da Eco-92, ou Rio-92, e teve como objetivo: 

[...] a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, 
por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das de-
cisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de 
temas novos e emergentes (RIO+20, 2012).

As duas temáticas principais tratadas nesta conferência foram a economia verde no contexto 
do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o 
desenvolvimento sustentável. Composta por três momentos, sendo o primeiro a III Reunião 
do Comitê Preparatório, que ocorreu entre os dias 13 a 15 de junho, onde houve a reunião dos 
representantes governamentais para negociações dos documentos adotados na Conferência.

Já no segundo momento, entre os dias 16 e de 19 de junho, foram programados os Diá-
logos para o Desenvolvimento Sustentável9. Entre os dias 20 a 22 de junho, finalizando a 
Conferência, aconteceu o Segmento de Alto Nível, que contou com a presença de diversos 
Chefes de Estado e de Governo dos países-membros das Nações Unidas.

Devido à importância e relevância deste assunto, é necessário que a pesquisa sobre o 
desenvolvimento sustentável incentive novos autores a elaborarem atualizações sobre a 
temática e pesquisas que enriqueçam os conhecimentos atuais.

Após o acontecimento da Rio+20, espera-se que novas posições sejam tomadas no tocante 
ao Protocolo de Quioto e sua prorrogação. Este artigo deixa em aberto questionamentos 
referentes à nova estrutura do Protocolo, à viabilidade e adesão dos países em desenvolvi-
mento, devido a esta nova conjectura global e o posicionamento dos países desenvolvidos 
responsáveis pelas maiores emissões, principalmente os EUA. Diversas outras temáticas 
ambientais teriam, da mesma maneira, grande importância em serem desenvolvidas por 
outros autores, a fim de responder estes questionamentos e suprirem a carência de dados 
atualizados sobre as mesmas.

9  Espaço para a sociedade civil onde destacados representantes da sociedade civil, incluindo 
setor privado, ONGs, comunidade científi ca, entre outros, estarão reunidos para uma discussão orien-
tada à ação sobre temas prioritários relacionados ao desenvolvimento sustentável (RIO+20, 2012, pg. 
1.)
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3. METODOLOGIA
Por meio de uma pesquisa exploratória, este artigo buscou caracterizar o Protocolo de 
Quioto utilizando-se de sua estrutura legal, seus mecanismos e sua participação no mer-
cado através do mercado de carbono. Para acumular conhecimentos sobre o assunto, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica, que segundo Macedo (1996, pg. 25):

[...] é a busca de informações bibliográficas, seleção de documentos que se 
relacionam com o problema de pesquisa (livros, verbetes de enciclopédia, arti-
gos de revistas, trabalhos de congressos, teses etc.) e o respectivo fichamento 
das referências para que sejam posteriormente utilizadas (na identificação do 
material referenciado ou na bibliografia final).

Este trabalho foi elaborado, utilizando-se da pesquisa qualitativa, que, segundo Rodrigues 
(2007, pg. 5): “a) é descritiva; b) as informações obtidas não podem ser quantificáveis; 
c) os dados obtidos são analisados indutivamente; d) a interpretação dos fenômenos e a 
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa”. Sendo assim, 
objetiva-se tentar responder as indagações sobre a viabilidade do Protocolo de Quioto atra-
vés da apresentação de dados e análise dos mesmos. E, mantendo-se atualizado, ilustra a 
temática através de eventos recentes, como o acontecimento da Rio+20. Espera-se que a 
conscientização da sociedade contemporânea aconteça de forma crescente e que a mesma 
aja buscando soluções para a resolução dos conflitos ambientais presentes no mundo.

4. CONCLUSÃO
A mudança do clima é uma ameaça grave que requer uma resposta global. Destacam-se, 
ao longo deste artigo, os principais eventos da linhagem temporal desde o descobrimento 
da influência humana na homeostase ambiental até sua última conferência até o presente 
conhecida, a Rio+20. A temática da participação da sociedade contemporânea na tentativa de 
resolução da problemática ambiental foi norteadora deste artigo, e tenta esclarecer, a partir de 
eventos históricos voltados para o meio ambiente, quão eficazes foram as atitudes tomadas.

Tendo como elemento chave o Protocolo de Quioto, várias indagações são levantadas a 
respeito de sua estruturação, como também dos seus mecanismos atuantes para regula-
mentar e verificar as metas de redução de emissões de GEEs. Concluiu-se que os eventos 
realizados em prol do meio ambiente foram importantes para a conscientização parcial da 
população, porém, não tiveram, na prática, sua eficácia demonstrada através dos dados.

Com o primeiro prazo estabelecido esgotando-se ao final deste ano, a continuidade do Pro-
tocolo de Quioto e a comprovação de sua viabilidade ainda é uma incerteza. Atualmente, os 
anseios estão voltados para a Rio+20 e para as ações proativas advindas de sua realização. 
Esta dúvida permeia-se na dubiedade da participação dos grandes países emissores de 
GEEs no Protocolo de Quioto, como por exemplo, Estados Unidos e China.

Segundo o discurso de Antônio Patriota, Ministro das Relações Exteriores, a “... mudança 
do clima é [...] um desafio que afeta todos os países do mundo. Não há país que seja gran-
de o bastante para enfrentá-lo sozinho, nem país de dimensões tão reduzidas que não se 
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encontre envolvido de alguma forma.”. Espera-se então, que haja uma cooperação mundial 
em prol do meio ambiente, um bem que não possui limites territoriais, e não pode ser 
manipulado por nenhum aparato legal, um bem que pertence a todos, e a cada um, como 
indivíduo, pertence à responsabilidade de sua proteção.
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Resumo: Neste trabalho, é apresentado um modelo de questionário elaborado com 150 questões 
consideradas como imprescindíveis a uma gestão ambiental preventiva e integrada para o seg-
mento hoteleiro. Os quesitos são divididos entre diferentes áreas de conhecimento, envolvendo: 
critérios legais, técnicos e da engenharia de controle ambiental. Para aferição do modelo desen-
volvido, foram aplicados os questionários em sete aparelhos turísticos do estado do Rio Grande 
do Norte (um importante estado no cenário turístico brasileiro), com amostragem representativa 
dos turismos ecológicos, passeio e de negócios. A ferramenta da lista de verificação demonstrou 
ser um elemento de fácil utilização e mensuração dos elementos básicos para composição de 
um modelo de gestão ambiental para o segmento hoteleiro. Os resultados obtidos na aferição da 
metodologia demonstraram, nos sete hotéis pesquisados, uma variação de 17-71% de aderência 
à conformidade preconizada pela lista de verificação. Sugere-se que a metodologia aplicada, 
neste trabalho, seja utilizada como guia na implantação e manutenção dos sistemas de gestão, 
podendo, inclusive, ser utilizada como referência à elaboração de normas e execução de proces-
sos de auditorias de certificação em ISO 14001/2004, conforme ABNT (2004).

Palavras-chave: hotelaria, gestão ambiental e indicadores.

TOOL FOR ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT TO BUSINESS HOTEL

Abstract: This paper presents a model questionnaire prepared with 150 issues considered es-
sential to a preventive and integrated environmental management for the hotel industry. The 
criteria are divided between different areas of knowledge, involving: the legal criteria, technical 
and engineering control measures. To find the model developed by questionnaires were applied 
in seven devices tour of Rio Grande do Norte (an important state tourism scene in Brazil), with 
representative sampling of ecological touring, tour and business. The checklist proves to be 
easy to use and measure of the basic composition of a model of environmental management 
for the hotel industry. The results obtained in the measurement of the methodology demons-
trated in seven hotels studied, a variation of 17-71% adherence compliance recommended by 
the checklist. It is suggested that the methodology applied in this work is used as a guide in 
the implementation and maintenance of management systems and how it can even be used as 
reference standards for the development and implementation process audits of certification in 
ISO 14001/2004, according to ABNT (2004).

Keywords: hospitality, management environmental and indicators.
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1. INTRODUÇÃO
É notório que toda atividade humana, desde o respirar, afeta o meio ambiente e produz 
resíduo, mas não se pode parar o progresso nem voltar à idade da pedra, assim, para que 
seja causado o mínimo prejuízo ambiental possível e a vida humana na terra não seja tão, 
eminentemente, ameaçada se criou o conceito de gestão ambiental.

O desenvolvimento industrial e social da humanidade trouxe progresso e maior conforto, 
mas, também, o desequilíbrio ambiental, conforme discutem diferentes pesquisadores, 
como Vitte (2009); Moreira (2009) e Bauab e Gonçalves (2011).

Entre os elementos que tentam frear os impactos gerados pelo avanço tecnológico, estão 
as estruturas de suporte à gestão, sejam por mecanismos de gestão ambiental, sejam 
avançados, como em forma de sistemas de gestão ambiental certificados. Essa tendência 
vem ampliando o horizonte das organizações com tal preocupação, e tal tendência já é ob-
servada pelos clientes de serviços e produtos, conforme descrito em Abreu (2011).

Um conceito mais técnico é apresentado por Cajazeira (2003), que define a tendência no 
formato do conceito de gestão ambiental, como sendo o que “compreende um conjunto de 
medidas e procedimentos bem definidos e adequadamente aplicados que visam reduzir e 
controlar os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente”. 

A Gestão Ambiental consiste em desenvolver ferramentas para uma administração sus-
tentável dos recursos naturais, surgindo, assim, os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA).

Entre os segmentos que iniciam seus fluxos de adequação às normas e preocupações com 
a temática ambiental, está a rede hoteleira. Em especial, quando esta faz uso dos recursos 
naturais que a cercam para desenvolvimento da sua carteira de clientes e desdobramento 
do seu portfólio de serviços. Nessa linha, alguns trabalhos, como: OMT (2003), Centeno 
(2004), Conto (2004), Silva Filho (2008) e Diógenes et al (2012), desenvolvem o assunto 
por meio da produção de ferramentas e análises de cenários ambientais relativos a ques-
tões que envolvem serviços de hotelaria.

Segundo Pertschi (2006), essa grande importância do Turismo no cenário mundial 
apresenta um aspecto preocupante, principalmente se a atividade turística não for, de-
vidamente, planejada e gerida, o que poderá proporcionar graves impactos ambientais, 
sendo que alguns de caráter irreversível. Combatendo essa situação, a gestão ambiental 
apresenta-se como importante instrumento de conservação dos recursos naturais e bus-
ca de atividades mais sustentáveis.

Embora as questões ambientais sejam discutidas desde a década de 70, segundo Gon-
çalves (2004 apud CENTENO, 2004), a aplicação da gestão ambiental na rede hoteleira 
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brasileira só começou a dar indícios de ser utilizada a partir do ano 2000. De acordo com 
Centeno (2004), hoje em dia, a questão ambiental é muito mais abrangente, estando re-
lacionada não apenas ao problema da poluição gerada na saída dos processos, mas en-
volvendo a operação por completo. Ainda segundo Centeno (2004), a proteção ao meio 
ambiente constitui um dos maiores desafios da geração atual, ao qual nenhum setor de 
atividade pode ficar indiferente. A hotelaria não foge à regra e, também, constitui uma 
dessas atividades.

Entretanto, quando os profissionais se deparam com a necessidade de implantação 
de um sistema de gestão integrada (qualidade e ambiental) nesse segmento, encon-
tram diversas barreiras e dificuldades bibliográficas para o seu desenvolvimento. Em 
especial, pela ausência de roteiros direcionadores para implementação e listagem de 
elementos básicos de gestão.

Um programa de gestão ambiental, conforme CNTL (2003), e sua formatação visam a 
auxiliar o empresário na percepção e identificação de eventuais desperdícios no pro-
cesso produtivo de seu empreendimento e orientá-lo na aplicação de ações corretivas, 
visando a aumentar a produtividade/lucratividade, através da redução dos custos de 
produção, e promover a diminuição dos impactos ambientais negativos. Sendo assim, 
neste trabalho, apresenta-se uma ferramenta de apoio ao diagnóstico e implantação 
de um sistema de gestão integrada para o segmento hoteleiro. Mais especificamente, 
focando os seguintes pontos:

• Identificar as fontes de desperdícios do empreendimento;

• Analisar como e por que são gerados os desperdícios;

• Avaliar se o empresário tem percepção dos desperdícios e se o que vem sendo 
feito para reduzi-los é ambiental e/ou economicamente o mais indicado;

• Desenvolver e implementar uma proposta de redução dos desperdícios identificados;

• Realizar o acompanhamento da aplicação, pela empresa, das soluções propostas 
para redução dos desperdícios.

Diante disso, alguns trabalhos vêm produzindo indicadores para auxiliar no monitoramento 
da implantação e manutenção dos sistemas de gestão, em especial, por meio de listas de 
verificação (checklist), que agregam referências numéricas ao nível de desenvolvimento 
das políticas e sistemas de gestão ambiental em organizações. Um desses casos é desen-
volvido para o segmento hoteleiro por Pertschi (2006). Entretanto, Pertschi (2006) não 
publica os itens individuais que compõe o referido mecanismo de avaliação, limitando-se a 
análise dos resultados obtidos no cenário avaliado.

Sendo assim, existe a carência de elementos públicos que possam ser utilizados para aferi-
ção de arranjos produtivos ou para realização de diagnósticos comparativos entre regiões, 
nichos mercadológicos ou, simplesmente, para auxiliar no processo de implantação de 
sistemas de gestão ambiental, para efeito da certificação conforme ABNT (2004).

Neste trabalho, é apresentado um modelo de questionário, elaborado com 150 questões 
consideradas imprescindíveis a uma gestão ambiental preventiva e integrada para o seg-
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mento hoteleiro. Os quesitos são divididos entre diferentes áreas de conhecimento, envol-
vendo: critérios legais, técnicos e da engenharia de controle ambiental. Para aferição do 
modelo desenvolvido, foram aplicados os questionários em sete aparelhos turísticos do 
estado do Rio Grande do Norte (um importante estado no cenário turístico brasileiro), com 
amostragem representativa dos turismos ecológicos, passeio e de negócios.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia consistiu de um diagnóstico inicial, realizado em sete empreendimentos 
do segmento hoteleiro do estado do Rio Grande do Norte, localizados em áreas urbanas, 
rurais e praianas, com foco no atendimento ao turismo convencional e de negócios. Bem 
como, o desdobramento do ciclo de implantação nesses hotéis.

Para delineamento do processo, foi desenvolvida uma lista de verificação, checklist, que 
serviu de orientador para o desenvolvimento de um plano de ação e suporte ao monitora-
mento continuado. O checklist elaborado contemplou as questões sobre o cumprimento 
da legislação e o acompanhamento dos processos envolvidos no empreendimento. O che-
cklist previu esse acompanhamento através das instruções de trabalho, das planilhas de 
controle, das listas de verificação e da implementação de rotinas e materiais que auxiliam 
na implantação do Sistema de Gestão Ambiental – SGA. A lista de verificação foi baseada 
na norma NBR-ISO 14001/2004, mediante compilação e aplicação da experiência técnica 
dos profissionais envolvidos na sua estruturação.

As questões foram definidas com base em um diagnóstico superficial dos serviços hote-
leiros e recomendações da literatura, conforme Abreu (2001), Souza (2002), Mota (2005), 
Martins (2006), Dias (2006), Nogueira e Peres (2011), Brasil (2012) e Alcântara (2012).

Foram delineados pontos para manualização dos procedimentos relacionados ao controle 
dos aspectos ambientais inerentes às atividades do empreendimento e, finalmente, a capa-
citação dos colaboradores do empreendimento.

Na etapa de aplicação do checklist, foi possível a geração de um diagnóstico, que consistiu 
na realização de uma avaliação das condições iniciais do empreendimento sob os aspectos 
ambientais, tais como: controle e medição dos processos, avaliação do desempenho am-
biental através de indicadores e, principalmente, adequação do empreendimento em rela-
ção ao cumprimento da legislação vigente, e pertinente a sua localização e funcionalidade.

A fim de estabelecer uma continuidade e uma estrutura interna de apoio na imple-
mentação das ações a serem desenvolvidas na implantação do SGA, foi escolhido um 
elenco de profissionais da empresa para compor um grupo de trabalho, denominado 
de Ecotime. Essa equipe, multidisciplinar, foi a chave da multiplicação do programa e 
manutenção de suas atividades.

O modelo do checklist e o formato de pontuação para efeito comparativo do nível de ade-
rência é apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Checklist elaborado para avaliação dos requisitos para implantação do SGI

Item Requisito C. N.C. N.A. Pontos

1

O empreendimento tem licença ambiental válida emitida pelo órgão 
competente? (IDEMA, IBAMA, etc)(solicitar o documento e anotar a validade 
da licença e observar a área de abrangência da licença, se é aplicável ao 
empreendimento ou não)

 10

2 O empreendimento tem o Habite-se fornecido pelo Corpo de Bombeiros? 10

3
Existe documento que comprove a outorga do uso da água? (Caso a empresa 
tenha poço próprio ou outra fonte que não o abastecimento público)

10

4 A empresa possui PPRA? 10

5 A empresa possui PCMSO? 10

6
A água que abastece o empreendimento é devidamente tratada, atendendo as 
exigências da legislação (cloração para o caso de águas armazenadas)?

10

7
A empresa realiza e possui registro do monitoramento a cada 6 meses da 
qualidade da água consumida?

10

8 A empresa possui uma política ambiental? 10

9
Existem cartazes informativos distribuídos na empresa sobre a política 
ambiental?

10

10 Os clientes são informados sobre a política ambiental da empresa? 10

11
Os funcionários (mínimo de 90%) receberam treinamento, devidamente 
registrado e reconhecido por uma ementa ambiental satisfatória, sobre noções 
básicas de gestão ambiental, com uma carga horária mínima de 8 horas?

10

12
Foi estabelecido um ecotime na empresa com colaboradores de diversas áreas 
e devidamente qualificados (via treinamento)?

10

13
A empresa tem um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado baseado na 
NBR-ISO 14001/2005?

10

14 A empresa possui um manual de procedimentos para o SGA? 10

15
Existe um sistema de registros e um cronograma para as revisões do manual 
do SGA?

10

16 A empresa possui metas e objetivos ambientais, registrados e mensuráveis? 10

17
Existem procedimentos para o levantamento e análise dos aspectos e impactos 
ambientais do empreendimento?

10

18
Existem registros de que a Alta Administração da empresa, analisa 
periodicamente (de acordo com o que for definido no procedimento) a política, 
as metas e os objetivos ambientais da empresa?

10

19 A empresa possui um banco de indicadores ambientais? 10

20
Os indicadores ambientais da empresa são monitorados? Existe registro do 
monitoramento e do aprimoramento desses?

10

21
Existe uma equipe treinada para realizar a análise contínua dos aspectos 
ambientais?

10

22
Existem registros dos resultados obtidos pelo SGA, ao longo do tempo de sua 
implantação? (Planilhas, gráficos, etc.)

10
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23
A empresa possui um plano de gerenciamento, implementado, dos seus resíduos 
sólidos, que segue as orientações das Normas Brasileiras da ABNT, quanto a: 
coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final?

10

24
Existe um procedimento orientando para a redução do consumo e a 
reutilização do papel ofício em geral?(carta, A4, ofício duplo, etc).

2

25
Existe planilha de controle da quantidade de cartuchos ou tonner utilizados 
(mensal)?

2

26
Os cartuchos descartados das impressoras são separados na própria 
embalagem, em caixas de papelão, próximos ao local de geração (limpos, 
livres de luz, calor e umidade) e fechados para esse fim?

2

27
Os cartuchos das impressoras são remanufaturados ou encaminhados para tal 
processo?

2

28
Existe um procedimento ou indicação que oriente os clientes/colaboradores 
para o descarte das baterias e pilhas utilizadas?

10

29
Existe um local próprio livre de luz, calor, umidade e com tampa para o 
descarte de baterias e pilhas?

10

30
Existem cartazes informativos sobre o uso racional da água, distribuídos nas 
UH’s, nos banheiros da área de lazer e/ou restaurante e nos setores de acesso 
dos funcionários?

5

31
Existem cartazes orientando sobre o uso racional de energia nas UH’s e nas 
áreas de acesso aos funcionários?

5

32
Existem Indicadores que identifiquem o consumo de água dos principais 
processos do empreendimento (em termos de representatividade no consumo 
global)?

10

33
Existe um cronograma para substituição das torneiras e/ou chuveiros por 
peças de menor consumo?(Quando aplicável)

5

34
As camareiras são instruídas para a verificação de vazamentos de chuveiros e/
ou torneiras nos quartos?

5

35
Existe procedimento descrito para verificação de vazamentos nos demais 
setores da empresa?

5

36 Existe registro destas verificações? 5

37
Existe um procedimento escrito de comunicação entre o colaborador 
identificador e a manutenção?

2

38
Existe registros, na forma de um relatório padrão, das não conformidades 
encontradas nas instalações hidráulicas, referenciando para códigos 
específicos para todos os pontos de consumo (listagem)?

5

39
O empreendimento utiliza-se de recursos naturais de iluminação, como meio 
de reduzir o consumo de energia elétrica? Existe um cronograma de melhorias 
previstas?

5

40
As paredes e tetos são pintados em cores claras para melhorar a distribuição 
da luz natural?

5

41

Existe controle de energia, por setor do empreendimento, avaliando por meio da 
potencia dos equipamentos e do tempo médio de utilização (atualizado por meio 
de um levantamento periódico e seguindo uma metodologia descrita em uma 
instrução de trabalho atualizada, com planilhas e procedimentos de cálculos)?

5
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42
As camareiras são instruídas para a verificação das instalações 
elétricas?(lâmpadas queimadas, interruptores quebrados, ar-condicionado e 
televisão que não funcionam ao serem ligados, frigobar sem funcionamento)

5

43
Existe registro das verificações realizadas nas instalações elétricas pelas 
camareiras?

5

44
Os colaboradores são instruídos para a verificação das instalações 
elétricas?(lâmpadas queimadas, interruptores quebrados, equipamentos que 
não funcionam ao serem ligados)

5

45
Existe registro das verificações realizadas nas instalações elétricas pelos 
colaboradores?

5

46
Existem registros, na forma de um relatório padrão, das não conformidades 
encontradas nas instalações elétricas, referenciando para códigos específicos 
para todos os pontos de consumo (listagem)?

5

47
Existem cartazes orientando os hóspedes sobre o sistema de reposição de 
toalhas e lençóis?

10

48
O colaborador responsável pela limpeza dos quartos recebeu treinamento ou 
está orientado para identificar a necessidade do cliente para substituição dos 
lençóis e toalhas?

10

49
As(os) camareiras (os), ou outro colaborador, realizam o controle da validade 
dos alimentos oferecidos no quarto?

10

50
Existe orientação que contemple o tempo de recolhimento? Ex.: 15 dias antes 
do prazo de validade.

5

51
Os alimentos cuja validade está próxima do vencimento são removidos e 
redirecionados para a cozinha, para serem utilizados na composição de pratos 
e consumo do restaurante? (amendoim, refrigerante, cerveja, etc).

10

52 Existe manutenção preventiva de todos os equipamentos de ar condicionado? 5

53 Existe registros da manutenção dos ar condicionados? 5

54 Existe registros da troca dos filtros dos ar condicionados? 10

55
Existe disponibilidade de água potável para os funcionários e copos 
identificados para o uso individual (devidamente limpos), sem que haja o uso 
de descartáveis?

5

56 Existe procedimento para limpeza e manutenção dos bebedouros? 2

57 Existe registro da limpeza dos bebedouros? 2

58
A empresa utiliza e privilegia o uso de bebidas em embalagens retornáveis em 
detrimento aos descartáveis? Isto é comprovado mediante algum cartaz que 
divulga tal prática com os hóspedes?

2

59
Existe um coletor específico de forma cilíndrica para que os copos descartáveis 
descartados sejam colocados de forma a diminuir o volume produzido?

2

60
Os coletores estão colocados junto aos locais de geração (analisar todo o 
empreendimento)?

2

61
Existe um cronograma para a substituição dos papéis toalha por uma técnica 
ambientalmente mais correta, que gere o mínimo de impacto (resíduos)?

2

62
Existem procedimentos que indiquem a forma correta de separação do lixo por 
categoria?

5
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63
Existem lixeiras identificadas para coleta seletiva, secos e molhados, nas áreas 
externas do empreendimento?

5

64 Existem lixeiras em perfeitas condições de uso nos quartos e nos banheiros? 10

65 Existem lixeiras em perfeitas condições de uso nos corredores? 10

66 Existe procedimento da limpeza das lixeiras? 5

67 Existe um cronograma das limpezas das lixeiras? 5

68 Existe procedimento descrito para coleta do lixo nos banheiros? 5

69
O responsável pela coleta é orientado a utilizar EPI’s? Utilizam luvas e 
máscaras no recolhimento do lixo contaminado dos banheiro?

10

70
O lixo contaminado originado nos banheiros é separado dos demais numa 
categoria a parte como lixo contaminado?

5

71
O lixo recolhido é separado por categoria na origem? SECOS (metal, papel, 
plásticos...) E MOLHADOS (restos e sobras de comida...)

5

72
Existem registros das quantidades do lixo gerado? Ex: Sacos de 50, 80, 100 
Litros.

5

73
Existe local apropriado para acondicionamento de todo o lixo gerado na 
empresa que seja limpo, seco, coberto e com piso que possibilita a fácil 
limpeza e que seja de fácil acesso ao sistema de coleta urbano?

10

74
Existe local apropriado limpo, seco, livre de umidade e calor para acondicionar 
as lâmpadas fluorescentes que não funcionam e recipientes fechados para as 
lâmpadas quebradas?

10

75
Existe um procedimento adequado para o manuseio e descartes das lâmpadas 
que não funcionam?

5

76 O óleo utilizado é descartado, em separado, aos demais resíduos? 10

77
Existe algum procedimento escrito para o descarte e destinação correta do óleo 
de cozinha?

10

78
A empresa fornece os EPIs aos funcionários e esses são devidamente 
registrados com comprovada entrega, com a assinatura do colaborador?

5

79 Existe treinamento, devidamente registrado, para o uso correto dos EPI´s? 5

80 Existe procedimento de descarte e destinação final para os EPI´s inutilizados? 5

81
Existe procedimento que contemple a manutenção ou limpeza dos EPI´s 
utilizados? Este é repassado aos funcionários?

2

82 Os reservatórios são vedados? 5

83 Existe procedimento para limpeza dos reservatórios? 5

84 Os reservatórios de água são limpos a cada 6 meses? 5

85 Existe registro das limpezas realizadas nos reservatórios? 5

86 Existem procedimentos para a realização da manutenção dos reservatórios? 5

87 Existem planilhas de registros da manutenção dos reservatórios? 5

88
Existe procedimento para limpeza e desinfecção do sistema de captação da 
água do poço tubular?

10

89
Existe um cronograma para limpeza e desinfecção do sistema de captação da 
água do poço tubular?

10
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90 Existe registro da limpeza do sistema de captação da água do poço tubular? 10

91 Existe o procedimento para o monitoramento da qualidade da água da piscina? 10

92
Existe controle diário da qualidade das concentrações de cloro e da avaliação 
do pH da água das piscinas? (cloro e pH)

10

93 Há um procedimento escrito para limpeza da piscina? 5

94
Existe planilha de controle das quantidades de consumo dos materiais 
utilizados na piscina?

5

95
Existe local adequado: limpo, livre de luz, calor e umidade para acomodar os 
materiais utilizados na cloração e limpeza da piscina?

5

96
Existe manutenção preventiva dos equipamentos utilizados na piscina (bomba, 
filtros)?

5

97 Existem registros dos procedimentos para a limpeza destes equipamentos? 10

98
Existe um cronograma para a substituição do tratamento tradicional de cloro e 
algicidas por equipamentos de ionização da água?

10

99
O projeto das instalações sanitárias (destino final) segue os padrões 
recomendados pela ABNT (fossa e sumidouro)?

10

100
Os efluentes gerados são encaminhados a rede de esgoto e/ou tratamento 
adequado?

10

101
Existe cronograma de limpeza para as instalações sanitárias? (caixa de 
gordura, fossa e sumidouro)

10

102 Existe o procedimento de limpeza das caixas de gordura, fossa e sumidouro? 10

103 Existe hidrômetro que registre a quantidade de água consumida na lavanderia? 10

104 Existem procedimentos escritos para a operação de lavagem das roupas? 5

105
Existe um método de controle da quantidade de peças a serem colocadas na 
máquina (relação mássica)?

2

106 Existe avaliação da qualidade das peças do enxoval? 2

107 Existe registro das peças descartadas? 2

108 As peças descartadas são reaproveitadas ou doadas? 5

109
Existem registros e controle do número de peças doadas, e o respectivo 
intervalo de tempo?

2

110
Os alvejantes utilizados não propiciam riscos a formação de substâncias 
tóxicas, quando dispostos após seu uso (ex. organoclorados)?

10

111
Os produtos de limpeza utilizados no setor de lavanderia estão organizados e 
identificados?

3

112 Os produtos utilizados na lavagem e limpeza da empresa são biodegradáveis? 5

113
As embalagens de detergentes e desinfetantes são previamente limpas antes de 
serem descartadas?

2

114
A empresa realiza um acompanhamento dos gastos com os produtos, visando 
uma redução de custos, monitorados por um sistema de indicadores?

5

115 Existem planilhas que facilitem a anotação dos materiais gastos? 2

116
Existe um procedimento descrito tipo PEPS (primeiro que entra, primeiro que 
sai) orientendo sobre a espedição de materiais?

5
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117 Existe registro deste controle? PEPS 2

118
O empreendimento utiliza embalagens de grande volume para minimizar o 
descarte de embalagens menores? Existe algum procedimento de recolhimento 
ou destinação final dessas embalagens (p. ex. junto ao fornecedor)?

2

119 Existem procedimentos para descartes das embalagens? 2

120
Existe separação entre a comida e produtos de limpeza ou tóxicos, no 
almoxarifado?

10

121
Existe uma tabela de referência que determine a quantidade de refeições que 
devem ser processadas de acordo com o numero de hospedes por dia?

10

122 Existem telas para evitar a entrada de insetos na cozinha? 5

123
As lâmpadas utilizadas na cozinha são as mais econômicas, para o padrão de 
luminosidade oferecido?

5

124
Existe algum plano de emergência para a ocorrência de quebra de algum 
equipamento da cozinha (relatório)?

10

125 Existe procedimento escrito para limpeza das coifas? 10

126 Existe registro da limpeza das coifas? 5

127 Os equipamentos utilizados na empresa têm o selo de economia de energia? 2

128 Os equipamentos que não são mais utilizados são vendidos/doados? 2

129
A manutenção dos equipamentos é realizada por colaboradores 
devidamente treinados?

20

130 Existe hidrômetro que registre a quantidade de água consumida na cozinha? 2

131
Existe procedimento escrito para lavagem da louça, indicando para práticas de 
economia, tendo o mínimo consumo de água e auxiliares?

5

132 Existem placas que indicam a localização dos equipamentos? 5

133 O sistema de ventilação da cozinha é adequado? 5

134
Existe sinalização para áreas de risco (ex: temperatura dos recheau, 
piso molhado)?

5

135 Existe procedimento para inspeção da rede ou botijões de gás? 10

136
Existe procedimento para a limpeza da chaminé, caso a empresa 
utilize fornos a lenha?

5

137 Existe registro deste procedimento? 5

138 A lenha armazenada encontra-se livre de sofrer ações das intempéries (chuva, sol)? 10

139
A lenha esta de acordo com os requisitos legais ambientais?A empresa 
fornecedora tem a autorização do IBAMA? Existem documentos que 
comprovam tal legalidade?

10

140
Existe um sistema de lavagem dos gases da chaminé, ou a chaminé está a uma 
altura mínima aceitável que promove a dispersão natural sem causar danos à 
vizinhança?

10

141
O controle de pragas é realizado por empresa com licença ambiental e 
sanitária?

10

142 Existe cronograma para o controle de pragas do estabelecimento? 5



76

Ano II, n.2. fev./jul. 2013 – ISSN 2236-8760

143
Existe alguma programação para a realização da poda das árvores ou 
manejo de jardins? As plantas recebem algum tipo de código, que facilitem 
sua identificação?

5

144 As mangueiras têm controlador de fluxo nas extremidades? 5

145 A técnica de irrigação utilizada é adequada, tendo o mínimo desperdício de água? 2

146
Existe local adequado: limpo, livre de luz, calor e umidade para acomodar os 
materiais utilizados na jardinagem?

5

147
Existe planilha de controle das quantidades de consumo dos 
materiais utilizados na jardinagem? 5

148
A instalação externa (torneiras, mangueiras, etc) do jardim opera sem 
vazamentos?

7

149 A empresa utiliza adubo ou composto orgânico no jardim e plantas? 10

150 Existe um sistema de compostagem (adequado) para a matéria orgânica? 10

TOTAL 1000

O agrupamento dos quesitos avaliados foi inspirado em Pertschi (2006), com adaptações 
das correlações atribuídas. E segue, conforme Tabela 2. Em termos do comparativo a tal 
método, nesta proposta, não foram avaliados itens diretos relacionados à emissão de ruídos 
e nem a impactos visuais. Os itens relativos a controles ambientais e operacionais foram 
desdobrados em outros itens ou agrupados nas questões relativas ao sistema de gestão.

Tabela 2 – Agrupamento de Requisitos Avaliados

Grupo Agrupamento Questões

1 Requisitos Legais 1-7

2 Política Ambiental 8-12

3 Sistema de Gestão 13-22

4 Gerenciamento de Resíduos 23-29

4 Uso racional da Água 30-38/82-103/143-148

5 Eficiência Energética 39-46

6 Consumo de Recursos Naturais 47-51/104-121

7 Prevenção a Poluição 52-68/122-132

8 Segurança do Trabalho 69-70/78-81

9 Minimização na Fonte 71-77

10 Emissões Atmosféricas 133-140

11 Biodiversidade 141-142/149-150
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados, com o diagnostico e processo de implantação da ferramenta, serão apre-
sentados nos tópicos a seguir.

3.1. Desempenho Global no Diagnóstico
No gráfico 1, são apresentados os resultados da pontuação da aderência à aplicação dos 
requisitos do checklist desenvolvido neste trabalho. Observaram-se diferentes níveis de 
conformidade aos requisitos, que oscilaram entre 17-71% de aderência. Em especial, os 
baixos índices foram observados na hotelaria para o foco no turismo de negócios, tendo-se 
um maior índice de atendimento nos estabelecimentos localizados em regiões de explora-
ção das belezas naturais.

Gráfi co 1: Desempenho das sete organizações onde foi aplicada a metodologia

Fonte: Autor

Diante desse quadro, observa-se que o estabelecimento do plano de ação para correção 
das não-conformidades pode ser gerado de forma simples e objetiva, tendo-se uma boa 
ferramenta de suporte, também, para o controle de prazos e responsáveis pelo desenvol-
vimento das atividades.

Esses resultados, quando comparados a diagnóstico feito por Pertsch (2006) em estabe-
lecimentos em Foz do Iguaçu-PR, apresentam resultados com ordens de grandeza seme-
lhantes, visto que os resultados médios obtidos foram entre 29-64% de aderência, nos 
casos descritos pelo referido autor.

3.2. Estratifi cação dos Resultados
Na Figura 1, são apresentados os resultados da pontuação da aderência à aplicação dos 
requisitos do checklist desenvolvido neste trabalho. Observaram-se diferentes níveis de 
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conformidade aos requisitos, que oscilaram entre 17-71% de aderência. Em especial, os 
baixos índices foram observados na hotelaria para o foco no turismo de negócios, tendo-se 
um maior índice de atendimento nos estabelecimentos localizados em regiões de explora-
ção das belezas naturais.

Figura 1. Desempenho das sete organizações por área de conhecimento.
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Fonte: Autor

Considerando os valores das médias aritméticas dos conceitos atribuídos, conforme de-
monstrado na Figura 2, os itens que mais impactam os indicadores, e que necessitam de 
maior atenção gerencial estão relacionados à implantação de políticas ambientais e a uti-
lização de um sistema de gestão eficaz. Os pontos que apresentaram maior preocupação 
pelas organizações dizem respeito ao gerenciamento dos resíduos sólidos, fato atribuído à 
satisfação dos hospedes ser vinculada à percepção de higiene que as organizações mantêm.
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Figura 2. Desempenho Médio das organizações por área de conhecimento.
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Fonte: Autor

O resultado da Figura 2 não se sobrepõe à tendência observada por Pertsch (2006), em 
que os itens relativos à política ambiental, que tiveram destaque na aderência aos itens 
avaliados em Foz do Iguaçu-PR, com valores médios superiores a 98%. Enquanto, os itens 
mais impactantes foram relacionados ao gerenciamento de água e efluentes e aos itens 
estruturais da arquitetura. Tal comparação deixa clara a tendência da região sul do Brasil 
em buscar certificações internacionais e uma maior robustez no sistema de gestão. Entre-
tanto, também, confirma uma tendência de que a certificação não garante uma tendência 
prevencionista adotada por organizações certificadas.

A tendência sugerida por Diógenes et al (2012) para melhoriais ambientais, em um caso 
prático, em um experimento em hotelaria, demonstra a tendência observada na aplicação 
do referido checklist, em que, no que tange às questões de prevenção na fonte, têm-
-se os resultados mais representativos: a padronização das lâmpadas, que trouxe maior 
conforto visual para os hospedes; em razão do programa, o empreendimento também 
irá, em breve, instalar sensores de movimento e chaves-cartão nos quartos, trazendo 
uma economia significativa nos custos com energia elétrica. Já referente ao consumo da 
água, esses autores trabalharam com medidas, visando a diminuir o desperdício desse 
recurso, sendo elas: a adoção de bicos que controlam a vazão de água nas torneiras e 
mangueiras e; a implantação efetiva de um programa de manutenção da rede hidráulica 
do estabelecimento. Sendo assim, a aplicação do questionário tem uma tendência a se 
tornar uma referência metodológica na aplicação de programas de produção mais limpa 
para o segmento hoteleiro.

3.3. Estabelecimento do Banco de Indicadores Ambientais
Para a monitoração dos índices de desempenho em termos de objetivos e metas das 
organizações, foram testados, também, alguns indicadores, e aqueles que tiveram 
melhores índices de aderência são apresentados neste tópico. Observando-se que 
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foi aferida uma meta, considerada com base nos resultados do empreendimento de 
melhor desempenho.

Durante o período de acompanhamento, foram estabelecidos indicadores ambientais para 
o controle da energia e da água relacionados à quantidade de hóspedes. O acompanhamen-
to, no tocante ao consumo de água e energia, foi realizado tomando os dados dos consu-
mos desses insumos a partir de janeiro e a quantidade de hóspedes no mesmo período; 
esta avaliação primária permitiu estabelecer metas de controle iniciais para monitoramento 
do consumo dos insumos mencionados. 

No caso demonstrado, nos gráficos 2 e 3, apresentam-se resultados para um dos hotéis 
estudados, em que se pode observar que, em setembro, a meta para o consumo de ener-
gia foi atingida, no entanto ocorreu uma duplicação na meta relacionada com a água; esse 
fato foi explicado pelo vazamento de uma válvula de descarga de um bloco de Unidades 
Habitacionais. Sendo, com isso, aferida a aplicação deste indicador para acompanhamento 
de problemas operacionais.

Gráfi co 2. Comportamento do indicador relacionado com o consumo da água.

Fonte: Autor
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Gráfi co 3. Comportamento do indicador relacionado com o consumo de energia

Fonte: Autor

Outras sugestões de indicadores selecionados para acompanhamento do desempenho am-
biental das organizações estão relacionadas com a lavanderia do hotel, e estão apresenta-
das na Tabela 3.

Tabela 3. Materiais gastos no processo de lavagem, relacionados com número de hóspedes.

Indicadores de consumo Indicador de consumo por 
hóspede

Ideal

g Sabão/Kg de 
roupaxmês

7266,73 13,21 14

ml Alvejante/Kg de 
roupaxmês

25857,05 47,01 40

ml de amaciante/Kg 
de roupaxmês

21130,78 38,42 20

Litro de água/Kg de 
roupaxmês

21293,21 38,71 40

4. CONCLUSÕES
Com base no trabalho realizado, concluiu-se que:

• A ferramenta lista de verificação demonstrou ser um elemento de fácil utilização 
e mensuração dos elementos básicos para composição de um modelo de gestão 
ambiental para o segmento hoteleiro;



• Os resultados obtidos na aferição da metodologia demonstraram, nos sete ho-
téis pesquisados, uma variação de 17-71% de aderência à conformidade preco-
nizada pela lista de verificação;

• Observou-se que, no turismo de negócio, tem-se uma tendência a menor ade-
rência aos padrões ambientais sugeridos;

• As questões que envolvem o sistema de gestão (metas, manualização e políticas 
ambientais) foram consideradas entre os critérios mais críticos nos estabeleci-
mentos pesquisados. Cenário oposto ao identificado por Pertsch (2006) para 
organizações localizadas na região sul do Brasil;

• Foi possível a indicação de parâmetros de monitoração dos resultados do de-
sempenho ambiental da organização, por meio de indicadores de consumo de 
água, energético e de recursos naturais;

• Sugere-se que a metodologia aplicada neste trabalho seja utilizada como guia 
na implantação e manutenção dos sistemas de gestão, podendo, inclusive, ser 
utilizada como referência para a elaboração de normas e execução de processos 
de auditorias de certificação em ISO 14001/2004, conforme ABNT (2004).
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Resumo: O presente trabalho tem como foco a análise da ergonomia realizada no Centro Apli-
cado de Informática e Comunicação, mais precisamente no setor da tecnologia da informação. 
Levando-se em consideração que o avanço tecnológico tem apresentado resultados positivos, 
ocorrem, paralelamente, consequências negativas, como problemas de saúde, devido ao uso 
prolongado de computadores. Este estudo tem como objetivo avaliar as condições ergonômicas 
no posto de trabalho informatizado, buscando amenizar os riscos do aparecimento de doenças, 
priorizando a saúde e a qualidade de vida do colaborador. A metodologia utilizada foi adequada 
para uma pesquisa quanto aos fins do tipo descritiva com abordagem quantitativa, no qual, a 
coleta dos dados foi realizada através de uma amostragem não probabilística por conveniência, 
conduzida por meio da aplicação de questionário com os funcionários. De acordo com o resul-
tado, foi constatado que o conhecimento básico da ergonomia no posto de trabalho ainda não 
alcança o limite desejado, de maneira que foram desenvolvidas sugestões e recomendações 
sobre os benefícios e as vantagens da ergonomia, a adoção de um programa de prevenção com 
ginástica laboral e a aquisição de equipamentos e matérias que busquem a adequação ergonô-
mica ao posto de trabalho informatizado. 

Palavras-chave: Ergonomia. Posto de trabalho informatizado. Qualidade de vida no trabalho.

ERGONOMIC ASSESSMENT IN DESK JOB HELD 
IN COMPUTERIZED: CENTER FOR APPLIED 
COMPUTING AND COMMUNICATION – CAIC ICT

Abstract: This work focuses on the analysis of ergonomics performed at the Center for Applied 
Informatics and Communication, but precisely in the sector of information technology. Taking into 
consideration that technological advancement has brought positive results occur in parallel, nega-
tive consequences such as health problems due to prolonged use of computers. This study aims 
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to evaluate ergonomic conditions in the computerized workplace searching mitigate the risk of 
onset of diseases, prioritizing the health and quality of life of the employee. The methodology used 
was appropriate for the purposes of research as descriptive with quantitative approach, in which 
data collection was performed by a non-probabilistic convenience sampling, conducted through 
a questionnaire with employees. According to the result, it was found that the basic knowledge of 
ergonomics in the workplace does not reach the desired limit, so that was developed suggestions 
and recommendations about the benefits and advantages of ergonomics, the adoption of a pre-
vention program with gymnastics and the acquisition of equipment and materials that seek to fit 
ergonomic computer workstation. 

Keywords: Ergonomics, Computerized workstation, Quality of work life.
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1. INTRODUÇÃO
As empresas, atualmente, buscam ser altamente competitivas em mercados cada vez mais 
globalizados, pois há uma unanimidade na certeza de que o homem é o principal elemento 
diferenciador e o agente responsável pelo sucesso de todo e qualquer negócio. 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) “representa o grau em que os membros da orga-
nização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais através do seu trabalho na 
organização” (CHIAVENATO, 2008, p.487).

Para Prates (2007), a questão da busca pela qualidade de vida no trabalho está ligada à 
melhoria na produtividade, uma vez que a junção de funcionários satisfeitos e saudáveis 
com ambiente de trabalho e tecnologia adequados proporciona crescimento positivo a 
qualquer organização.

Segundo Iida (1998), ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. Refere-se 
não apenas às máquinas e equipamentos, como, também, a toda a situação que envolva o 
relacionamento entre o homem e seu trabalho. Portanto, a ergonomia procura a adaptação 
confortável e produtiva entre o ser humano e seu trabalho, tornando-se, atualmente, uma 
medida de prevenção de lesões e acidentes, visando ao aumento da produtividade.

Este artigo tem como objetivo avaliar as condições ergonômicas no posto de trabalho in-
formatizado, a que estão submetidos os colaboradores do Centro Aplicado de Informática 
e Comunicação – CaicTic. Empresa privada, fundada em 1999, atua no setor de Tecnologia 
da Informação (TI), possui, em média, 20 funcionários e está localizada na cidade do Natal-
-RN. Tal avaliação foi realizada através da aplicação de questionário e comparação com 
estudos bibliográficos.

2. QUALIDADE DE VIDA 
NO TRABALHO

A ideia de qualidade de vida foi gerada, quando estava sendo desenvolvido um projeto 
sobre desenho de cargos. A qualidade de vida pode ser conceituada como uma ferramenta 
que se preocupa com o bem-estar e a saúde dos colaboradores no executar de suas ativi-
dades organizacionais; ela tem como visão básica o desenvolvimento e o aprimoramento 
dos ambientes para o melhor desempenho no executar das funções dentro da empresa.

Segundo Limongi-França (2004, p.08),
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A QVT é um conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico e im-
plantação de melhorias e inovação gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro 
e fora do ambiente de trabalho, visando proporcionar condições plenas de de-
senvolvimento humano para e durante a realização do trabalho.

Portanto, a qualidade de vida no trabalho é uma preocupação que as organizações têm 
com os seus funcionários, proporcionando a estes realizações profissionais e pessoais, 
para que, implantando os projetos necessários na organização, gere satisfação e motivação 
dentro e fora da empresa, antes, durante e depois de realizar suas funções dentro do seu 
ambiente de trabalho.

Já para Conte (2003), qualidade de Vida no Trabalho visa facilitar e satisfazer as necessida-
des do trabalhador no desenvolvimento de suas atividades, tendo como idéia que as pes-
soas são mais produtivas quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas em seu trabalho.

A QVT é um meio que ajuda o trabalhador a melhorar o seu desenvolvimento dentro do seu 
ambiente de trabalho e o seu envolvimento com a função exercida na organização, visando 
à satisfação, à motivação, ao bem estar e à auto realização entre sua vida e o seu trabalho.

3. ERGONOMIA
Ergonomia é um conjunto de ciências e tecnologias que buscam a adaptação entre o ser 
humano, ou seja, o trabalhador e o seu trabalho. Seu objetivo básico é adaptar as condi-
ções de trabalho às características do ser humano, ou seja, projetar trabalhos, locais de 
trabalho, máquinas e ferramentas adaptados às pessoas.

Conforme Grandjean (1998), a palavra ergonomia vem do grego: ergon (trabalho) e nomos 
(legislação, normas) e pode ser definida como a ciência da configuração de trabalho adap-
tado ao homem, visando ao desenvolvimento de bases científicas para a adequação das 
condições de trabalho e suas realidades.

Segundo Carvalho e Nascimento (2004), a ergonomia é denominada de engenharia dos 
fatores humanos, ela tem como objetivo diminuir o esforço físico e mental dos colaborado-
res nos seus equipamentos de trabalho, realizando ajustes e adaptações das máquinas ao 
trabalhador, para uma melhor maneira de lidar com o seu trabalho.

Para Limongi-França e Arellano (2002), ergonomia diz respeito às condições de trabalho 
ligadas ao trabalhador. Relaciona-se, na medicina, na psicologia, na motricidade e na tec-
nologia das indústrias, para proporcionar um melhor conforto e um melhor desempenho 
nos diversos cargos dentro da organização, em relação aos trabalhadores.

De acordo com Trebien, Machado e Sackser, ergonomia diz respeito ao funcionamento do 
corpo e ao comportamento humano; é criar um melhor relacionamento entre o homem e 
o seu trabalho; seu objetivo é desenvolver, para o empregado, uma maneira que seja mais 
saudável e melhor de se trabalhar, mesmo que as características da empresa tenham tem-
peraturas elevadas, ruídos, vibrações ou gases, entre outros problemas que possam fazer 
com que o funcionário não se sinta confortável no local onde ele trabalha.
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Conforme Peres (2005), a Lesão por Esforço Repetitivo – LER ou Distúrbios Osteomuscu-
lares Relacionados ao Trabalho – DORT referem-se a um conjunto de doenças que atingem, 
principalmente, músculos, tendões e membros superiores (dedos, mãos, punhos, ante-
braço, braços e pescoço). As mesmas ocorrem, basicamente, em razão da sobrecarga no 
sistema músculo-esquelético, sendo ocasionadas pelo trabalho contínuo e repetitivo. Por-
tanto, as empresas que almejam a diminuição do número de funcionários afastados execu-
tam a aplicação da ergonomia, através da realização da ginástica laboral, conscientização 
de seus funcionários em relação à postura e sobre o que isso pode acarretar em sua saúde. 

Segundo Martins e Jesus (1999), a Ginástica Laboral atua de forma preventiva e terapêuti-
ca, realizando exercícios específicos, leve e de curta duração no próprio local de trabalho, 
objetivando: prevenir doenças originadas por traumas cumulativos (tendinite, lombalgia, 
tenossinovite); atuar sobre vícios posturais; aumentar a disposição do funcionário ao ini-
ciar e retornar ao trabalho; promover maior integração no ambiente de trabalho.

3.1. TIPOS DE ERGONOMIA 
Segundo Perez (2008), os três domínios que representam profundas competências em 
atributos humanos, específicos da ergonomia, são:

3.1.1. Ergonomia Física

Diz respeito às características da anatomia humana, em sua relação à atividade física. In-
cluem a postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios 
músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho, projeto de postos de trabalho. 

3.1.2. Ergonomia Cognitiva

Diz respeito aos processos mentais, como percepção, memória, raciocínio e resposta mo-
tora. Incluem carga mental de trabalho, tomada de decisão, interação homem computador 
e treinamento, projetos envolvendo seres humanos e sistemas.

3.1.3. Ergonomia Organizacional

Abrange as estruturas organizacionais, políticas e processos. São relevantes as considera-
ções homem-sistema nas comunicações, gerenciamento de recursos humanos, trabalho 
em grupo, projeto participativo, trabalho cooperativo e administração. 

3.2. ABORDAGENS ERGONÔMICAS 
De acordo com Iida (1998), a abrangência é classificada em análise de sistemas e análise 
dos postos de trabalho.

3.2.1. Análise de Sistemas

Preocupa-se com o funcionamento global de uma equipe de trabalho, partindo de aspectos 
mais gerais, como a distribuição de tarefas entre o homem e a máquina, podendo se apro-
fundar, gradativamente, até chegar ao nível de cada um dos postos de trabalho.
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3.2.2. Postos de Trabalho 

Trata-se da parte do sistema em que atua um trabalhador, analisando as questões direcio-
nadas ao tipo de tarefa, postura, movimentos e suas exigências físicas e psicológicas.

3.3. CLASSIFICAÇÃO POR CONTRIBUIÇÃO 
Corresponde à classificação de acordo com a ocasião em que é feita a análise ergonômica:

3.3.1. Ergonomia de Concepção

Ocorre na fase inicial do projeto do produto, máquina ou ambiente, exigindo muito conhe-
cimento e experiência, porque as decisões são tomadas com base em situações hipotéti-
cas, ainda sem uma existência real. Atua, portanto, como uma medida preventiva, de modo 
que as características, habilidades e limitações de cada pessoa sejam levadas em conta 
(CRUZ, 2010; PRATES, 2007).

3.3.2. Ergonomia de Correção

É a modificação de situações de trabalho já existentes, portanto, o estudo ergonômico só e 
feito após a implantação do posto de trabalho e aplicado em situações reais para solucionar 
questões de segurança e fadiga excessiva, doenças do trabalhador, quantidade e qualidade 
na produção. É a ergonomia mais praticada, devido à possibilidade de alterações mais rá-
pidas e de fácil acesso (CRUZ, 2010; PRATES, 2007).

3.3.3. Ergonomia da Conscientização

Consiste na capacitação das pessoas nos métodos e técnicas de análise ergonômica do 
trabalho. 

Os sistemas e os postos de trabalho podem sofrer mudanças constantes. Isso exigirá 
novos treinamentos, em que o trabalhador deverá saber como agir de forma segura no 
ambiente em que está inserido (CRUZ, 2010; PRATES, 2007).

3.4. POSTO DE TRABALHO COM COMPUTADORES 
Com a difusão do uso de computadores, os postos de trabalho com terminais dos mesmos 
estão se tornando cada vez mais frequentes. 
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Figura1: Posto de trabalho com computador
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Fonte: Portal da prevenção, RANGEL (2010).

Conforme Motta (2009) e Iida (2002), o posto de trabalho com computador em compa-
ração com o trabalho tradicional de escritório torna-se mais severo, pois a pessoa deve 
permanecer com o corpo quase estático durante horas, com a atenção fixa na tela do mo-
nitor e as mãos sobre o teclado, realizando operações de digitação altamente repetitivas, 
ocasionando consequências bastante incômodas, como: fadiga visual, dores musculares 
do pescoço e ombros, e dores nos tendões dos dedos. As possíveis causas do desconforto 
do usuário no posto de trabalho com computador são: altura do teclado muito baixa em 
relação ao piso; altura do teclado muito alta em relação à mesa; falta de apoios adequados 
para os antebraços e punhos; cabeça muito inclinada para frente; pouco espaço lateral para 
as pernas; posicionamento inadequado do teclado. 

4. METODOLOGIA
Para atingir os objetivos deste artigo, será realizada uma pesquisa quanto aos fins do tipo 
descritiva com abordagem quantitativa, que utilizará o respaldo estatístico na tradução das 
opiniões e informações em números para serem classificados e analisados, que oferecerá 
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aos pesquisadores maior conhecimento sobre o tema e tornará possível a compreensão do 
problema. E, quanto aos meios, será realizada uma pesquisa de campo. 

A coleta dos dados, realizada através de uma amostragem não probabilística por conveni-
ência, foi conduzida por meio da aplicação de questionário com os funcionários do CaicTic, 
contendo perguntas fechadas, com o propósito de identificar o perfil demográfico dos 
colaboradores e seu conhecimento sobre ergonomia e ginástica laboral; e de avaliar os 
aspectos ergonômicos do ambiente em relação ao tempo de utilização dos computadores, 
à tela do monitor, ao tipo de mouse, às cadeiras e à utilização de apoio para os pés e punho, 
visando ao cumprimento dos objetivos apresentados neste artigo.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os dados analisados demonstram os resultados obtidos através da aplicação do questio-
nário, os quais são apresentados a seguir:

5.1. PERFIL DEMOGRÁFICO DO FUNCIONÁRIO

5.1.1. Faixa Etária 

Com relação à variável faixa etária dos colaboradores entrevistados, verificou-se que há 
uma maior predominância na faixa de 26 – 35 anos, com 60% do total dos entrevistados.

O resultado obtido desta variável revela a existência de indivíduos adultos no exercício 
desta função, os quais buscam sempre se qualificar para se manter neste mercado tão 
importante, que é o da tecnologia da informação. 

5.1.2. Gênero

De acordo com a pesquisa, foi observado que 73% dos funcionários são do sexo masculi-
no e 27%, do sexo feminino. 

Conforme Oliveira e Belchior (2009), quanto mais técnica a atividade, mais intensiva em 
tecnologia, maior é a presença masculina. No que diz respeito às oportunidades de empre-
go no ramo da informática, o gênero feminino aparece bem mais reduzido. 

Esse dado, também, foi observado no resultado desta pesquisa, ou seja, os funcionários do 
sexo masculino predominam os cargos técnicos do setor de Tecnologia da Informação e 
informática em geral. Com isso, a busca pela superação das desigualdades de gênero deve 
ser direcionada, cada vez mais, para setores como o da informática.

5.1.3. Tempo de trabalho na empresa 

Ao analisar a variável que caracteriza o tempo de trabalho na empresa, a predominância 
está na faixa de 0 a 3 anos, com 73%, o que revela uma alta rotatividade na empresa. Em 
seguida, com 20% dos funcionários que atuam de 7 a 10 anos, representa os servidores 
que ingressaram na empresa desde sua fundação.
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5.2. CONHECIMENTO ERGONÔMICO 

5.2.1. Conhecimento sobre Ergonomia

Gráfi co 1: Conhecimento sobre Ergonomia

CONHECIMENTO SOBRE ERGONOMIA

Fonte: Do autor

De acordo com o gráfico acima, pode-se observar que 53% dos funcionários possuem um 
conhecimento razoável sobre ergonomia. Em seguida, com 27%, um bom conhecimento. 
Logo após, com 13%, um conhecimento ruim. E apenas 7% do total dos entrevistados têm 
conhecimento sobre o tema em questão. 

Cruz (2010) relata que é de grande importância a obtenção do conhecimento da ergonomia, 
pois a mesma possui o objetivo de modificar os sistemas de trabalho, a fim de adequá-los 
ao trabalhador (suas características de execução de suas atividades laborais, suas limita-
ções), visando a um desempenho eficiente, confortável e seguro. 

Esse dado vem de encontro com esta pesquisa, no momento em que é constatado que ape-
nas a minoria dos entrevistados conhece o tema em questão. Logo, faz-se necessário que 
todos os funcionários compreendam e valorizem o conhecimento sobre a ergonomia, ten-
do em vista que a mesma contribui para promoção da segurança e bem estar das pessoas 
e, consequentemente, mantém uma relação estreita com a produtividade e, principalmente, 
com a satisfação do trabalhador no seu ambiente de trabalho.

5.2.2. Conhecimento sobre o uso correto do computador para prevenir 
e reduzir dores musculares e conhecimento sobre a ginástica laboral 

Tabela 1: Número de respondes conforme o conhecimento sobre o uso correto do computador 
para prevenir e reduzir dores musculares e conhecimento sobre a ginástica laboral.

Variáveis Ginástica Laboral Uso correto do computador 

Conhece Totalmente 13% 20%

Conhece Parcialmente 40% 73%

Desconhece 47% 7%

Total 100,00% 100,00%

Fonte: Do autor.
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Analisando a tabela acima, pode-se constatar que apenas a minoria, equivalente a 13% dos 
entrevistados, tem conhecimento sobre ginástica laboral, 40% conhecem parcialmente e 
47% do total dos entrevistados desconhecem.

Conforme Hreczuck e Ulbricht (2011), a Ginástica Laboral é caracterizada como um 
tipo de exercício físico, que busca uma maior compensação dos segmentos muscu-
lares mais utilizados durante a jornada de trabalho, de forma que estes fiquem mais 
relaxados e tonificados, tendo como base as atividades desenvolvidas pelos trabalha-
dores em seu local de trabalho. 

Fica evidente que o resultado obtido revela um baixo percentual do conhecimento sobre 
o tema. Porém, é de grande importância que tanto o colaborador quanto a empresa o ad-
quiram, tendo em vista que a Ginástica Laboral é considerada eficaz para prevenir doenças 
relacionadas ao trabalho e, assim, melhorar a qualidade de vida do trabalhador.

Também analisando a tabela acima, é possível observar que 73% dos funcionários conhe-
cem parcialmente o uso correto do computador para prevenir e reduzir dores musculares, 
20% conhecem totalmente e 7% do total dos entrevistados desconhecem.

As posturas e os movimentos corretos de um indivíduo durante sua jornada de trabalho 
ocasionam uma maior probabilidade em desempenhar suas atividades sem nenhum preju-
ízo a sua saúde (PEREZ, 2008).

O resultado desta variável nos informa que os entrevistados, em sua maioria, conhecem 
parcialmente o uso correto do computador para prevenir e reduzir dores musculares. Esse 
dado é mais preocupante, visto que a penas 13% dos funcionários conhecem a Ginástica 
laboral. O que torna esse dado mais grave ainda é quando constatado que, diariamente, 
em sua jornada de trabalho, os funcionários executam suas atividades na posição sentada, 
podendo proporcionar desconforto em sua postura. Por isso, é de bastante relevância o co-
nhecimento sobre o termo em questão para evitar qualquer dano à saúde do colaborador.

5.3. COM RELAÇÃO AO USO DO COMPUTADOR 

5.3.1. Quanto tempo você utiliza o computador

Tabela 2: Número de respondes conforme o tempo de utilização do computador

Variáveis (f) frequência (%) percentual 

Menos de 4 horas 0 0%

De 4 a 6 horas 1 6%

De 6 a 8 horas 7 47%

Mais de 8 horas 7 47%

Total 15 100,00%

Fonte: Do autor.

De acordo com a pesquisa, 7% dos entrevistados utilizam o computador de 4 a 6 horas, 
seguido de 47% tanto para a variável de 6 a 8 horas, quanto para mais de 8 horas. 
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Conforme Julião (2009), o tempo de utilização do computador recomendado por alguns 
especialistas é de, aproximadamente, 8 horas diárias. As queixas musculares estão direta-
mente relacionadas a esse tempo de utilização (PEREZ, 2008). 

Diante do resultado obtido, os funcionários utilizam o computador de 6 a mais de 8 horas. 
Com isso, os funcionários correm risco de adquirir uma LER ou DORT, as quais são oca-
sionadas em razão da sobrecarga no sistema músculo-esquelético pelo  trabalho contínuo 
e repetitivo. 

5.3.2. Tipo de tela do monitor do seu computador 

Tabela 3: Número de respondes conforme o tipo da tela do monitor do computador

Variáveis (f) frequência (%) percentual 

Monitor Comum 0 0%

LCD 12 80%

Windescreen 3 20%

Total 15 100,00%

Fonte: Do autor

Através da análise dos dados, é possível observar que a maioria, equivalente a 80% do total 
dos funcionários, utiliza a tela do tipo LCD e apenas 20% utilizam o tipo Windescreen (tela 
grande). 

Monitores LCD causam menor cansaço na vista devido a tela ser estática. É um modelo 
com boas taxas de contraste, possibilitando imagens mais claras (GONÇALVES; ROCHA; 
FENNER, 2009).

Pode-se constatar, através da pesquisa, que os funcionários, em sua maioria, não correm 
risco no que diz respeito aos danos na visão ocasionados pela utilização do tipo de tela. 
Mas, para garantir o conforto visual dos mesmos, é recomendado que a regulagem da po-
sição do monitor seja de 15 graus abaixo do horizonte dos olhos (RIBEIRO, 2005).

5.3.3. Que tipo do mouse você utiliza

De acordo com os resultados dos dados analisados, apenas 6% dos funcionários utilizam 
mouse ergonômico, seguido de 47% tanto para a variável comum, quanto para diretamen-
te na mesa, totalizando um percentual equivalente a 94% do total dos entrevistados.

Conforme Ribeiro (2005), em alguns casos, é necessário elaborar exercícios que com-
pensem a utilização dos movimentos da mão no mouse, relaxando, constantemente, os 
músculos e tendões que compõem a região do punho, das mãos e dos dedos. O uso pro-
longado do mouse comum pode causar dores nos músculos (JULIÃO, 2009).

Observa-se, através dos percentuais, que grande parte dos funcionários utiliza mouse co-
mum, fazendo-se necessário que os mesmos possam manuseá-lo de forma correta. Veri-
fica-se, também, um baixo percentual de utilização do mouse ergonômico, mesmo sendo 
recomendado seu uso, aconselhando-se optar por um modelo baixo, que exige um menor 
esforço do pulso (GONÇALVES; ROCHA; FENNER, 2009). Para um posto informatizado, é 
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de grande relevância para os funcionários, pois serve para manter os punhos apoiados e 
descansados, além de mantê-los numa altura ideal para não cansar o braço.

5.3.4. Utiliza apoio para os pés

Através da análise dos dados, a menor parte dos entrevistados, composta por 20%, res-
pondeu sim a esse quesito e a maioria, 80%, disse que não.

Em outras palavras, os funcionários, em sua maioria, não utilizam apoio para os pés. Se a 
cadeira não admite que a pessoa apoie os pés no chão, a solução é adotar um apoio para 
os pés, garantindo um maior relaxamento da musculatura e melhorando a circulação san-
guínea nos membros inferiores.

Assim, para melhorar a circulação sanguínea nos membros inferiores, é recomendado que 
os pés estejam bem apoiados no chão, mesmo que, para isso, utilize-se um apoio para os 
pés (GONÇALVES; ROCHA; FENNER, 2009). Para garantir o conforto das pernas, é reco-
mendada a utilização do suporte para os pés, para que as mesmas se mantenham estiradas 
(PEREZ, 2008).

5.3.5. Utiliza apoio para o punho, no manuseio do teclado

De acordo com a pesquisa, foi observado que 100% dos funcionários não utilizam apoio 
para o punho no manuseio do teclado.

Segundo Perez (2008), medidas de precaução devem ser adotadas, quando há digitação 
por longos períodos, pois isso faz dos usuários de computador o principal alvo de doenças 
crônicas. Nesse caso, os modelos de teclado com suporte de pulso são os mais indicados 
e devem ser almofadados e estar no mesmo nível físico do teclado. “A base do teclado deve 
ficar na altura próxima da cintura, para permitir que a mão e o antebraço fiquem alinhados 
e a altura ajustável, deve ficar entre 64 e 75 cm” (GONÇALVES; ROCHA; FENNER, 2009).

Este dado vem de encontro com esta pesquisa, no momento em que é constatada uma 
unanimidade nos funcionários que não utilizam esse material, mesmo sendo recomendado 
seu uso para evitar dores no punho durante a digitação, oferecendo uma sensação de des-
canso, além de colaborar para reduzir o risco de DORT.

5.3.6. As cadeiras são confortáveis e adaptadas, 
ergonomicamente, para um posto informatizado

De acordo com o que foi analisado em pesquisa, 73% dos entrevistados afirmam que as cadei-
ras são confortáveis e adaptadas ergonomicamente, enquanto 27% não utilizam as mesmas.

Conforme Martins e Jesus (1999), o empregado que utiliza o computador por longos perío-
dos diários deve dispor de uma cadeira, ergonomicamente, correta, que ofereça flexibilida-
de e apoio, com braços, quatro ou cinco pernas e rodinhas, permitindo fácil movimentação. 
Uma cadeira confortável é prioridade, sendo este o melhor acessório para minimizar o 
estresse do corpo. Essa cadeira deve conter um encosto ajustável, para frente e para trás, 
tendo uma reclinação de até 30 graus e com espaço entre o encosto e o assento de 10 cm. 
(POMPEU, 1999).
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Os resultados da pesquisa, portanto, apontam que os funcionários que trabalham em uma 
posição sentada, em sua maioria, dispõem, em seu ambiente de trabalho, de cadeiras 
adequadas, ergonomicamente, garantindo um maior conforto e, ao mesmo tempo, contri-
buindo para a prevenção de problemas de saúde.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A ergonomia utiliza métodos e técnicas científicos, para satisfazer o ser humano. O estudo 
alcançou o objetivo proposto com a aplicação do questionário para avaliar as condições 
ergonômicas do ambiente de trabalho, no qual, os funcionários do CaicTic estão inseridos. 
Estes se caracterizam por serem, em sua maioria, do sexo masculino, possuindo uma mé-
dia de idade entre 26 e 35 anos, e um baixo tempo de trabalho na empresa. 

Ao observar o conhecimento ergonômico dos colaboradores, apenas a minoria possuía 
conhecimento acerca da importância ergonômica, da ginástica laboral, que atua de forma 
preventiva e terapêutica na maioria das funções realizadas durante sua jornada de trabalho, 
e do uso correto do computador para prevenir dores musculares, evitando, assim, qual-
quer dano à sua saúde. 

Outro fator importante é com relação ao uso do computador, ferramenta de trabalho da 
maioria dos funcionários. Através da pesquisa, foi constatada a escolha correta da utiliza-
ção da tela do monitor LCD e das cadeiras confortáveis e adaptadas, ergonomicamente, ao 
posto de trabalho, O resultado, também, apresentou um não cumprimento do recomen-
dado por especialistas referente ao tempo de utilização diária de um computador, o que 
acarreta o risco de o colaborador adquirir uma DORT. Além disso, foi constatada a falta do 
manuseio de mouse e teclado ergonômico, com apoio para os punhos, cujo uso provocaria 
o menor esforço possível; e a ausência de apoio para os pés, cujo uso favoreceria o rela-
xamento da musculatura.

Sugere-se à organização, tendo como base os dados apresentados nesta pesquisa, que 
novos estudos sejam realizados sobre os benefícios e as vantagens da ergonomia, uma vez 
que o conhecimento da mesma, pelos funcionários, deve melhorar. Ademais, recomenda-
-se a adoção de um programa de prevenção de ginástica laboral com pausas, exercícios 
respiratórios e alongamentos musculares e a aquisição de equipamentos e matérias que 
busquem a adequação ergonômica ao posto de trabalho informatizado. Essas medidas 
podem contribuir para a redução do afastamento dos funcionários por motivo de doenças 
ocupacionais relacionadas ao trabalho, bem como para promover o aumento do bem-estar 
e da produtividade dos funcionários durante a realização de suas atividades.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
NA REVISTA CONNEXIO 
– REVISTA CIENTÍFICA 

DA ESCOLA DE GESTÃO E 
NEGÓCIOS





1 Da fi nalidade: A Connexio, revista científica semestral da Escola de Gestão e Negócios 
publica trabalhos inéditos sob a forma de artigo.

2 Dos textos: Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores, e envia-
dos conforme normas estabelecidas pela Revista.

3 Da Quantidade de páginas

A Revista contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 
(vinte e cinco) páginas.

4 Do formato dos artigos: Os artigos devem ser entregues via e-mail (e configurados para 
papel A4, observando as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justificados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim; 

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

5 Da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve 
conter os seguintes elementos: 

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-
vantes do texto, fornecendo elementos que permitam o leitor obter conhecimen-
to prévio sobre o assunto a ser abordado.

• Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam 
os assuntos tratados no artigo. São utilizados na indexação dos artigos.

5.2 Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;

• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;



Ano II, n.2. fev./jul. 2013 – ISSN 2236-8760

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

5.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 

• 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-
lavras-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT e Key words, no inglês; e 
RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);

• Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.

• Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a 
esquerda e com espaçamento simples entre linhas.

6 Do Resumo: O Resumo no idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência 
de frases concisas e objetivas e não uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento 
entre linhas é simples. 

7 Das Palavras-Chave: as palavras-chave são descritores que representam o conteúdo 
do trabalho. São palavras simples ou compostas que, identificam os assuntos tratados no 
artigo e o título. São separadas por ponto e finalizadas por ponto. O número máximo de 
palavras-chave são 6 (seis), para adequação ao Currículo Lattes do autor. 

8 Da tradução: Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o 
Conselho Editorial da Revista encarregar-se-á de providenciar a tradução.

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).



Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a ex-
pressão “grifo nosso” entre parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, 
caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, 
respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor. 

10.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original 
sendo transcritas com outras palavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, 
porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

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.



Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações. 
ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07

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:

BARBOSA, D. B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
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.

• Com mais de três autores:

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: O email para contato é edunp@unp.br . Não sendo este o 
endereço de submissão de textos para a revista.



20 Da Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório 
científico da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://connexio.unp.br . 
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

21 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.




