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Editorial

Prezados leitores,

	 É	com	satisfação	que	apresentamos	a	edição	ano	7,	n.2	da	revista	Connexio,	trazendo	textos	variados	
sob	a	ótica	da	gestão.	O	planejamento	de	safras	de	maçã,	o	consumo,	o	materialismo,	a	gestão	de	recursos	
humanos,	o	processamento	digital	e	o	setor	público	são	temas	de	destaque	nesta	edição.	Neste	número	você	
irá	encontrar	os	seguintes	artigos:

1. AGROMETEOROLOGIA NO RÁDIO CONTRIBUINDO PARA O PLANEJAMENTO NAS 
SAFRAS DE PRODUTORES DE MAÇÃ DE CAXIAS DO SUL

2. MATERIALISMO NA ADOLESCÊNCIA: UM OLHAR INVESTIGATIVO

3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEL: FORMAR E 
RETER PESSOAS

4. AVALIAÇÃO MULTITEMPORAL DO ESPELHO D’ÁGUA DO AÇUDE INGAZEIRAS 
USANDO PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS E DADOS DE PLUVIOSIDADE

5. COMPETÊNCIAS DO AUDITOR NO SETOR PÚBLICO

	 Ficamos	felizes	e	agradecemos	o	apoio	de	todos	que	contribuíram	para	esta	edição.	Desejamos	uma	
ótima leitura.

Laís Barreto e Marisete Welter 
As editoras
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Agrometeorologia no rádio contribuindo para o planejamento nas safras de produtores de maçã de 
Caxias do Sul

Agrometeorology in the radio contributing to the planning in crops apple producers of Caxias do Sul
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Resumo
Agrometeorologia no rádio e a sua relação com o planejamento das safras dos produtores de maçã de Caxias do Sul é tema central 
deste estudo. Para isso, foram estabelecidos alguns objetivos, onde o objetivo geral é identificar de que forma a Agrometeorologia 
no rádio pode contribuir com os produtores de maçã desta região. Como objetivos específicos, foram definidos: avaliar os efeitos da 
Agrometeorologia no rádio para a produção de maçã de Caxias do Sul, reconhecer se a Agrometeorologia no rádio pode ajudar no 
planejamento do pomar e na prevenção de perdas nas safras de maçã, bem como identificar se as informações técnicas pertinentes da 
Agrometeorologia são compreendidas no rádio e se, para os produtores, o rádio é efetivo para essa comunicação. Para a realização 
da pesquisa, a metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, através de entrevistas com os produtores, além do levantamento bib-
liográfico. Dentre os principais resultados, foi possível perceber que a Agrometeorologia contribui para uma boa safra de maçã, no 
entanto a qualidade da Agrometeorologia como um serviço do rádio não atende às expectativas dos produtores pesquisados deste 
fruto na região. Percebeu-se, no entanto, que o rádio é muito importante e presente no meio rural deste município.

Palavras-chave: Agrometeorologia; Rádio; Maçã.

Abstract
Agrometeorology in the radio and its relation with the crop planning of apple producers of Caxias do Sul is the central theme of this 
study. For this, some objectives were established, where the general objective is to identify how the Agrometeorology in the radio 
can contribute with the producers of apple of this region. As specific objectives, it was defined: to evaluate the effects of Agrome-
teorology in the radio for the apple production of Caxias do Sul, to recognize if the Agrometeorology in the radio can help in the 
planning of the orchard and the prevention of losses in the apple crops, as well as to identify if the relevant technical information 
from Agrometeorology is understood on the radio and if, for producers, radio is effective for such communication. In order to carry 
out the research, the methodology used was qualitative, through interviews with the producers, besides the bibliographic survey. 
Among the main results, it was possible to perceive that Agrometeorology contributes to a good harvest of apple, however the quali-
ty of Agrometeorology as a service of the radio does not meet the expectations of the producers researched of this fruit in the region. 
It was noticed, however, that radio is very important and present in the rural environment of this municipality.

Keywords: agrometeorology; radio; apple.

Recebido em 19/12/2017. Aceito em 11/01/2019. Publicado em 28/03/2019.
Autor Correspondente: marciarohrcruz@gmail.com
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1. Introdução
 O município de Caxias do Sul está situado na região sul do país e tem um clima temperado, com 
verões relativamente quentes, invernos frios e geadas esporádicas, de acordo com a Classificação Climática 
de Köppen. No município, encontra-se uma área de 2 mil e 600 hectares e mais de 100 mil toneladas de maçã, 
dados demonstrados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul.
 A pomicultura é atividade característica desta região, pois ela necessita de um repouso invernal –
proporcionado pela localidade – para quebra de dormência, floração abundante e retomada da produção. 
Entretanto, fatores de natureza climática podem afetar negativamente o seu desempenho, sendo necessárias 
alternativas para minimizar danos.
 Em meio à tudo isso, a previsão do tempo sendo informada pela mídia, por meio da televisão, jornal, 
internet e rádio. Esse último, o rádio, vem se firmando como um serviço de utilidade pública, de acordo com 
Barbosa Filho (2003), e por isso tem uma missão importante de oferecer o serviço de previsão do tempo aos 
agricultores em geral e produtores de maçã. 
 A Agrometeorologia é o estudo das relações entre os elementos climáticos, o solo e os seres vivos 
que avalia os fenômenos climáticos que influenciam a atividade e a produção agrícola (Alvarenga, 2015). O 
rádio, apesar de aumentar os investimentos nesse estudo, pode melhorar o serviço de meteorologia e trazer ao 
produtor saberes acerca Agrometeorologia. 
 O presente estudo faz uma análise da Agrometeorologia no rádio e a sua relação com o planejamento 
das safras dos produtores de maçã de Caxias do Sul. O objetivo desse trabalho é identificar de que forma a 
Agrometeorologia, um estudo entre clima e agricultura, em um meio de comunicação – que é o rádio – pode 
contribuir com os produtores de maçã desta região, uma das que mais concentra a produção desse fruto no 
Brasil. 
 O amadurecimento da temática abordada é resultado da observação desse meio de comunicação nos 
últimos anos, associado ao projeto de iniciação científica da Universidade de Caxias do Sul. Além disso, 
oferecer o serviço de previsão do tempo todos os dias aos ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan 
Serra Gaúcha intrigou essa pesquisadora e também acadêmica da área da comunicação a conhecer mais o 
conteúdo e sua real importância, principalmente para os produtores da cidade.
 Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. Após esse capítulo introdutório, apresenta-se o 
referencial teórico, que aborda conceitos relacionados à Cadeia Produtiva da Maçã, Agrometeorologia e Rádio. 
Em seguida, a metodologia define as concepções de ciências da pesquisa e explica como foi a realização desse 
trabalho. 
 A análise do resultado conta com a participação de produtores de maçã de algumas regiões de Caxias 
do Sul que responderam, em entrevista com um roteiro adaptado, algumas questões referentes à temática. Feita 
a análise, o último capítulo traz as considerações finais, apresentando os resultados da análise. Os objetivos 
propostos no início do trabalho são retomados neste momento, demonstrando aquilo que foi possível ser 
cumprido com o estudo, bem como o que ficou de aprendizado para a realização de novas pesquisas, tanto no 
campo da comunicação, quanto da Agrometeorologia e da agricultura. 

2 Referencial Teórico

Revista Connexio, v.7, n. 2, p. 04-13, 2018.
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2.1 Cadeia produtiva da maçã
 Conforme o Anuário Brasileiro da Maçã de 2016 (2017), a maçã é a terceira fruta mais consumida do 
mundo e tem alta organização e relevância econômica e social ao país, além de atender à maior parcela do 
abastecimento interno brasileiro. A Associação Brasileira dos Produtores de Maçã (ABPM), entidade criada 
em 1978, apontou que o setor chega a movimentar R$ 6 bilhões em sua cadeia produtiva.
 A sua produção concentra-se no Sul do Brasil, em áreas de elevada topografia e mais frias. De 
acordo com uma reportagem exibida no Anuário Brasileiro da Maçã de 2016 (2017),  a produção é inserida, 
principalmente, nos polos dos municípios de São Joaquim e de Fraiburgo, em Santa Catarina; Vacaria e Caxias 
do Sul, no Rio Grande do Sul. 
 Alvarenga (2015) ressalta que o potencial agrícola é dependente do sistema ambiental onde ele está 
inserido. Para que se saiba se a agricultura é possível ou não em determinado local, são de grande importância 
o conhecimento de seu tipo de solo, a eminência e a radiação de energia solar, a direção e a intensidade dos 
ventos, a disponibilidade hídrica, os tipos de animais, insetos e microrganismos, a localização terrestre, o 
tempo e o clima, entre outros fatores presentes no lugar.
 Para Pérès (2017), as condições atmosféricas têm influência no cultivo das maçãs. Situações climáticas 
como inverno rigoroso, primavera pouco chuvosa e ocorrência de chuvas de granizo abaixo da média 
propiciaram frutos de ótimas qualidades físicas e sanitárias, suculentos, com aromas e crocância, saborosos 
pelo equilíbrio da relação entre o açúcar e o ácido. 

2.2 Agrometeorologia
 A ideia da intensificação dos estudos agrometeorológicos surgiu em 1949, pelo Engenheiro-agrônomo 
Otávio Teixeira Mendes Sobrinho, chefe da Estação Experimental de Ribeirão Preto (SP). Conforme relata 
Camargo (1993), Sobrinho realizou uma viagem de estudos pelos países cafeeiros africanos, e lá, ficou 
impressionado com a importância dispensada à agrometeorologia nos centros de pesquisa agronômica da 
África. 
 Ainda conforme Camargo (1993) as atividades de pesquisas em Agrometeorologia propriamente ditas 
no Rio Grande do Sul iniciaram-se em 1952, na Seção de Climatologia Agrícola sob a orientação do Professor 
Fernando Silveira da Mota. A criação da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia em 1980 deu-se grande 
impulso ao desenvolvimento da especialidade.
 Alvarenga (2015) considera que o setor agrícola busca respostas para a continuação do desenvolvimento 
econômico e ambiental, e para isso, obtém uma fatia da ciência do ar denominada agrometeorologia, que é 
destinada à influência e à consequência do sistema atmosférico no meio agrícola. Alvarenga (2015) explica, 
ainda, que a agrometeorologia é uma combinação de ciências físicas e biológica que estuda as relações entre os 
elementos climáticos, o solo e os seres vivos, avaliando os fenômenos climáticos que influenciam a atividade 
e a produção agrícola.

2.3 Rádio 
 O papel do rádio é de suma importância para a sociedade, pois além de disseminador da cultura, é 
um competente agente na prestação de serviços, promovendo os direitos do cidadão, articulando ações de 
cidadania e fortificando movimentos da sociedade na busca de conquistas sociais, conforme César (2005). Os 
produtos radiofônicos de serviço, ao alcance de um sinal transmitido pela emissora de rádio, são informativos 

Revista Connexio, v.7, n. 2, p. 04-13, 2018.



7

de apoio às necessidades reais e imediatas de parte ou de toda a população, afirma Barbosa Filho.
 Neste sentido, Ferraretto (2017) pondera que a vantagem do rádio aos demais meios de comunicação 
é que enquanto ele transmite notícias, as pessoas podem escutar fazendo outras coisas simultaneamente. Mas 
com a popularização da televisão, já no final da década de 50, o rádio perdeu seu lugar. Para Ferrareto (2001), 
um novo caminho no rádio começou a se estruturar nesta década, baseando sua programação no jornalismo, 
no esporte e no serviço à população. 
 Barbosa Filho (2003) ressalta que desde a sua gênese, o rádio vem se firmando como um serviço de 
utilidade pública, exercendo uma comunicação que em muito contribui para a história da humanidade. Paulo 
Tamanaha (2011) afirma que, de modo geral, algumas características de prestação de serviços de interesse 
da comunidade são informações sobre a situação do trânsito na cidade, previsão do tempo e informações de 
utilidade pública. Na ótica de Barbosa Filho (2003), uma programação voltada ao serviço deixa o ouvinte 
atento às condições meteorológicas, entre outras informações.

3 Procedimentos Metodológicos

3.1 Delineamento da pesquisa
 A pesquisa começou a ser desenvolvida no dia quatro de agosto de dois mil e dezessete, e foi embasada 
com pesquisas em livros clássicos e artigos. Também foram realizadas entrevistas com produtores da região, 
por meio de um roteiro adaptado da monografia acadêmica de Fabiana Alves Santana, na Faculdade de Ciências 
Sociais aplicadas, curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, cujo título é “O estudo do 
rádio e da sua relação com o público”.
 A natureza da pesquisa em questão é classificada como básica, que de acordo com Gerhardt e Silveira 
(2009), tem como objetivo gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência, envolvendo verdades e 
interesses universais.
 Já quanto aos objetivos da pesquisa ela corresponde à uma pesquisa exploratória, pois de acordo 
com Gil 2007 (apud Gerhardt & Silveira, 2009) tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 
o problema, visando torná-lo mais explícito ou construir hipóteses sobre o assunto. Além disso, envolve 
um levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. 
 Quanto aos procedimentos técnicos, o artigo atende à uma pesquisa bibliográfica e de levantamento. 
Bibliográfica porque, conforme enfatiza Fonseca 2002 (apud Gerhardt & Silveira, 2009), é feita a partir 
de um repertório de referências teóricos já analisadas, como livros e artigos. A pesquisa é classificada 
como levantamento pois, conforme Fonseca (2002), ela consiste na coleta de dados realizado por meio de 
questionários ou entrevistas.
 Quanto à abordagem, esse estudo corresponde à uma pesquisa qualitativa. Segundo Minayo 2001 (apud 
Gerhardt & Silveira, 2009), a pesquisa qualitativa trabalha com significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, processos e fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

4 Apresentação e análise dos resultados
 Para coletar dados que compreendessem a pesquisa, o pesquisador conversou com quatro produtores 
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da região de Caxias do Sul. Nas entrevistas com os produtores, foi apresentado o tema do trabalho, o problema 
de pesquisa e os objetivos pretendidos com o artigo.
 Buscando compreender a importância dos serviços meteorológicos para o produtor, foram entrevistados 
atuantes na área com idade média de 49 anos, com grau de escolaridade variando de ensino fundamental 
incompleto a ensino superior completo e com uma média de 38 anos atuando no setor produtivo.
 As entrevistas foram realizadas por meio de um roteiro adaptado com perguntas baseadas na revisão 
literária. Ao todo, 11 perguntas foram direcionadas aos produtores, oportunizando respostas variadas dos 
entrevistados. Após o questionário, foram obtidos os seguintes resultados apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Dados coletados.
Questões Produtor 1 Produtor 2 Produtor 3 Produtor 4

Você escuta rádio? Sim. Sim. Sim. Sim.

Com que frequência? Pouca. Pouca. Pouca, de manhã e 
meio dia, em casa. Todos os dias.

Que emissoras 
costuma escutar?

Rádio Caxias e Rádio 
Viva.

Rádio Viva, Rádio Mais 
Nova. Rádio Caxias. Rádio Gaúcha e UCS 

FM.

O que você gosta de 
escutar no rádio? Notícias e informações. Música e notícias. Notícias.

Música na UCS FM 
e notícias na Rádio 
Gaúcha.

Quais serviços 
disponibilizados pela 
rádio auxiliam no seu 
cotidiano na produção 
rural?

Trânsito, previsão do 
tempo, mercado, bolsa 
de valores, eventos, 
economia, preço da 
gasolina.

Previsão do tempo, 
notícias relacionadas 
com a produção  

Previsão do Tempo e 
Plantão de notícias. 

Política, Economia, 
Previsão do tempo 
também acabamos 
ouvindo.

De que forma os 
serviços assinalados 
no item acima 
auxiliam no seu 
trabalho como 
produtor de maçã?

Meteorologia para 
saber se vai chover 
ou se vai ter frente 
fria, para se planejar, 
fazer algum trato 
rural. Trânsito porque 
faço as entregas da 
produção. Mercado 
por causa dos insumos. 
Saber aumento de 
combustível também 
para planejar os custos 
de produção.

No inverno, se tem 
previsão de geada ou 
frente fria, tem que 
aplicar um produto 
para não queimar a flor 
das frutas. Porque o 
nosso maior problema 
é o granizo, mas esse 
vai da sorte. Também 
as temperaturas mais 
baixas, que podem 
formar geada, e no 
verão se é muito quente 
nós não temos muito o 
que fazer. Então é bom 
saber.

Saber se chove. Porque 
dependendo da previsão 
a gente faz o tratamento 
de prevenção na maçã, 
aplica um produto. 
E ficar informado. 
Também saber se 
a temperatura fica 
muito baixa, que daí 
da uma garoa que traz 
uma doença chamada 
SARNA na maçã. 

Eu tenho interesse 
nos assuntos de forma 
geral. Mas previsão 
do tempo é para fazer 
o planejamento da 
produção.

A agrometeorologia 
estuda as relações 
entre o clima, o 
solo e os seres 
vivos, avaliando os 
fenômenos climáticos 
que influenciam na 
atividade da produção 
agrícola. Quanto esse 
estudo é importante 
para a produção de 
maçã?

Muito importante.
Acho que tudo isso 
relacionado ao estudo é 
importante.

Muito importante. É fundamental.

Revista Connexio, v.7, n. 2, p. 04-13, 2018.
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Esse estudo 
(Agrometeorologia) 
como um serviço no 
rádio pode ajudar 
no cultivo das 
maçãs? 

Sim, bastante. É lógico. Sim.

Muito. Hoje em dia 
com os meios que 
dispomos para tratar os 
problemas do fruto, é 
muito importante saber 
da previsão do tempo, 
até como forma de não 
desperdiçar tratamento, 
produto.

De que forma a 
Agrometeorologia 
como um serviço no 
rádio pode auxiliar 
para uma boa safra 
da maçã?

A produção é baseada 
no clima. Essas 
informações auxiliam 
parar cuidados 
diferentes, como por 
exemplo quando é 
noticiada a mudança 
da temperatura, a maçã 
precisa de x horas de 
frio e se não fizer esse 
clima, é necessário 
uma aplicação mais 
concentrada na maçã 
para evitar doenças e 
fungos.

A gente até pode estar 
distraído, não estar 
prestando atenção no 
rádio, mas quando o 
assunto é relacionado 
ao o que a gente faz, tu 
ja te liga, fica antenado 
de ficar ouvindo, 
prestando atenção 
para poder fazer um 
planejamento caso 
haja necessidade, caso 
venha uma frente fria.

Se não prevenir o 
fruto da chuva, pode 
entrar a Sarna, e depois 
se entrar Sarna não 
adianta prevenir. Ela 
fica toda pintadinha e 
daí perde o valor. Sobre 
ventos não tem como 
prevenir, só quando 
é chuva e baixas 
temperaturas. Quando 
dá vento e granizo 
não tem o que fazer, 
só fazendo seguro das 
frutas.

Vamos supor, 
quando tem chuva, 
normalmente está 
associado a períodos 
que pode ocorrer 
infecções por chumbos 
no pomar. No caso da 
maçã, tem que trabalhar 
sempre com tratamento 
preventivo. Não existe 
um tratamento que 
você pode esperar 
ocorrer uma infecção, 
para tratar. Depois que 
infectou, já provocou 
um dano, e ele é 
irreversível. Alguma 
cicatriz vai ficar na 
fruta. Então temos 
que intervir de forma 
preventiva. Se chover, 
Nós aplicamos o 
tratamento preventivo, 
e aí deixa chover. Só 
que esse tratamento tem 
que ser aplicado o mais 
próximo do evento da 
chuva. Se não chover, 
o produto não vai 
prejudicar o fruto, só 
vai ser gerar custos.

Revista Connexio, v.7, n. 2, p. 04-13, 2018.
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As informações 
técnicas pertinentes 
da agrometeorologia 
são compreendidas no 
serviço de rádio?

Mais ou menos. As 
informações não são 
exatas. Além disso, 
informações sobre a 
umidade e milímetros 
de chuvas, e também 
mais específicos do 
meio rural, porque a 
temperatura é diferente 
do centro da cidade, 
que é mais fechado.

Nos últimos tempos 
as informações estão 
atendendo a realidade. 
Mas anos atrás não 
dava certo, mas de 
uns tempos pra cá, 
muito difícil dar 
errado, tipo 90% certo. 
Fora a temperatura, 
fora a frente fria ou 
chegada da chuva, acho 
que só a presença e 
velocidade dos ventos 
não é atendida. Porque 
quando dão tratamento 
com as turbinas, 
é preciso saber a 
velocidade dos ventos, 
porque se tiver vento 
muito forte, não se 
pode aplicar porque ele 
vai espalhar o produto 
e não vai fazer o efeito 
que tem que fazer no 
pé.

Sim, 90% das previsões 
são verdadeiras. São 
previsão para 3 dias, e 
eu estou notando que 
está dando certo.

No rádio eu acho 
que precisa de mais 
detalhamento, porque a 
gente precisa disso. 
Para o produtor 
interessa saber 
uma previsão mais 
detalhada, por 
localidade, por 
município,  se vai 
chover de manhã, 
tarde ou noite, quantos 
milímetros vai chover, a 
umidade relativa do ar. 
Mas ela ainda é muito 
imprecisa também, 
ainda mais nessas 
épocas que mudam a 
estação que não dá pra 
prever de fato o que vai 
acontecer. O que mais 
falta é a confiabilidade 
dessas informações.

Em qual outro veículo 
você se mantém 
informado sobre o 
clima?

Televisão e Jornal.

Vejo a previsão na 
internet, no jornal 
diário (Pioneiro) 
que recebemos, e na 
televisão, de manhã 
cedo. O produtor 
tem que estar sempre 
antenado na previsão 
do tempo.

Não me informa 
pelo jornal, porque o 
impresso não chega 
até a minha localidade, 
e também não me 
informo pela internet 
porque na localidade 
não há sinal de internet 
e não sabemos nem 
mexer. Apenas rádio 
e televisão para nos 
informar.

Normalmente eu busco 
informações nos sites. 
Tem aplicativos que 
dão essas informações. 
Jornal e televisão 
não, porque eles dão 
informações muito 
amplas e generalizadas.

Fonte: Elaborado pelos autores.

 O quadro apresenta, na íntegra, as respostas dos entrevistados em relação aos questionamentos 
realizados.
 Sabendo, de início, que os entrevistados são produtores, foi questionado se os mesmos ouvem rádio. 
As respostas obtidas apontaram que todos ouvem rádio, mas com regularidades diferentes. Essa foi a questão 
abordada na sequência, em que a maioria relatou que escuta rádio com pouca frequência. Apenas o entrevistado 
número quatro relatou ouvir todos os dias. As respostas revelaram também que as rádios escutadas pelos 
produtores são a Rádio Caxias e a Rádio Viva, seguida da Rádio Mais Nova, Rádio Gaúcha e Rádio UCS. 
 As razões que levam os produtores a escutar rádio foi a pergunta a seguir, na qual foram obtidas 
respostas como notícias, informações e músicas. Esse retorno oportunizou perguntar aos entrevistados sobre 
os serviços que auxiliam o produtor em seu cotidiano. Todos citaram previsão do tempo, variando com outras 
respostas como trânsito, plantão de notícias, notícias relacionadas à produção, mercado, política, economia e 
insumos.
 A segunda metade do roteiro de perguntas foi com foco na Agrometeorologia. Na primeira questão foi 
apresentado o conceito da palavra e sua função, seguido de um questionamento sobre o quanto, na ótica deles, 
esse estudo é importante para suas produções. As respostas foram positivas e todos concordaram que o estudo 
é muito importante para o setor. 
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 Na pergunta seguinte foi questionado se o estudo da Agrometeorologia pode ajudar no cultivo das 
maçãs. Todos responderam que sim, e o produtor número quatro ressaltou que o estudo, unido à tecnologia, 
pode trazer muitos benefícios ao fruto.
 Conforme Cerqueira (2006) para uma maior precisão e atenuação da chuva é necessário o conhecimento 
temporal e espacial da precipitação da mesma, onde é fundamental tomar conhecimento sobre a dimensão da 
célula da chuva, probabilidade de ocorrência de precipitações simultâneas em estações separadas por uma 
distância, entre outras, fundamentais para os sistemas de telecomunicações, onde utilizam técnicas modernas 
com margens menores.
 A próxima questão foi mais aberta para explanações dos quatro entrevistados. Quando questionados 
sobre como o estudo, sendo um serviço do rádio, pode auxiliar para a boa safra da produção, os produtores 
realizaram diversos apontamentos. Os produtores frisam que essas informações sobre o clima auxiliam no 
planejamento da produção, pois quando é noticiado uma mudança de temperatura ou chegada de chuva, deve-
se aplicar um tratamento na maçã para evitar doenças e fungos. No frio, por exemplo, podem ocorrer geadas 
que corrompem o fruto. Também, caso não ocorra baixas temperaturas, o fruto, que exige uma demanda 
específica de frio, deve receber um tratamento. Além disso, se as intempéries ocorrem sem o pré-tratamento, 
o fruto pode estragar e não tem como reverter o dano causado no fruto. O produtor número três observou que 
as únicas informações sobre o clima que não necessitam ser informadas é sobre os ventos fortes e a chegada 
de granizo, pois são casos que só um seguro vai evitar prejuízos.
 A penúltima pergunta foi sobre as informações técnicas que são oferecidas no serviço de 
Agrometeorologia no rádio, questionando se elas são precisas e se necessitam ser ampliadas. Os produtores 
afirmaram que, na maioria dos casos, as informações são precisas e isso está se tornando cada vez melhor. 
Entre as melhorias sugeridas pelos produtores estão notícias que informem sobre a umidade do ar e sobre o 
volume de chuva, e que também especifiquem a temperatura no meio rural. 
 Diferente do que afirmou o produtor número três na pergunta interior, sobre a não necessidade de avisos 
sobre ventos fortes, o produtor número dois apontou que é importante ter conhecimento sobre a velocidade 
dos ventos, para que na aplicação com turbinas, os produtos não se espalhem. Ainda nesta questão, o produtor 
número quatro acrescentou que a previsão do tempo deveria comunicar por localidade e também ser atualizada 
constantemente em cada período do dia, além de apontar que há pouca confiabilidade nas informações.
 A última pergunta teve como objetivo saber em quais outros meios de comunicação os produtores se 
mantêm informados sobre o clima. A maioria dos entrevistados citaram televisão. Nesta mídia, o produtor 
número quatro avaliou que a ampla e generalizada cobertura meteorológica não atende as necessidades dos 
produtores. As respostas seguiram com internet e jornal, com exceção do produtor número três, que afirma não 
ter sinal de internet e que o jornal impresso não chega até sua localidade.

5. Considerações Finais
 O clima tem grande influência para a agricultura em geral e especificamente à cadeia produtiva da 
maçã. Através do conhecimento dessas mudanças climáticas é que produtor vai planejar o seu plantio, e é 
neste momento que entra a mídia e seu papel fundamental de informar essa área da sociedade. 
 Nesta comunicação, tem a participação respeitável do rádio, pois é de alcance de grande parte da 
população e não deixa a desejar quanto ao sinal nas áreas rurais. Já não é o caso da internet, que com um 
conceituado serviço de Agrometeorologia, de acordo com os produtores, ainda não têm um bom sinal nas áreas 
rurais e não é oferecida em algumas localidades. E pode ser a minoria, mas as áreas rurais ainda sofrem com 
o acesso limitado à internet e o restringido acesso às correspondências para receber um jornal, por exemplo, 
mas podem receber as ondas eletromagnéticas. 
 O rádio já tem quase um século de sua invenção, e passou por dificuldade após o surgimento de 
outros meios de comunicação. Mesmo com diversas projeções sobre o seu futuro, ele continua sendo um bom 
informante da população, e isso foi provado neste trabalho em conversas com os produtores. 
Barbosa Filho (2003) considera que a concorrência do mercado e o volume de informações produzidos pelos 
mais diversos meios de comunicação exigem do rádio um tratamento específico de assuntos que atendem uma 
certa população. Nesse meio de comunicação, o assunto de suma importância aos produtores ainda não recebe 
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a devida atenção, e para continuar atingindo os produtores ou melhorar seu alcance, o rádio deve aprimorar 
este serviço. 
 Não se pode ignorar o fato de que a maioria da população tem vontade de saber a previsão do tempo 
para as próximas horas, mas o produtor é o foco desta pesquisa e, para ele, estar informado sobre as mudanças 
climáticas trata-se de planejamento e negócios. Ele precisa saber, detalhadamente, o que vai acontecer 
meteorologicamente em sua região. 
 Por influência de sua instantaneidade e objetividade, o rádio oferece informações da Agrometeorologia 
de forma breve e generalizada, enquanto deveria fazer um apanhado mais detalhado do assunto, se caso ainda 
queira estar nas casas dos produtores rurais. 
 A Agrometeorologia, no entanto, é tão significativa no cotidiano dos produtores rurais que eles buscam 
outras formas de estar informados sobre os estudos do clima. Muitos já encontram nos portais online o que não 
vão encontrar no rádio, jornal impresso ou noticiários da Tv. 

5.1 Contribuições Gerenciais
 Os resultados deste estudo faz refletirmos sobre duas questões: a importância dos produtores de maçã 
estarem atentos às mudanças climáticas e o papel do rádio nesta Era contemporânea e globalizada. Esta 
primeira reflexão atenta ao compromisso dos comunicadores em atender uma demanda da agricultura, área 
tão importante para o passado, o presente e futuro da sociedade. A segunda questão é sobre o papel do rádio e 
nos indaga a entender os motivos que fazem este aparelho ainda estar na casa das pessoas, dividindo espaços 
com a chegada de aparelhos tecnológicamente avançados. 
 E é de conhecimento público, principalmente após essa pesquisa, que o rádio – sobrevivente de 
uma tsunami de digitalização – não está presente na vida dos produtores com frequência, mas com uma 
significativa missão: de levar o serviço de Agrometeorologia aos produtores, auxiliando-os em suas safras e 
consequentemente, oportunizando uma agricultura de qualidade ao planeta terra. 
 Para isso, o rádio precisa dedicar mais tempo e espaço à este assunto tão determinante ao calendário 
de atividades na pomicultura. Realizar um boletim meteorológico de um minuto a cada três horas em sua 
programação já viabiliza o agricultor a se precaver para evitar perdas na sua plantação ou em seus maquinários. 
Esses boletins podem conter alertas precisos para o interior sobre a chegada da chuva e o volume de água, uma 
mudança brusca de temperatura, nebulosidade, a velocidade dos ventos, além de registros de eventos severos 
no tempo em algum local próximo.
 Atualmente, essas informações sobre o clima são facilitadas por computadores que fornecem a 
previsão numérica do tempo. Entretanto, esses dados, coletados de vários equipamentos e sensores, também 
devem ser compreendidos por um especialista. É interessante que esse comunicador, responsável de informar 
os produtores, busque se especializar nesta área, visando entender melhor o assunto e assim, passar uma 
informação com mais credibilidade.
 Posto isso, essa informação de fundamental importância para o setor da cadeia produtiva da maçã, 
unida a um comunicador com conhecimento sobre o tema, é fundamental para frutas de qualidade à população 
e para uma agricultura, que é essencial para a sobrevivência humana. 
 Além disso, oferecer uma internet com bom sinal e qualidade nas áreas rurais é outra atitude que leva a 
Agrometeorologia para mais perto do produtor. Este debate é de ordem e execução mais soberana, mas se faz 
necessário no momento em que provamos a importância de serviços de informação mais completos estarem à 
disposição dos agricultores.
 Produtores de outras gerações, porém, ainda têm dificuldades em manusear um computador ou um 
celular moderno, conforme relatado pelo produtor número três no capítulo quatro. Esse é um fator que alenta 
o rádio tradicional à sobreviver por pelo menos mais um bom tempo.

5.2 Sugestão de estudos futuros
 A continuação desta ciência abre um leque de discussões que exploram as problemáticas das áreas e 
vão em busca de soluções para uma safra de qualidade do fruto em questão. Algumas demandas para futuras 
pesquisas que explorem mais o assunto podem estar situados na esfera do fazer jornalístico, especialmente 
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que atentem ao meio rural. Os resultados, entretanto, podem estar nas análises sobre serviços que a mídia é de 
capaz de oferecer para a agricultura, bem como um levantamento de ferramentas que levem ao produtor uma 
Agrometeorologia de qualidade no rádio e demais meios de comunicação. 
 Portanto, todas as pesquisas e investigações devem observar as perspectivas do meio rural e de todos 
os envolvidos com a esfera da comunicação.
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Resumo
Nos estudos que abordam o comportamento do consumidor, o materialismo tem sido um dos diversos fatores apontados como 
influenciadores do comportamento compulsivo de compra. Neste sentido, este estudo busca compreender como os construtos de au-
toestima, celebridades, comunicação com os amigos e propagandas estão relacionados com o materialismo entre adolescentes. Para 
isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva aplicada por meio de um grupo focal. A amostra compreendeu 21 adolescentes 
de 12 a 18 anos. Os resultados indicam que o atributo de comunicação com os amigos se relaciona de maneira significativa com o 
materialismo entre adolescentes, isso porque os jovens ficam com vontade de adquirir o que os seus amigos possuem, e ainda se 
sentem rebaixados perante aos amigos que possuem mais coisas que eles mesmos. O construto de celebridades torna-se relevante 
aos adolescentes através dos youtubers, isso devido à confiança que os adolescentes lhes atribuem. As propagandas se relacionam 
com os adolescentes quando aparecem de maneira subjetiva, ou seja, quando o anúncio é realizado através de maneira informativa e 
não fica explícito que possui fins comerciais. Quanto ao construto de autoestima, ficou evidenciado que ele não está relacionado ao 
materialismo entre adolescentes, isso devido aos jovens possuir autoestima e ao mesmo tempo serem materialistas.  

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor; Materialismo; Adolescentes

Abstract
In studies about consumer behavior, materialism has been one of several factors identified as influencers of compulsive shopping 
behavior. Therefore, this study seeks to understand how the constructs of self-esteem, celebrities, communication with friends and 
advertisements are related to materialism among adolescents. So, a qualitative and descriptive research was applied through a focal 
group. The sample had 21 adolescents from age 12 to 18 years old. The results show that the communication with friends is sig-
nificantly related to materialism among adolescents, because the youngsters feel like buying what their friends have and they also 
feel down because of friends that have more things than themselves. The celebrity construct becomes relevant to adolescents due to 
youtubers, because teenagers trust them. Advertisements relate to adolescents when they appear in a subjective way, that is, when 
the advertisement is carried out in an informative way and is not explicitly intended for commercial purposes. About the self-esteem 
construct, it was shown that it is not related to materialism among adolescents, because the youngsters have self-esteem and at the 
same time are materialistic.
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1. Introdução
 Dentro da ampla área de comportamento humano, destacam-se as pesquisas que enfocam o 
comportamento do consumidor. Normalmente, as pesquisas nessa área buscam identificar os estímulos, as 
influências e estágios para compreender as etapas de compras dos indivíduos. Nesse caso, o comportamento 
do consumidor está relacionado a todas as decisões ligadas às atividades de compra, uso, bens e serviços 
(Kotler & Armstrong, 2000; Blackwell, Miniard & Engel, 2005; Samara & Morsch, 2005; Baratter, 2010).
 Ao analisar comportamento do consumidor, não é possível dissociá-lo do materialismo. O materialismo 
é definido por Richins e Dawson (1992) como o momento no qual as posses materiais são capazes de exercer 
papel importante para estabelecer um estado de afeto positivo. Estudos internacionais sobre o materialismo 
entre crianças e adolescentes vêm sendo desenvolvidos desde a década de 70 (Ward & Wackman (1972), 
Achenreiner (1997), Goldberg et al (2003), Kilbourner et al (2005)). No Brasil, os trabalhos sobre esse tema, 
principalmente no que tange o público infantil e adolescente ainda carece de investigações (Ladeira, Santini 
& Araújo, 2016). Assim, este estudo apresenta como objetivo geral compreender como os construtos de 
autoestima, celebridades, comunicação com os amigos e propagandas estão relacionados com o materialismo 
entre adolescentes.
 Dados da ONU (2014) identificam que a juventude representa 28% da população mundial o que é um 
número significativo. Além disso, conforme uma pesquisa publicada pela Revista Exame (2013), que partiu do 
pressuposto “Eu meço o meu sucesso através dos meus bens”, obteve como resultado que o Brasil é o 4º país 
mais materialista do mundo, ficando atrás somente de Turquia, Índia e China que lidera o ranking mundial.
 Mota (2015), investigou 1353 adolescentes de 11 a 18 anos do ensino fundamental e médio, de escolas 
particulares e públicas na cidade de Belo Horizonte - MG. O objetivo da pesquisa era de identificar quais os 
possíveis atributos que influenciam o grau de materialismo entre os adolescentes. Os resultados indicaram que 
quando os adolescentes interagem com colegas, amigos ou vizinhos são propensos a dar maior importância 
aos bens materiais. A partir dos resultados obtidos, dentre as sugestões de futuros estudos, está à elaboração 
de novas pesquisas em outros locais para assim poder obter comparativos entre outras cidades ou países. 
 Nesse sentido, este estudo busca ser uma referência para futuros profissionais e empresas, já que pode 
ser um suporte para novas formas de abordagens, por meio de estratégias de marketing, focadas para o público 
adolescente. Já para o universo acadêmico, a pesquisa auxilia no entendimento de um aspecto importante do 
consumo na medida em que amplia as pesquisas na área de consumo materialista. Nessa direção, pretende 
contribuir também, em termos teóricos para a ampliação da compreensão dos construtos em investigação, por 
meio de análise mais sistemática, além de disseminar o conhecimento e contribuir para a literatura acadêmica.
 Para tanto, este trabalho está estruturado em cinco seções, tais são: 1 - Introdução, que é uma breve 
contextualização acerca do tema em questão; 2 – Fundamentação teórica, que são dados teóricos acerca de 
comportamento do consumidor, materialismo e adolescentes; 3 – Procedimentos metodológicos, que salienta 
de que maneira se procedeu a pesquisa; 4 – Discussão dos resultados, na qual serão abordados os resultados 
da pesquisa, bem como suas respectivas análises; 5 – Considerações finais que trará um fechamento do 
assunto e indicará futuros assuntos para serem pesquisados na área. Dessa forma, no próximo capítulo serão 
abordados conceitos e dados teóricos acerca de comportamento do consumidor e materialismo com âmbito em 
adolescentes.
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2. Materialismo
 Conforme Samara e Morsch (2005), o comportamento do consumidor pode ser definido como o 
processo de conhecer as pessoas bem como seus comportamentos, necessidades, motivações e desejos. Além 
disso, ainda procura compreender de fato o porquê, quando e como as pessoas compram.
 De acordo com Mota (2015), toda essa argumentação acerca do tema de comportamento do consumidor 
torna visível um assunto que nas últimas décadas vem ganhando um destaque considerável, que é o materialismo 
no campo do consumo. Entretanto, segundo Garcia (2009), apesar do forte interesse pelo tema em questão, 
são poucos os instrumentos que foram adaptados à língua oficial brasileira, além disso, também é reduzido o 
número de pesquisas que classificam o materialismo como sendo parte dos valores e hábitos de consumo dos 
brasileiros. 
 Grande parte das publicações nacionais debatem vários assuntos, dentre eles pode-se citar: relação 
de materialismo e consumo de status (Grohmann, Battistella & Radons, 2012); influência de materialismo, 
estresse e autoestima no comportamento de compra compulsiva entre o público adolescente (Medeiros, et al, 
2015); materialismo e outros aspectos relevantes no consumo de joias (Salume, Pinto & Guimarães, 2016); 
entre outros. 
 O materialismo pode ser associado ao consumo conspícuo, também chamado de ostentação. Ou seja, 
acreditam que a satisfação provinda da compra é mais oriunda do status do que da utilidade que aquele produto 
proporciona. Assim, através do consumo as pessoas adquirem não só um valor instrumental ou funcional 
do produto, mas sim algo a mais do que isso, como se fosse um sentimento de maior capacidade devido à 
propriedade de objetos (Santos & Fernandes; 2011).
 Conforme Richins e Chaplin (2015), os bens materiais também são considerados uma forma de 
demonstrar amor. Um exemplo comum dessa afirmação é quando um pai presenteia o filho com algum bem 
pelo simples fato de querer agradá-lo. Atitudes como essas são comuns, e acontecem como forma do pai 
demonstrar amor pelo filho, além de querer adquirir algo que possa trazer alegria a ele. Este tema mostra a 
sua relevância devido ao contexto atual, em que os bens passam a evidenciar um importante papel no vínculo 
construído na sociedade de consumo (Salume, Pinto & Guimarães, 2016)
 Richins e Chaplin (2015) salientam que na literatura de comportamento do consumidor, o materialismo 
é visto como a importância que os consumidores atribuem a suas posses como um meio de atingir importantes 
metas traçadas para suas vidas. Salume, Pinto e Guimarães (2016) ainda salientam que na vida diária o 
consumo é algo acentuado e contínuo e é responsável por realizar um papel central na vida dos consumidores 
materialistas, papel esse que estrutura valores e que a partir disso desenvolve identidades, determina mapas 
culturais, regula relações sociais, e assim por diante. O ato de adquirir bens é considerado algo muito prazeroso 
para as pessoas materialistas, isso porque elas enxergam esse fato como sendo essencial para o bem estar e 
satisfação. Além disso, para elas sucesso é considerado sinônimo de posse de bens (Santos & Souza, 2013). 
Dessa forma, será abordado no próximo capítulo o tema do materialismo, em específico os atributos que 
influenciam a formação de atitudes materiais entre um público potencialmente vulnerável que é o adolescente.

2.1 O materialismo na adolescência
 A adolescência é o período da vida que marca a transição da infância para a fase adulta. É nesta fase da 
vida que as pessoas estabelecem padrões de conduta que são responsáveis pela saúde daquele indivíduo bem 
como a sua concepção do futuro no decorrer da vida. Assim, o materialismo pode ser considerado um consolo 
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para as tantas incertezas e dúvidas que marcam esta fase da vida dos seres humanos, e isso gera um impacto 
direto em compras compulsivas e consumo por status (Ladeira, Santini & Araújo, 2016).
 A cultura de consumo dos adolescentes traz alguns moderadores, tais como a família, que é o principal 
influenciador nos padrões de consumo, os grupos de pares que influenciam o padrão de comportamento 
de compra, as instituições de ensino frequentadas, a mídia que fomenta a identidade coletiva, e, por fim a 
classe social que tem influência sobre todos os outros fatores. Pode-se dizer que todos esses aspectos estão 
relacionados à maneira de como os adolescentes se percebem e como eles imaginam ser avaliados por terceiros 
(Carvalho, Queiroz & Bergamo, 2017). Além disso, uma ferramenta da atualidade que os adolescentes gostam 
muito são os youtubers (Motta, Bittencourt & Viana, 2014).
 Atualmente, é possível identificar uma cultura global que ocorre quando pessoas compartilham valores 
e comportamentos ligados ao consumo com outros indivíduos similares de várias outras culturas nacionais. 
Como exemplo, é possível citar os adolescentes do mundo todo, isso porque possuem tendência a se vestir de 
forma semelhante e ainda se parecem muito na questão de coisas que eles reconhecem divertidas. Isso ocorre 
devido à interferência da mídia na vida dos jovens que estão expostos a ela (Ceretta & Froemming, 2011); 
(Carvalho, Queiroz & Bergamo, 2017).
 Ladeira, Santini e Araújo (2016) salientam que nessa fase da vida, as pessoas sentem a necessidade de 
satisfazer vários desejos de consumo, muitas vezes provindos da paixão pela posse de bens. Como resultado 
desse amor e preocupados em sustentar o próprio futuro consumista, eles começam a cobiçar para o seu futuro 
profissões que tragam um bom retorno financeiro. 
 Conforme Ceretta e Froemming (2011), os jovens buscam constantemente a autoafirmação, prazer 
e status perante o grupo de amigos em que estão inseridos. Isso tudo traz como consequência a paixão pelo 
consumismo. Esse público normalmente procura utilizar-se de marcas para ganhar prestígio social e autoestima 
positiva (Scharf, Rosa & Oliveira, 2012).
 Carvalho, Queiroz e Bergamo (2017) complementam que por mais que às vezes os adolescentes tenham 
interesse por algum produto, à decisão de compra muito vai depender da maneira que o jovem se insere na 
comunidade, além do poder aquisitivo. Com base nisso, Garcia (2009) salienta que não é o valor financeiro da 
compra que diferencia os altos e baixos graus de materialismo, mas sim o objetivo do consumo bem como seu 
respectivo significado atribuído pelos indivíduos em todo o processo.  
 Os adolescentes de fato têm poder de influência nas compras familiares, principalmente quando se 
trata de produtos como alimentos, artigos eletrônicos e roupas, e é por esse motivo que muitas empresas 
procuram cada vez mais a conquista desse público (Ceretta & Froemming, 2011). Conforme Mota (2015), 
os jovens vêm ganhando cada vez mais destaque perante o grupo familiar, isso porque em comparação com 
gerações anteriores, pode-se perceber que atualmente esse público passa a ter mais influência nas decisões de 
compras da família.
 O tema de materialismo entre o público adolescente traz alguns estudos relevantes, como o estudo 
realizado por Garcia (2009), Santos e Souza (2013), bem como o estudo elaborado por Carvalho, Queiroz e 
Bergamo (2017), tais estudos serão contextualizados no quadro 01.
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Quadro 1: Contextualização dos Principais Estudos.
Autores Principais Estudos

Garcia (2009)

Teve como objetivo desenvolver e validar uma escala de materialismo – a Escala Brasileira 
de Valores Materiais (EBVM). Para tanto foram realizados 2 estudos com um total de 1009 
usuários da internet, 221 do primeiro e 788 no segundo. Os resultados indicaram que o 
materialismo apresenta relação positiva com valores em relação à autopromoção, e relação 
negativa com a autoestima. Dentre as sugestões de futuras pesquisas, está a de elaborar 
estudos em maiores amostras, e ainda com maior diferenciação em relação à idade, renda e 
classe social.

Santos e Souza (2013)

Teve como objetivo investigar as atitudes materialistas de 1832 consumidores de 9 a 14 anos 
de idade que residem no estado de Santa Catarina. Os resultados apontaram que crianças 
mais jovens, do gênero feminino, estudantes de escolas públicas bem como filhos de pais 
casados possuem um índice maior de materialismo do que os demais. O estudo concluiu 
que níveis expressivos de materialismo neste público. Os autores sugeriram que outros 
pesquisadores desenvolvessem estudos que pudessem compor um corpo de conhecimento 
que fosse capaz de subsidiar estratégias e políticas de formação e consumo adequados ao 
público adolescente e infantil.

Carvalho, Queiroz, Bergamo (2017)

Teve por objetivo compreender a construção de identidade de consumo com o público 
feminino e brasileiro que compreendia dentre 12 a 17 anos, o pressuposto do estudo 
foi à influência de fatores que moderam este fenômeno. Esse se deu através do método 
qualitativo através de um grupo de foco, a amostra compreendeu 33 meninas estudantes 
do ensino fundamental e médio e de várias classes sociais. Os resultados apontaram que 
houve particularidade de consumo desse público através de agentes influenciadores, tais 
como: pares e instituições de ensino, mídia, classe social e família. Ou seja, o estudo teve 
contribuição no diagnóstico na construção da identidade das meninas adolescentes sob a 
cultura de consumo. A partir do que foi concluído no estudo, os autores sugeriram novas 
pesquisas com foco em classes socioeconômicas e regiões do Brasil de forma particular e 
distinta. Além disso, sugere ainda a associação em segmentos específicos de compra.

Fonte: Dados da Pesquisa.

 Diante do exposto e conforme a abordagem exposta, o próximo capítulo apresenta os procedimentos 
metodológicos.

3. Procedimentos Metodológicos
 O objetivo deste estudo foi compreender como os construtos de autoestima, celebridades, comunicação 
com os amigos e propagandas estão relacionados com o materialismo entre adolescentes. Para atender esse 
fim, foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter descritiva que ocorreu por meio de um único grupo focal, 
com a participação de 21 adolescentes de 12 a 18 anos. 
 Kitzinger e Barbour (1999) esclarecem que os grupos focais podem ser considerados grupos de 
discussão que conversam sobre um tema em particular, ao receberem estímulos apropriados para o debate. 
Desse modo, a ênfase está na interação dentro do grupo, além disso, está baseada em tópicos que são oferecidos 
pelo pesquisador, que assume nesse contexto o papel de moderador (Gui, 2003). 
 O foco central do grupo focal (grupos de discussão) parte do conceito de que as pessoas podem formar 
as suas próprias opiniões e percepções durante o processo de interação com as demais (Veiga & Gondim, 
2001).
 O grupo focal pode ser caracterizado como uma técnica de coleta de dados qualitativos, que busca 
oportunizar a interpretação de crenças, valores, conflitos, confrontos e pontos de vista, atitudes, preferências, 
necessidades e sentimentos, além de permitir entender o estreitamento em relação ao tema no cotidiano. É uma 
técnica adequada para ser aplicada em estágios exploratórios de uma pesquisa, especialmente quando se quer 
ampliar a compreensão e a avaliação a respeito de um tema (Oliveira, et al, 2008). 
 Sobretudo, para a seleção e organização do grupo focal, foi necessário ter claro os critérios de inclusão 
dos sujeitos na pesquisa (Ressel et al, 2008). A escolha dos participantes ocorreu de forma não probabilística 
e por conveniência. Por razão de acessibilidade foram utilizados adolescentes que residem na região do oeste 
de Santa Catarina. Para a coleta de dados foi elaborado um roteiro em forma de entrevista semiestruturada. 
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Destaca-se que o objetivo foi deixar o grupo de adolescentes discutirem sobre suas percepções a respeito do 
tema, mas as questões serviram de norte nos momentos que o grupo não foi auto didático.
 É importante ressaltar que durante a realização do grupo focal buscou-se seguir os trâmites sugeridos 
por Debus (1997), que esclarece a importância de agendamento prévio do local e horário, a preparação da sala, 
como: iluminação, ventilação, cadeiras estofadas, espaço adequado para a realização das técnicas, manutenção 
do gravador, seleção e preparo do material (entrevista semiestruturada) e organização do ambiente.
           Ao iniciar os trabalhos com o grupo, foi feito um agradecimento aos indivíduos presentes pela participa-
ção, em seguida a moderadora e a co-moderadora se apresentaram e forneceram informações sobre  a  pesquisa
(Objetivo e duração do encontro e garantia de sigilo das informações) bem como a maneira da sua apli-
cabilidade. Conforme sugerido por Oliveira et al (2008), foi solicitado aos participantes para que falassem
um de cada vez, além de buscar evitar as discussões paralelas, e sobretudo, garantir que todos participem e
que ninguém domine a discussão, afim de que todos tenham o direito de dizer o que pensam.
 A dinâmica do grupo focal, portanto, obedeceu a uma sequência de eventos que se ampliaram de 
maneira a tornar às discussões as mais naturais possíveis. O registro do material aconteceu por meio da 
gravação de áudio. Por fim, para a análise dos dados, o material foi transcrito na sua integridade, inclusive 
com falas e expressões corporais (agrado, desagrado, voz exaltada). Os discursos recolhidos foram agrupados 
por palavras, frases e parágrafos, divididos conforme a abrangência de cada construto, e a análise de discurso 
utilizada como técnica de exame. 
 Cabe destacar-se que os procedimentos metodológicos estão em obediência aos preceitos éticos 
implicados na pesquisa com seres humanos, conforme a resolução do Conselho Nacional de saúde (196/96) 
e do Conselho Federal de Psicologia (16/2000), que incluem o sigilo quanto à identidade dos participantes e 
à liberdade de adesão voluntária ao estudo bem como a garantia da utilização dos dados para fins específicos 
deste estudo. A partir da contextualização do método, segue as discussões e respectivas análises.

4. Discussão dos Resultados
 Neste tópico, apresenta-se o perfil dos adolescentes que participaram da pesquisa, bem como, as 
análises a partir da realização do grupo focal:

4.1 Perfil dos adolescentes
 A fase inicial deste estudo buscou mencionar o perfil dos adolescentes participantes. Os resultados 
expressam que dos 21 participantes da pesquisa, 48% dos adolescentes são do gênero feminino e 52% do 
gênero masculino. As idades variaram dos 12 até os 18 anos, e a média ficou em 14 anos. A tabela 01 apresenta 
os dados referentes ao número diário de minutos que os adolescentes fazem atividades como verem TV, 
utilizar a internet com ou sem redes sociais, ler revistas, e jornais.

Tabela 1: Perfil dos Respondentes

Afirmação Média de minutos que passam
diariamente

Vendo TV 81 minutos
Utilizando a internet sem redes sociais (Sites de pesquisa, e-mail, jogos online) 104 minutos
Utilizando a internet com redes sociais (Facebook, Instagram, etc.) 213 minutos
Lendo revistas 14 minutos
Lendo jornais 7 minutos

Fonte: Dados da pesquisa.

 Nesse sentido, pode-se perceber que os respondentes passam grande parte do seu tempo navegando na 
internet, e a maior parte desse tempo é utilizado com as redes sociais. Conforme Ceretta e Froemming (2011), 
esse público é apaixonado por tecnologia, pela mídia, bem como as ferramentas de transmissão de informações 
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que ela proporciona. Eles têm a capacidade de fazer várias atividades simultaneamente, tais como: ouvir rádio, 
assistir TV, acessar a internet, e falar ao celular. Fazem tudo isso de maneira acelerada, e por vezes levam para 
o dia a dia nas escolas e para o trabalho. O próximo tópico aborda a descrição do grupo focal. 

4.2 A prática do grupo focal
 Por uma questão de sigilo, os adolescentes serão denominados como: adolescente A; adolescente B; 
adolescente C e assim sucessivamente. Portanto, de maneira inicial, foi perguntado aos participantes se eles 
acreditam que seriam mais felizes se tivessem mais dinheiro para comprar mais coisas para eles mesmos. 
Todos os respondentes afirmaram que sim, os participantes B e D destacaram: “Claro, porque dá uma sensação 
boa quando se consegue comprar” (Participante B). “Sim, para satisfazer nossos desejos” (Participante D).
 Ao inferir se é bom realizar compras, as respostas foram unânimes que sim. Contudo questionou-se 
se eles pudessem comprar sem limites, o que isso significaria para eles, foi destacado pela participante B: 
“Porque daí eu estaria realizada e iria ter as coisas que eu desejo” (Participante B). Assim, pode-se dizer que 
esse público emerge com um segmento consumista, o que desperta grande interesse das organizações. Mota 
(2015) realizou um estudo semelhante, o qual também identificou que os adolescentes de fato gostam muito 
de consumir. Esta fala inicial vêm ao encontro ao que já diziam Ceretta e Froemming (2011) e Ladeira, Santini 
e Araújo (2016), que salientam que os adolescentes da atualidade gostam muito de fazer compras e consumir, 
fazem isso com a finalidade de buscar prazer, autoafirmação e status perante o grupo de amigos. 
 Em seguida indagou-se aos adolescentes se quando eles forem adultos, na hora de escolher um trabalho, 
eles levariam em conta à questão de qual trabalho lhes traria mais dinheiro. Todos os adolescentes discordaram 
da afirmação e concordaram com a declaração do participante Q: “Porque não vale a pena ganhar muito dinheiro 
mas você não gostar do que faz, tem que gostar do que faz” (Participante Q). Nesse caso, fica compreensível 
que os participantes discordam totalmente desta afirmação. Esta resposta obtida contradiz o estudo de Ladeira, 
Santini e Araújo (2016), que por sua vez defende que devido à necessidade de satisfazer vários desejos de 
consumo provindos da paixão pela posse de bens, os adolescentes se preocupam em sustentar o próprio futuro 
consumista, passando a cobiçar para o seu futuro profissões que tragam um bom retorno financeiro. 
 No estudo elaborado por Mota (2015), a maioria dos respondentes, mais precisamente 26,8% não 
concordam e nem discordam dessa afirmação. Entre os demais, 37,6% dos respondentes discordam totalmente 
ou parcialmente, 34,6% concordam em parte ou totalmente. Contudo, quando feita a mesma pergunta somente 
dirigida aos amigos dos respondentes, os resultados foram diferentes. A maioria, mais precisamente 59,8% 
responderam que concordam totalmente ou em parte.
 A seguir, foi perguntado se eles sabem quais são os colegas da escola que possuem mais dinheiro. 
A resposta foi unânime: “sim”. Logo em seguida ainda foi lhes interrogado se eles acreditam que essas 
pessoas que tem mais dinheiro, de fato demonstram e querem mostrar isso aos outros, os participantes M e D 
comentaram: “Tem gente que demonstra” (Participante M). “Logicamente” (Participante D).
 Ou seja, de fato os adolescentes percebem quando alguém possui mais dinheiro que eles mesmos. 
Com a mesma lógica de influência dos amigos, perguntou-se aos adolescentes se eles acreditam que os amigos 
deles gostam de comprar coisas que os seus amigos possuem e o porquê disso. Os adolescentes responderam: 
acredito que sim, inveja, muita inveja, e, além disso, os participantes M, B e Q comentaram:

“Porque se você vê que alguém tem alguma coisa bonita você também deseja ter, querendo ou não.” 
(Participante M).
“E se tu convives com a pessoa é mais fácil ainda porque se ela tem você também vai querer ter 
isso” (Participante B).
“Eu estou conversando com uma pessoa daí ela está com um celular melhor ou alguma coisa assim, 
daí nós também vamos querer ter alguma coisa assim melhor.” (Participante Q).

 Dessa forma, fica evidente que os amigos dos respondentes de fato gostam de comprar o que os seus 
amigos possuem. No entanto, no estudo elaborado por Mota (2015), foram encontrados resultados distintos. 
82,4% dos respondentes discordam totalmente ou em parte ou ainda não concordam e nem discordam desta 
afirmação. Conforme Ceretta e Froemming (2011), essa geração desperta muito interesse das organizações 
devido ao anseio consumista. Os adolescentes possuem paixão pelo consumo e por fazer compras, assim o 
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comportamento materialista e o consumo por status acontecem em razão da busca de autoafirmação e inserção 
em grupos (Ladeira, Santini & Araújo, 2016). Matos e Bonfanti (2016) ainda salientam que os jovens são 
influenciados por grupos de maneira inconsciente, devido a isso, passam a repetir o consumo dos amigos. 
 Em seguida, ainda com base na pergunta anterior, foi lhes questionado o que eles sentem quando 
percebem que tem colegas que mais tem coisas do que eles mesmos, os participantes A e O destacaram: 
“Rebaixada” (Participante A). “É que não tem comparação com o que eles têm” (Participante O). Em relação 
à resposta da participante A, conforme Matos e Bonfanti (2016), as variáveis de materialismo e socialização 
relacionadas à cultura de consumo, estão diretamente associadas ao comportamento compulsivo de compra. 
Ou seja, quando há influência de colegas, existe uma probabilidade maior de o adolescente querer comprar 
aquele produto. Quanto maior a socialização existente, maior será também o comportamento compulsivo de 
compra. Ceretta e Froemming (2011) ainda explicam que os adolescentes influenciam e são influenciados no 
processo de decisão de compra. 
 Medeiros et al (2015) salientam que as pessoas se utilizam de suas posses para indicar sucesso e auto 
realização. No entanto, a fala do participante “O” expressa o desejo do consumo e a falta de recursos para 
concretizá-lo. Isso vem de acordo com o estudo de Carvalho, Queiroz e Bergamo (2017) que diz que mesmo 
que muitas vezes sinta essa vontade de consumir, à decisão de compra muito vai depender do poder aquisitivo. 
Dando continuidade, foi indagado se em relação aos seus amigos, se eles preferem aqueles que possuem 
muitas coisas. Todos concordaram com a afirmação do participante B: “Não, porque é o que a pessoa é e não 
o que ela tem, isso que faz a diferença, o caráter dela e o que ela é pra você” (Participante B). Nesse caso, o 
resultado encontrado é idêntico ao estudo de Mota (2015), que por sua vez identificou que quase 78% dos 
respondentes discordam totalmente ou em parte deste comportamento. Desse modo, fica evidente que os 
adolescentes valorizam mais o ser do que o ter no momento de escolha das amizades. 
 Posteriormente, foi indagado aos adolescentes se os amigos deles gostam de pessoas que possuem 
roupas legais. Como respostas teve-se: sim; muitos sim. Então, seguindo a mesma lógica ainda foi perguntado o 
que eles consideram roupas legais, os adolescentes B e D comentaram: “Vestir o que está em alta” (Participante 
B). “Roupas de marca” (Participante D). De acordo com Ceretta e Froemming, (2011), para os adolescentes 
da atualidade, valores como a beleza e juventude são considerados importantes e a moda é uma das maneiras 
de expressar esses valores com base nas tendências. As marcas trazem uma simbologia de bom gosto e estilo, 
dessa forma, as pessoas se voltam a elas devido a busca de um sentido, criando assim um sentimento de 
pertencimento. Scharf, Rosa e Oliveira (2012) complementam que os jovens procuram utilizar-se de marcas 
para ganhar prestígio social e autoestima positiva.
 A seguir, foi indagado aos participantes se eles gostam do que enxergam quando se olham no espelho. 
Alguns deles se manifestaram e responderam que sim, já outros permaneceram em silêncio. Assim, conforme 
Medeiros, et al (2015), a variável autoestima não influencia a compulsividade do público adolescente, isso 
porque sempre dependerá do grupo em que o adolescente está inserido. Se o grupo não privilegia o consumo, 
aquele adolescente provavelmente também não o fará. Entretanto, se o grupo valoriza o consumo como forma 
de realização pessoal, provavelmente essa pessoa ficará mais propensa a adquirir o comportamento de consumo 
compulsivo.
 Por conseguinte, foi lhes questionado se eles têm ídolos e celebridades que gostam, e ainda se pensam 
frequentemente sobre eles. Dessa forma, todos responderam que não, e a participante B comentou: “Isso 
existia uma vez, hoje já não tem mais isso, querendo ou não você deixa a gostar disso, de correr atrás de uma 
pessoa que é celebridade” (Participante B).
 No estudo elaborado por Mota (2015), obteve-se como resultados que 48,8% dos respondentes 
discordam totalmente ou em parte, 18,3% não concorda e nem discorda, e 32,9% concordam totalmente ou 
em parte da afirmação. Ou seja, esse resultado vem ao encontro da fala obtida no grupo focal.
 No entanto, quando foi perguntado em relação aos youtubers a resposta foi diferente. Ficou evidenciado 
que eles gostam e são seguidores de pessoas neste canal. Com base nessa resposta perguntou-se o porquê de 
seguir os youtubers. Os participantes D e O comentaram:
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“Porque você se interessa no assunto além de gostar de ver aquilo que eles postam e passa a seguir 
ele.” (Participante D).
“No dia a dia deles também, o que eles fazem.” (Participante O).

 
 Assim, Motta, Bittencourt e Viana (2014) salientam que os jovens que assistem e prestam atenção nos 
canais do youtube são influenciados pelos apresentadores, e quando algum adolescente assiste a um canal, será 
estabelecida uma relação de interesse entre ele e os conteúdos postados pelo apresentador.   
 Ao prosseguir, foi auferido se os mesmos já sentiram raiva dos seus pais por não terem comprado algo 
que os participantes queriam. Todos os participantes concordaram, e um deles disse que isso é normal. Com a 
mesma lógica ainda se perguntou aos participantes se eles acreditam que os seus pais poderiam dar mais coisas 
a eles. A resposta foi unânime: sim.
 Conforme Matos e Bonfanti (2016), isso ocorre devido aos adolescentes não se perguntarem de onde 
sai o dinheiro. A maioria dos jovens não possui salário, tampouco um trabalho que associe o dinheiro que eles 
recebem dos pais. Assim, eles podem pensar que não gastam demais, e ainda que os pais pudessem sim dar 
mais coisas a eles. Além disso, geralmente os adolescentes nem se dão conta que as compras realizadas podem 
ser excessivas, dessa forma eles raramente sentem culpa por terem comprado demais.
 Ao dar continuidade, foi interrogado aos respondentes se a marca do produto que eles compram é 
importante. A respondente K disse que não, que não é importante. Devido a essa resposta, logo em seguida 
foi perguntado por que eles compram, e o que faz com que eles comprem essa roupa em vez daquela. Os 
participantes B e K comentaram: “Se ela é confortável” (Participante B). “Vestir bem” (Participante K).
 Ainda com foco na marca, perguntou-se referente a celulares, que tipo de celular que eles gostariam de 
ter:

“Um que dura bastante.” (Participante P).
“Um que dura à bateria.” (Participante K).
“A prova de água.” (Participante I).
“Aquele que a gente tem condições de comprar.” (Participante S).

 Assim, pode-se apontar que no momento da decisão de compra, os jovens valorizam muito questões 
como o design, o preço e a qualidade do produto. Desse modo, para alguns jovens a marca do produto também 
é valorizada, mas não é um fator determinante, isso porque eles costumam seguir os consumidores gerais. 
 Apesar do exposto, ao longo do grupo focal ficou evidenciado que os adolescentes identificam que 
vários amigos compram produtos só pela marca, e ainda que possuem amigos fiéis a uma marca. Assim, é 
inevitável ignorar o vínculo que existe entre as marcas e os adolescentes, isso porque são elas que trazem 
uma simbologia de bom gosto e estilo, além de sentido que cria um sentimento de pertencimento (Ceretta & 
Froemming, 2011).  
 Em seguida, comentou-se com os adolescentes se eles tivessem que lembrar de uma marca, qual vêm 
à mente. As respostas obtidas foram Acer, Adidas, All Star, Apple, Colcci, LG, Mizuno, Nike e Samsung. 
No estudo de Ceretta e Froemming (2011), Adidas e Nike também foram encontradas como marcas mais 
desejadas do público adolescente. Conforme Azevedo Júnior (2007), a Nike possui uma identidade de marca 
muito forte perante o mercado, e isso se explica em decorrência do design moderno dos produtos, além do 
posicionamento através de publicidade criativa e global, patrocínio de atletas que se destacam em competições 
internacionais, responsabilidade social, espaços conceituais tanto reais quanto virtuais, entre outros. Ou seja, 
todos esses trabalhos fizeram com que a Nike se tornasse líder mundial no segmento de materiais esportivos, 
e a sua logomarca a mais desejada na área esportiva.
 Após, perguntou-se aos adolescentes se eles acreditam que as propagandas são uma importante fonte 
de informação:
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“Depende, porque às vezes eles informam de um produto novo, daí a gente fica sabendo pelo anúncio, 
mas aí a gente não compra porque é muito caro.” (Participante S).
“Tipo, eles falam lá se fosse uma propaganda de celular, o celular tem tantas gigas, memória e essas 
coisas, só que o preço também é muito mais caro.” (Participante Q).
“Muitas propagandas nem colocam o preço, só colocam a propaganda do aparelho.” (Participante O).

 Por fim, é possível perceber que de fato eles acreditam que as propagandas trazem informação. No 
estudo de Mota (2015), 49,6% dos respondentes acreditam que de fato as propagandas são uma importante 
fonte de informação, já 30,1% não concordam e nem discordam, e apenas 20,4% discordam totalmente ou em 
parte desta afirmação. Ou seja, a maioria dos respondentes de fato acredita que as propagandas são uma fonte 
de informação.
 Em seguida e ainda com a essência em propagandas, foi indagado se eles acreditam que as propagandas 
e os anúncios, ajudam a aumentar o padrão de vida das pessoas:

“Não, porque eles fazem um anúncio aí por exemplo o cara que faz o anúncio mostra como se fosse 
alguma coisa maravilhosa, aí você fica com vontade de comprar, mas aí quando você compra nem 
é tanto assim.” (Participante Q).
“Faz bem pro bolso deles, pro nosso não.” (Participante B).

 Com base nas respostas obtidas, pode-se perceber que eles não acreditam que de fato as propagandas 
passam uma imagem fiel do produto que está anunciado. Ainda, quando perguntado se eles compram produtos 
com base em propagandas, todos os entrevistados responderam que não. Dessa forma, pode-se concluir que 
os participantes não costumam comprar produtos fundamentados em propagandas, isso porque o produto na 
maioria das vezes não está em conformidade com as especificações do anúncio. 
 Conforme Garcia (2009), os anúncios de determinados produtos geram apelo comercial, então 
conduzem ao consumo com alicerce na busca constante que os adolescentes possuem em relação à satisfação 
e bem-estar subjetivo. E isso realmente funciona de maneira imediata, contudo, conforme os estágios de 
maturidade aumentam, a influência da TV perde a sua força. Assim, fica compreensível que a televisão não é 
considerada tão impactante na formação de atitudes materialistas entre os adolescentes (Santos & Fernandes, 
2011).
 Também, foi perguntado aos adolescentes se eles gostam de propagandas. Ficou evidente que eles não 
gostam delas, tanto na TV quanto no youtube. Isso porque quando abordados sobre isso a voz dos participantes 
foi exaltada:

“Ai que saco.” (Participante O).
“Que coisa mais chata.” (Participante K).
“Espero 5 segundos e tiro.” (Participante P).

 Mota (2015) identificou em seu estudo que 44,3% dos adolescentes entrevistados trocam de canal no 
momento das propagandas. Conforme Motta, Bittencourt e Viana (2014), existem publicidades que de fato 
ficam explícitas que possuem fins comerciais, e existem ainda publicidades subjetivas ao meio do conteúdo, 
tanto na TV quanto em vídeos publicados pelos youtubers. 
 É evidente que este tipo de propaganda traz mais influência sobre os adolescentes, isso se justifica 
pelo fato de eles deixar a propaganda nas entrelinhas, ou seja, eles falam como se fossem apenas informar, e 
não fazer propaganda. Diante disso, os youtubers exercem um papel significativo na vida dos usuários. Após 
a descrição da aplicação do grupo focal, o quadro 02 busca correlacionar os resultados com as principais 
concepções teóricas a respeito do tema:
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Quadro 2: Relações teóricas X Práticas

Construto Autores Principais Concepções dos 
Autores

Principais Respostas
Obtidas

Propagandas

Santos, Fernandes (2011)

A televisão influencia apenas 
imediatamente o adolescente, 
mas, à medida que esse 
avança para estágios de maior 
maturidade, a influência da 
televisão perde sua força.

Quando fica explícito que 
existem fins comerciais, 
não possui significância 
para o materialismo entre os 
adolescentes, já que eles não 
acreditam que os anúncios 
trazem uma imagem fiel do 
produto. Contudo, quando se 
trata de propaganda subjetiva, 
tem significância.

Motta, Bittencourt, Viana 
(2014).

Propagandas com fins 
comerciais não interferem 
no materialismo entre 
adolescentes. No entanto, 
propagandas subjetivas podem 
interferir.

Mota (2015).

É considerado pouco 
significativo para explicar o 
comportamento materialista 
entre adolescentes.

Celebridades

Motta, Bittencourt, Viana 
(2014).

Youtubers exercem influência 
sobre os adolescentes.

Principalmente os youtubers 
estão relacionados ao 
materialismo entre 
adolescentes.Mota (2015).

Influencia o grau de 
materialismo dos adolescentes. 
Quanto mais os adolescentes 
são atraídos pelas celebridades, 
maior o grau de materialismo.

Autoestima

Garcia (2009)

Os indivíduos mais 
materialistas tem autoestima 
mais baixa em comparação as 
pessoas com menores médias 
de materialismo.

Não mostrou se relacionar 
ao materialismo entre os 
adolescentes, isso devido 
aos respondentes possuir 
autoestima, e ao mesmo tempo 
serem materialistas.Mota (2015).

Os adolescentes com baixa 
autoestima tendem a ser mais 
materialistas do que os que 
possuem alta autoestima

Comunicação
com Amigos

Mota (2015).
Tem grande grau de influência 
no materialismo entre 
adolescentes.

Se relaciona de maneira 
significativa com o 
materialismo entre 
adolescentes. Isso porque 
quando os adolescentes 
percebem que um dos amigos 
possui mais coisas que ele 
mesmo se sente rebaixado, 
e sem dúvidas também 
gostariam de ter aquele 
produto.

Ceretta, Froemming (2011).

Tem influência devido aos 
adolescentes gostarem 
de comprar em busca de 
autoafirmação, prazer e status 
perante o grupo de amigos.

Matos, Bonfanti (2016).

Os jovens são influenciados 
pelos amigos de maneira 
inconsciente e devido a isso 
passam a repetir o que eles 
consomem.

Fonte: Dados da pesquisa.

 A partir das principais relações teóricas e práticas, o próximo tópico apresenta as principais 
considerações, as limitações do estudo e ainda recomendações de futuras pesquisas a serem desenvolvidas.
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5. Considerações finais 

 Este estudo consistiu em uma pesquisa qualitativa, descritiva, que foi operacionalizada por meio de 
um único grupo focal. A pesquisa contou com a participação de 21 adolescentes de 12 a 18 anos. O objetivo 
deste estudo foi compreender como os construtos de autoestima, celebridades, comunicação com os amigos e 
propagandas estão relacionados com o materialismo entre adolescentes.
 De uma forma geral, assim como nos estudos de Garcia (2009), Santos e Souza (2013), Medeiros et al 
(2015), e Mota (2015), foi possível identificar comportamentos materialistas nos adolescentes em estudo. No 
que tange aos construtos influenciadores do materialismo, ficou evidente que a comunicação com os amigos, 
os youtubers e as propagandas subjetivas tem influência no comportamento materialista dos jovens. Já em 
relação à autoestima não foram identificados comportamentos indicativos de influência no grupo em estudo.
 Em relação ao construto da comunicação com os amigos, ele se relaciona de maneira significativa no 
comportamento materialista entre os adolescentes participantes. Isso porque quando um adolescente percebe 
que um amigo comprou alguma coisa, esse jovem também ficará com vontade de comprar e desfrutar desse 
produto, além de se sentir rebaixado perante os amigos que possuem mais coisas que ele mesmo.
 O atributo de celebridades se relaciona ao materialismo entre os adolescentes. Quando se trata de 
celebridades em geral o grau não é significativo, contudo, quando se trata de youtubers, esses sim, exercem 
influência sobre os respondentes. Isso se explica devido à confiança que eles colocam nessas pessoas. Ou 
seja, se a celebridade que o adolescente acompanha frequentemente diz que determinado produto é bom, 
o adolescente vai considerar que de fato o produto é bom mesmo, e, além disso, ficará propenso a adquirir 
aquele item. 
 O atributo de propagandas inicialmente não demonstrou ter relação com o materialismo entre os 
adolescentes. Isso porque ficou evidenciado que eles não acreditam que os anúncios de fato representem uma 
imagem fiel do produto, e ainda, afirmaram que não compram com base em propagandas. Entretanto, existem 
propagandas subjetivas, elas ocorrem quando o anúncio é feito somente de maneira informativa, as marcas 
aparecem de maneira contextualizada, e não fica explícito que possui fins comerciais. Este atributo mostrou 
relacionar o comportamento materialista, ou seja, dessa maneira influencia os jovens subjetivamente, tanto 
nos ideais da vida pessoal do indivíduo quanto os produtos que o mesmo vai adquirir.
 Igualmente, os resultados dessa pesquisa, além de contribuir com a ampliação de pesquisas e 
literatura acadêmica na área do comportamento do consumidor, contribuem ainda para a elaboração de novas 
abordagens, por meio de estratégias de marketing focadas para o público adolescente. Tais abordagens podem 
ser relacionadas aos youtubers, já que eles exercem influência sobre os usuários que os acompanham. Ainda 
os amigos e formadores de opiniões, isso porque ficou evidente que os adolescentes querem ter o que os 
amigos possuem, e por fim através de propagandas subjetivas já que elas influenciam muito mais o público 
adolescente do que as propagandas em que fica explícito que possui fins comerciais.
 Por outro lado, este estudo teve algumas limitações, uma delas foi à questão de os participantes do 
grupo focal terem falado pouco no momento do diálogo. Pôde-se perceber ainda que houve um participante 
formador de opinião no grupo, este foi o participante B. Os demais normalmente concordavam com o que esse 
participante afirmava. Além disso, eram poucas as respostas obtidas em cada pergunta. 
 Outra questão importante que é considerada limitação, foi a desejabilidade social, que conforme Mota 
(2015) é quando as respostas atribuídas pelos respondentes não conferem com o que de fato ele acredita ou 
pratica, mas sim com o que ele percebe mais conveniente responder. Nessa pesquisa, isso se explica pelo fato 
de a região estudada pertencer a cultura alemã, em que é comum as pessoas terem medo de errar, por isso elas 
falam o que é mais conveniente e não o que de fato elas pensam a respeito.
 Por fim, sugere-se como novos estudos, a utilização de uma abordagem quantitativa, para que assim 
consiga-se mensurar os resultados em dados numéricos. Outra lacuna de estudo são as ferramentas como as 
redes sociais e o youtube, já que estão fortemente ligadas a essa geração. Além disso, ainda poderiam ser 
utilizadas idades mais heterogêneas para assim conseguir uma maior comparação de que geração de fato é a 
mais materialista. 

Revista Connexio, v.7, n. 2, p. 14-27, 2018.



26

Referências 
  
Achenreiner, G. B. (1997). Materialistic values and susceptibility to influence in children. Advances in 
Consumer Research, 24, p. 82-88. 

Azevedo Júnior, A. C. (2007). Um case de marketing global: Nike Inc.

Baratter, A. (2010). O Coração do Consumidor, o negócio é entender de gente. São Paulo, Clube de autores. 

Blackwell, R. D., Miniard, P. W.& Engel, J. F. (2005). Comportamento do Consumidor. 9. ed.São Paulo:
Editora Cengage Learning.

Carvalho, A. V. S. R.; Queiroz, L. S. & Bergamo, F. V. M. (2017). Consumo Adolescente: Construindo a 
Identidade de Jovens Brasileiras. Revista Brasileira de Marketing, 16(1): 68-82.

Ceretta, S. B. & Froemming, L. M. (2011). Geração Z: Compreendendo os Hábitos de Consumo da Geração 
Emergente. Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Potiguar. Ano 
III(2). 

Debus, M. (1997). Manual para excelência em la investigacion mediante grupos focales. Washington: Academy 
for Educational Development. 

Exame. (2013). Os 20 países mais materialistas do mundo. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mundo/
os-20-paises-mais-materialistas-do-mundo/> Acesso em: 02 de Setembro de 2017.

Garcia, P. A. O. (2009). Escala Brasileira de Valores Materiais – EBVM: Elaboração e Validação de uma 
Escala para Materialismo como Valor de Consumo. Universidade de Brasília. 

Goldberg, M. E., Gorn, G. J., Peracchio.; L.A.& Bamossy, G. (2003). Understanding materialism among 
youth. Jornal of Consumer Research. 13(3): 278- 288.

Grohmann, M. Z., Battistella, L. F. & Radons, D. L. (2012.) O consumo de status e suas relações com o 
materialismo: análise de antecedentes. Revista Brasileira de Marketing, 11(3): 3-26. 

Gui, Roque Tadeu. (2003). Grupo focal em pesquisa qualitativa aplicada: intersubjetividade e construção de 
sentido. Revista Psicologia Organização e Trabalho, Brasília, jan/jun 3(1):135-160. 

Kilbourner, W.; Grunhagen, M.; & Foley, J.. (2005). A cross-cultural examination between materialism and 
individual values. Journal of Economic Psychology, 26(5): 624-41.

Kitzinger J.; Barbour R.S. Introduction: the challenge and promise of focus groups. In: Kitzinger, J.; Barbour, 
R.S. (org.) (1999). Developing focus group research: politics, theory and practice. London (UK): Sage; p.1-20.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2000). Introdução ao Marketing. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 

Ladeira, W. J., Santini, F. O. & Araújo, C. F. (2016). Comportamento Materialista em Adolescentes e Crianças: 
Uma Meta-análise dos Antecedentes e dos Consequentes. Revista de Administração Contemporânea, 20(5): 
610-629.

Matos, C. A.& Bonfanti, K. (2016). Comportamento compulsivo de compra: fatores influenciadores no público 
jovem. Revista de Gestão, 23(2,): 123-134.

Revista Connexio, v.7, n. 2, p. 14-27, 2018.



27

Medeiros, F.G.; Diniz, I. S. F. N.; Costa, F. J.; Pereira, R. C. F. (2015). Influência de Estresse, Materialismo e 
Autoestima na Compra Compulsiva de Adolescentes. Revista de Administração Contemporânea – ANPAD. 
19, 2º edição especial, art. 2:137 – 156.

Mota, A. O. (2015). Consumo e Cultura Material: Investigando o Materialismo entre Adolescentes. Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais: Programa de Pós-Graduação em Administração, Belo Horizonte. 

Motta, B. S., Bittencourt, M. & Viana, P. M. F. (2014). A influência de Youtubers no processo de decisão dos 
espectadores: uma análise no segmento de beleza, games e ideologia. Revista da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Comuniçação | E-compós. 17(3). 

Oliveira, N.A., Porto, A.R., Palma, J.S., Calcagno, N.G.S., Fehn, L.A.C. & Thofehrn, M.B. (2008). 
Contextualizando o grupo focal: técnica de coleta de dados em pesquisa qualitativa. In: XVII Congresso de 
Iniciação Cientifica e X Encontro de Pós-Graduação, Anais. Pelotas. 

ONUBR Nações Unidas do Brasil. Adolescentes e jovens são 28% da população mundial; onu pede mais 
investimentos (2014). Disponível em: <https://nacoesunidas.org/adolescentes-e-jovens-sao-28-da-populacao-
mundial-onu-pede-mais-investimentos/> Acesso em: 01 de Setembro de 2017

Ressel, L.B., Beck, C.L.C., Gualda, D.M.R. Hoffmann, I.C., Silva, R.M. & Sehnem, G.D. (2008). O uso do 
grupo focal em pesquisa qualitativa. Texto Contexto Enfermagem, Out-Dez 17(4): 779- 786. 

Richins, M. L. & Chaplin, L. N. Material parenting: how the use of goods in parenting fosters materialism in 
the next generation. (2015). Journal of Consumer Research, 41, edição 6: 1333-1357. Disponível em: https://
academic.oup.com/jcr/article-lookup/doi/10.1086/680087 Acesso em: 14 de Agosto de 2017.

Richins, Marsha L. & Dawson, Scott. A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: 
Scale Development and Validation. (1992). Journal of Consumer Research, Chicago, Dec., 19(3): 303-316.

Salume, P., Pinto, M. D. & Guimarães, L. O. (2016). Cultura Material e Materialismo: Explorando os Valores, 
os Significados, as Características e as Influências no Consumo de Joias. Revista ADM.MADE, 20 (3): 43-61. 

Samara, B. S.& Morsch, M. A. (2005). Comportamento do consumidor Conceitos e casos. São Paulo: Editora 
Pearson.

Santos, C. P. & Fernandes, D. V. D. H. (2011). A Socialização de Consumo e a Formação do Materialismo 
entre Adolescentes. Revista de Administração Mackenzie, 12(1): 169-203.

Santos, T. D. & Souza, M. J. B. (2013). Materialismo entre crianças e adolescentes: o comportamento do 
consumidor infantil de Santa Catarina. Revista Gestão Organizacional, 6(1): 45-58.

Scharf, E. R., Rosa, C. P. & Oliveira, D. (2012). Os Hábitos de Consumo das Gerações Y e Z: A Dimensão 
Ambiental nos Contextos Familiar e Escolar. Revista Contemporânea de Economia e Gestão 10(1).

Veiga, L. & Gondim, S.M.G. (2001). A utilização de métodos qualitativos na ciência política e no marketing 
político. Opinião Pública. 2(1): 1-15.

Ward, S. & Wackman, D. (1972, Aug.). Children’s Purchase Influence Attempts and Parental Yielding. Journal 
of Marketing Research, 3, 316-20.

Revista Connexio, v.7, n. 2, p. 14-27, 2018.



28

V. 7, N. 2, 2018
ISSN 2236-8760

https://repositorio.unp.br/index.php/connexio

Gestão de Recursos Humanos Socialmente Responsável: Formar e Reter Pessoas
Socially Responsible Human Resources Management: Training and Retaining People

Liane José Patrício Monteiroa, Marta Gorete Rodrigues Ornelasb, Ilda Maria Morais Massano Cardosoc

aMestre em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional. Instituto Superior Miguel Torga – ISMT – Coimbra. 
E-mail: lianemonteiro0210@hotmail.com
bMestre em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional. Instituto Superior Miguel Torga – ISMT. E-mail: 
mornelas@campus.ul.pt
cDoutora em Ciências da Saúde. Professora Auxiliar do Instituto Superior Miguel Torga – ISMT – Coimbra – Portugal e da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra - Portugal. E-mail: ildamassano@ismt.pt

Resumo
A responsabilidade social interna está relacionada à área de Gestão de Recursos Humanos, e envolve todas as atividades desen-
volvidas pela gestão dos colaboradores na organização, com ênfase no investimento no capital humano, na saúde, na segurança, na 
gestão da mudança, entre outros. O objetivo foi identificar a adoção de práticas socialmente responsáveis de Gestão de Recursos 
Humanos nas dez maiores empresas localizadas em Portugal, de acordo com o site “Maiores empresas Portuguesas”, relacionadas 
aos subsistemas Formar e Reter Pessoas. A investigação desenvolvida foi qualitativa, do tipo documental. Para o tratamento dos 
dados, as práticas de Formar e Reter Pessoas foram ordenadas em categorias e subcategorias. Os resultados da pesquisa mostram 
que as empresas investigadas adotam 13 categorias, sendo duas no subsistema Formar Pessoas e 11 no subsistema Reter Pessoas. 
Pode-se concluir que as dez maiores empresas localizadas em Portugal estão a adotar, em relação aos subsistemas Formar Pessoas 
e Reter Pessoas, práticas socialmente responsáveis, que vão além da obrigatoriedade legal, como investir no desenvolvimento de 
competências e no desenvolvimento profissional, na saúde do trabalhador, na segurança ocupacional, cultura e lazer, gestão partici-
pativa e na manutenção da empregabilidade e preparação para a reforma

Palavras-chave: Responsabilidade Social Interna; Formar Pessoas; Reter Pessoas.

Abstract
Internal social responsibility is directly connected with Human Resources Management, and it involves all activities developed by 
asset management in the organization, with emphasis in human capital investment, health, security, managing change, etc. The goal 
was to identify social responsible practices in Human Resource Management regarding the ten largest companies located in Por-
tugal, according to the website “https://www.economias.pt/maiores-empresas-portuguesas/”, concerning the subsystems of People 
Training and Retaining People. The investigation was considered qualitative of a documental type. For data processing, the People 
Training and Retaining People practices were arranged in categories and subcategories. The results of this investigation showed 
that the companies in question adopt 13 categories, two from the subsystem People Training and 11 from the Retaining People 
subsystem. In conclusion, the 10 largest companies located in Portugal are adopting, regarding the subsystems People Training 
and Retaining People, socially responsible practices that go beyond what’s legally requested, for example investing in developing 
skills and professional development, the workers health, occupational security, culture and recreation, participative management, in 
maintaining employability and preparing for retirement.
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1. Introdução
 Na atualidade, muitos gestores ainda se dedicam à análise do sucesso das empresas através de índices 
de lucro, resultados e números, colocando um pouco de parte o principal fator, as pessoas. Além dos objetivos 
económicos, são importantes políticas de responsabilidade social abrangentes, passíveis de medição tanto em 
resultados objetivos como também em resultados mais subjetivos (Santos, 2011).
 Segundo Vassalo (1999) as empresas perceberam que com o aumento dos desafios gerados pela 
concorrência o grande diferencial está exactamente na descoberta progressiva de que o lucro, produtividade 
e imagem da marca só serão conquistados por empresas que desenvolvam um perfil socialmente responsável. 
Como são as pessoas que estão por trás do sucesso das empresas é necessário investir nas boas práticas de 
gestão de recursos humanos (Bilhim, 2007).
 Para Prado Filho (2007, p. 32), “a mão-de-obra deixou de ser considerada como um simples recurso ou 
insumo dos processos produtivos e passou a ser valorizada, pois é ela que tem a responsabilidade de gerenciar 
ações empresariais”.
 Ao pretender a aplicação de uma Gestão de Recursos Humanos socialmente responsável, faz-
se necessário, inicialmente, compreender como suas políticas estão organizadas. De acordo com a visão 
sistêmica (Bertalanffy, 1977), as práticas de Gestão de Recursos Humanos são comummente delimitadas em 
subsistemas. Após análise da literatura – Gómez-Mejia, Balkin e Cardy (1998), Lucena (2007) e Gil (2009), 
Milkovich e Boudreau (2000), Daft (1999), Schermerhorn (2007), Tanure, Evans e Pucik (2007) –, percebe-se 
que o número de subsistemas pode variar, mas as ações relacionadas à área são as mesmas. Camara, Guerra 
e Rodrigues (2010) fazem referência a três principais susbsistemas: Agregar Pessoas, referente às práticas 
de atracção, seleção e contratação de novos talentos; Formar e Desenvolver Pessoas, relacionado às ações 
de formação e desenvolvimento de competências e habilidades e Reter Pessoas, por sua vez, direcionado às 
práticas de benefícios, saúde e segurança ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).
 A Responsabilidade Social é definida no Livro Verde da Comissão das Comunidades Europeias (COM, 
2011) como a integração voluntária das preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas 
operações e na interacção com seus stakeholders e dividida em duas dimensões, a Responsabilidade Social 
Externa e a Responsabilidade Social Interna.
 Em relação aos demais países industrializados, em Portugal, as investigações e a aplicação da 
Responsabilidade Social sofreram significativo atraso, entretanto, actualmente, é um tema que estar a obter 
notoriedade na sociedade (Rego, Cunha, Costa, Gonçalves & Cardoso, 2006). A Responsabilidade Social 
externa extrapola as fronteiras das empresas e envolve a comunidade local. A Responsabilidade Social Interna 
volta-se para os trabalhadores e no investimento no capital humano, na saúde, na segurança, na gestão da 
mudança, entre outros (Dessler, 2003; Melo Neto & Froes, 2001).
 A partir de uma investigação documental, assentada na abordagem qualitativa, tem-se como objetivo 
identificar a adoção de práticas socialmente responsáveis de Gestão de Recursos Humanos nas dez maiores 
empresas localizadas em Portugal, de acordo com o site https://www.economias.pt/maiores-empresas-
portuguesas/, relacionadas aos subsistemas Formar e Reter Pessoas.

Responsabilidade Social Interna
 Schroeder e Schroeder (2004) apontam que existe um contrato que fundamenta a relação entre as 
empresas e a sociedade e este evolui conforme as mudanças sociais, económicas, políticas e tecnológicas.  
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 Nesse contrato, afirmam os autores, a sociedade legitima a existência da empresa, reconhece suas 
atividades e obrigações, estabelece limites legais para sua atuação e procura delimitar suas ações.
 A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2009) considera a Responsabilidade Social como 
uma resposta que a empresa deve dar às expectativas das áreas com as quais ela se relaciona, em termos de 
desenvolvimento dos trabalhadores e da contribuição para a comunidade que lhe permitiu crescer. 
 Quanto à sua aplicação, segundo autores como Carneiro (2004), Cheibub e Locke (2002), Gaete 
Quezada et al. (2009), Melo Neto e Froes (2001), Moraes et al. (2010), Morrós e Vidal (2005), União 
Europeia (COM,2002) e Vergara e Branco (2001), deve ser concebida em duas dimensões: uma externa 
(Responsabilidade Social Externa - RSE), que tem a comunidade e meio ambiente como foco e visa promover 
as suas principais carências e o desenvolvimento sustentável da sociedade; e outra interna (Responsabilidade 
Social Interna - RSI), que foca os colaboradores e seus dependentes e é, em geral, direcionada para educação 
e formação, salários e benefícios, assistência médica e odontológica, previdência privada, lazer e assistência 
social, decorrentes de planos de desenvolvimento promovidos pelo departamento de Recursos Humanos da 
empresa.
 A aplicação da RSI realiza-se, dentre outros, por meio das seguintes práticas: formação permanente; 
melhoria da comunicação interna; maior equilíbrio entre trabalho, família e ócio; contratações não 
discriminatórias; igualdade de remuneração e de oportunidades profissionais para as mulheres e participação 
nos lucros (Morrós & Vidal, 2005). 
 Em relação à RSI, Monteiro (s.d.) identifica práticas de Gestão de Recursos Humanos, que potencializam 
o bem-estar dos funcionários, como:

I) a existência de práticas de recrutamento responsáveis, não discriminatórias e atentas à igualdade 
de oportunidades e à diversidade,
II) a inclusão de efectivos planos de formação e aprendizagem contínua ao longo da vida,
III) a criação de condições que permitam um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a 
dimensão extra profissional de cada colaborador e, ainda,
IV) a preocupação quanto à segurança dos postos de trabalho ou, pelo menos, quanto à manutenção 
de altos níveis de empregabilidade.

 Bessa (2006) e Lewis (2011) realizaram estudos sobre a diferença entre o que é obrigatório e o que 
é liberalidade nas práticas de RSI. Obrigação social é o que a empresa realiza em prol do social que está 
determinado em lei, desde o pagamento de impostos até, por exemplo, a utilização de filtros nas chaminés de 
fábricas. Já a Responsabilidade Social Interna pressupõe que a empresa, a considerar fins econômicos, éticos e 
sociais nas suas decisões, deve ir além dos limites da legislação e adotar, portanto, as chamadas liberalidades 
(Corrêa & Medeiros, 2003). A fortalecer tal diferenciação, Oliveira (1984) afirma que o simples cumprimento 
das obrigações legais não deve ser visto como comportamento socialmente responsável, mas como obrigação 
contratual óbvia, também denominada obrigação social.
 Milaré e Yoshida (2009) afirmam que para garantir padrão de excelência em produtos e serviços, 
a empresa precisa dispor de pessoas motivadas e comprometidas com o trabalho. O desenvolvimento das 
tecnologias da informação e da comunicação está a exigir das pessoas a necessidade de estabelecer uma 
nova relação com o trabalho. Nesse contexto, a aprendizagem e o desenvolvimento profissional passam a ser 
determinantes para o alcance de resultados organizacionais positivos. Pessoas preparadas produzem melhor e 
sentem-se mais confiantes (Milaré & Yoshida, 2009).
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 Em relação ao subsistema Formar Pessoas, é comum haver uma associação direta às práticas de 
Formação e Desenvolvimento. No actual ambiente competitivo, percebe-se que as empresas procuram 
desenvolver um diferencial frente aos concorrentes e para tanto é necessário que seus empregados tenham 
competência, ou seja, possuam conhecimentos, habilidades e aptidões (resumidos no acrónimo CHA), para 
lidar com novos processos e sistemas (Bohlander, Snell & Sherman, 2005). 
 Dessler (2003) salienta que esse subsistema tem se ampliado, pois além do ensino das habilidades 
técnicas, está também a envolver a educação complementar em diversos campos, como formação de equipas, 
tomada de decisão, comunicação, além de informática e novas tecnologias. 
 No subsistema Reter Pessoas, tem-se como foco, em geral, ações relativas a benefícios sociais, saúde 
do trabalhador, segurança ocupacional e QVT. Os benefícios sociais são definidos por Milkovich e Boudreau 
(2000) como aspetos indiretos da remuneração total dos funcionários planeados para atender a três principais 
objetivos: competitividade, atendimento da legislação e escolhas que levem em conta o indivíduo, incluindo 
as suas necessidades e preferências. 
 Os serviços e benefícios sociais estão relacionados com a gradativa conscientização da Responsabilidade 
Social Interna (RSI) da empresa e, além do aspeto competitivo no mercado de trabalho, constituem-se 
em atividades voltadas para a preservação das condições físicas, mentais e de saúde dos seus empregados 
(Carvalho, 1999; Gil, 2009). 
 O trabalhador, como enfatiza Lima (2011), sempre encontra formas, mesmo silenciosas, de manifestar 
sua insatisfação com o trabalho, por meio, por exemplo, do absentismo, de falhas deliberadas nos produtos 
ou nas máquinas e de procedimentos equivocados. Decorre daí a importância, para os negócios, de se investir 
em práticas de Gestão de Recursos Humanos que tenham como foco formar e reter profissionais satisfeitos, 
realizados e saudáveis.

Procedimentos metodológicos
 A pesquisa desenvolvida, quanto à natureza, partindo das contribuições de Richardson (1999), foi 
considerada qualitativa, do tipo documental, por basear-se na investigação de documentos divulgados em sites 
oficiais das empresas pesquisadas.
 Godoy (1995) indica que a abordagem qualitativa não requer uma proposta rigidamente estruturada, 
assim, uma investigação documental pode representar um formato que se reveste de caráter inovador, mas não 
menos científico. A concordar com a autora, Cellard (2012, p. 295) afirma que o “documento escrito constitui, 
portanto, uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais”. 
 O termo documento inclui ampla gama de registros escritos e simbólicos. São considerados documentos: 
relatos históricos, obras de arte, fotografias, memorandos, registros de acreditação, material televisivo, 
periódicos, folhetos, agendas e notas de reunião, áudio ou vídeo, apontamentos de professores ou de alunos, 
discursos (Erlandson et al., 1993, p. 99). Para Cellard (2012, p, 296-297), “documentos são textos escritos, 
de natureza iconográfica e cinematográfica, ou de qualquer outro tipo de testemunho registrado, objetos do 
cotidiano, elementos folclóricos”. Valles (2009) acrescenta que, com o aumento da capacidade de busca e 
consulta através do espaço virtual, a situação atual da investigação documental está a mudar radicalmente e, 
com o avanço de novas tecnologias e a disseminação da internet, o ambiente virtual vem sendo crescentemente 
usado para pesquisas na área de gestão (Kozinets, 2014). Desse modo, justifica-se a utilização do site abaixo 
especificado para a realização dessa investigação.
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 A amostra de pesquisa foi composta pelas 10 maiores empresas localizadas em Portugal, de acordo 
com o site https://www.economias.pt/maiores-empresas-portuguesas/ (atualizado a 31/05/2016). A consulta 
ao referido site ocorreu durante o mês de setembro de 2016.
 A escolha por este site deu-se pelo facto dessa relação ser elaborada pela Ignios, a primeira empresa 
portuguesa reconhecida pelo Banco de Portugal, em 2010, como Agência de Notação Externa (ECAI – External 
Credit Assessment Institution), além de ser membro da FEBIS (Federation of Business Information Services), 
o que atesta a credibilidade e qualidade das informações. Apesar desse site ter origem na área financeira, não 
foram investigadas correlações entre desempenho empresarial, resultados financeiros, lucros, etc com a Gestão 
de Recursos Humanos, visto que fugiam ao objetivo da tese e Cellard (2012) clarifica que a investigação 
documental deve ser sempre feita em função do objetivo de pesquisa e em função do questionamento ou 
questão.
 As 10 maiores empresas localizadas em Portugal são:

1. Petróleos de Portugal – Petrogal (O grupo Galp Energia é constituído pela Galp Energia e empresas 
subsidiárias, entre elas, a Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., a GDP – Gás de Portugal, 
SGPS, S.A., a Galp Power, SGPS, S.A. e a Galp Energia, S.A., bem como pelos seus clientes, 
colaboradores e acionistas). Por esse motivo, foi escolhida a empresa seguinte na relação.

2. Pingo-Doce - Distribuição Alimentar
3. Modelo Continente – Hipermercados
4. EDP Serviço Universal
5. EDP Distribuição - Energia
6. GALP - Gás Natural
7. EDP – Energias de Portugal 
8. TAP - Transportes Aéreos Portugueses
9. MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia
10. EDP Comercial - Comercialização de Energia

 Como a EDP está dividida em mais de uma empresa, foi escolhida para participar na investigação a 
EDP – Energias de Portugal, uma vez que esta empresa é a empresa “base”. Dessa forma, as empresas a serem 
alvo do estudo sobre Responsabilidade Social Interna foram as que constam no Quadro 1, a seguir. 
 È importante salientar que foram consideradas ações de Responsabilidade Social Interna aquelas que 
focam os colaboradores e seus dependentes, direcionadas para educação e formação, salários e benefícios, 
assistência médica e odontológica, previdência privada, lazer e assistência social, decorrentes de planos 
de desenvolvimento promovidos pelo departamento de Recursos Humanos da empresa e que vão além da 
obrigatoriedade legal (Correia; Medeiros, 2003; Oliveira, 1984). Não é pretensão desse artigo avaliar se a 
prática de Reter Pessoas pode não ser interessante para a empresa em casos específicos, o objetivo é tão somente 
identificar a adoção de práticas socialmente responsáveis de Gestão de Recursos Humanos relacionadas aos 
subsistemas Formar e Reter Pessoas.
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Código Empresa Setor Endereço Eletrônico
E-1 Pingo Doce Retalho www.pingodoce.pt
E-2 Modelo Continente Retalho www.sonae.pt
E-3 EDP - Energias de Portugal Energia www.edp.pt
E-4 GALP - Gás Natural Petróleo e gás www.galpenergia.com.pt
E-5 TAP Transporte www.new.flytap.com

E-6 MEO Comunicação e
Multimédia Comunicação www.meo.pt

E-7 Auchan Portugal
Supermercados Retalho www.folhetos.jumbo.pt/ComunicacaoInterna/RSus-

tentabilidadeJUMBO2004completo
E-8 Repsol Petróleo e gás www.repsol.com
E-9 Volkswagen Autoeuropa Automobilístico www.volkswagenautoeuropa.pt

E-10 BP Portugal Petróleo e gás www.bp.com

Fonte: https://www.economias.pt/maiores-empresas-portuguesas, 2016.
Legenda: E-1 (Empresa 1), E-2 (Empresa 2)..........................E-10 (Empresa 10).

 Minayo (2007) destaca que é comum usar o termo “pressuposto” para falar de parâmetros básicos 
que permitem encaminhar a investigação empírica qualitativa. Um pressuposto é então uma “representação 
hipotética do que se pensa existir na realidade, isto é, como um modelo explicativo potencial” (Guerra, 2014, 
p. 39) para a realização da investigação.
 Assim, o pressuposto para essa investigação é que, supostamente, por serem empresas de grande porte, 
devem adotar boas práticas de Gestão de Recursos Humanos. Considerou-se também que as referidas empresas 
disponibilizam, nos seus sites (Anexo 1), informações sobre as suas práticas de Formar e Reter Pessoas.
Para o tratamento dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Segundo Olabuenaga e Ispizúa 
(1989), a análise de conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, 
ou seja, comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos 
auto-biográficos, discos, gravações, entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc.
 As práticas de Formar e Reter Pessoas foram ordenadas em categorias e subcategorias conforme 
quadros a seguir. De acordo com Bardin (1988), a categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e seguidamente, por reagrupamento, tendo como primeiro 
objetivo fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos. Além das categorias e 
subcategorias teóricas, foram acrescentadas categorias e subcategorias que surgiram na investigação, o que é 
respaldado por André (2000), ao afirmar que as categorias analíticas podem derivar diretamente da teoria que 
respalda a investigação ou surgir do próprio conteúdo dos dados.  

Apresentação e Discussão 
 Neste tópico são apresentadas as práticas que as empresas adotam para Formar Pessoas. Os resultados 
estão identificados com as empresas que associamos no quadro 1.
 No Quadro 2, a seguir, verifica-se que a nível de práticas globais de Formar Pessoas, as dez maiores 
empresas localizadas em Portugal ainda se encontram um pouco aquém do desejado, visto que em nenhuma 
das subcategorias encontram-se todas as empresas. Na categoria Desenvolvimento de Competências, apenas 
E-2, E-4 e E-9 aparecem uma vez em seis subcategorias.
 As grandes empresas localizadas em Portugal, como foi o analisado e como indicam os dados, 
promovem estágios (5/10), mobilidade interna (8/10), e tentam integrar os colaboradores na sua cultura interna 
e organizacional (6/10), o mesmo não se reflete nas formações de desempenho de funções especificas.
 As empresas analisadas como se pode verificar, na maioria dos casos adotam por criar ‘escolas’ dentro 
das próprias, para a formação dos seus colaboradores. É importante aqui também referir o caso da EDP, 
que em Portugal, até a data final da pesquisa, não tem concorrência, o que a define como uma empresa 

Quadro 1:
As maiores empresas localizadas em Portugal.
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que obrigatoriamente terá que dar total formação a colaboradores de áreas mais especificas. As empresas 
investigadas estão a promover mobilidade interna (8/10), planos de formação adaptados às necessidades de 
cada função (5/10), transferência de conhecimentos e dos valores do grupo (6/10) e igualdade e inclusão 
(5/10). O método de avaliação de pessoas mais utilizado é a avaliação de desempenho anual, que de acordo 
a pesquisa é utilizado por 6 das 10 empresas. Pelo contrário o método de avaliação Sistema de Gestão por 
Objetivos / Avaliação 360º, só ainda é realizado por uma das empresas investigadas.

Quadro 2:
Categorias e Subcategorias de práticas socialmente responsáveis no subsistema Formar Pessoas.

Categorias Código Subcategorias

Desenvolvimento 
de Competências FP1

Coaching/Assessment para executivos. E-1, E-5, E-9
Escola de líderes (desde o nível operacional até o nível estratégico) E-2, E-4, E-6, E-8, E-9
Management&LeadershipAcademy E-2, E-3
Programa Tracking our Talent E-2
Sonae Management & Leadership Academy E-2
Developing Leaders@Galp E-4
Maturing Leaders@Galp E-4
Programa Volkswagen Meister E-4
Centros de Formação Atec E-9

Desenvolvimento 
Profissional FP2

Programas “Caça Talentos” E-1 E-2, E-6, E-7
Estágios E-1, E-5, E-6, E-7, E-9
Planos de formação adaptados às necessidades de cada função E-1, E-5, E-7, E-9, E-10

Mobilidade interna E-1, E-2,E-3, E-4, E-5, 
E-6, E-8, E-9

Transferência de conhecimentos e dos valores do grupo E-1, E-4, E-5, E-6, E-8, 
E-9

Igualdade e Inclusão E-3, E-4, E-6, E-8, E-10

Processo anual de avaliação de desempenho E-1, E-2, E-4, E-5, E-6, 
E-9

Sistema de gestão por objectivos/ Avaliação 360º E-4
Cultura de autonomia E-4, E-5
Formação e-learning E-2, E-5
Escola de distribuição, Escola de Renováveis, Escola de Gás,
Escola Comercial EDP Talks, Escola EDP E-3

EnglQ E-4
GeoERC E-4
CompeC E-4
GROWING2GETHER E-7
Evaluación de Desempeño en Convenio E-8

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Legenda: FP – Formar Pessoas.

 No Quadro 3, a seguir, apresentamos que as grandes empresas localizadas em Portugal, em relação à 
prática de Reter Pessoas.
 Ao nível de saúde do trabalhador, a maioria das empresas (6/10) fornece um seguro ou plano de 
saúde, sendo relativamente poucas as que oferecem assistência em áreas de saúde especializadas. Segundo 
mostra a pesquisa, também são poucas as empresas que optaram por dar prémios de produtividade aos 
colaboradores, ou até mesmo só o reconhecimento profissional. Verifica-se uma considerável preocupação por 
parte das empresas, segundo os resultados, na segurança do colaborador no local de trabalho, seis realizam 
esporadicamente actividades de consciencialização e quatro realizam, com frequência simulacros. 
 As empresas investigadas estimulam o convívio entre os colaboradores, o que irá resultar, 

Revista Connexio, v.7, n. 2, p. 28-41, 2018.



35

consequentemente num melhor ambiente de trabalho (5/10), organizam eventos culturais e encontros fora 
da área laboral. Relativamente à gestão participativa, as empresas estudadas se preocupam em integrar os 
colaboradores na estrutura e na cultura organizacional ao realizar reuniões periódicas (5/10) e pesquisa de 
clima organizacional (6/10). No que está ligado ao período da reforma, as empresas já começam a preocupar-
se em criar um plano de reforma (5/10), mas ainda são poucas as que criam fundos para a reforma e contribuem 
de alguma forma (3/10).

Quadro 3:
Categorias e Subcategorias de práticas socialmente responsáveis no subsistema Reter Pessoas.

Categorias Subcategorias Empresas

Saúde do
Trabalhador

Plano de Saúde/Assistência Médica/ Seguro Saúde E-1, E-4, E-5, E-6, E-7, E-9
Plano Odontológico/Assistência Odontológica E-1, E-8
Auxílio Farmácia/ Subsídio na compra de medicamentos E-5
Ginásio laboral E-2, E-3, E-5, E-9
Eventos e palestras para difundir conceitos de qualidade de vida,
prevenção e promoção da saúde entre os funcionários E-2, E-4, E-6, E-9

Equipe multidisciplinar de saúde (com especialidades não
obrigatórias)/ Centros de Saúde E-2, E-6, E-9

Campanhas de vacinação E-1, E-2
Ações de combate e prevenção de doenças graves (DST's, obesidade, 
dependência química, cardiovasculares) E-5, E-8

Acompanhamento psicológico E-1, E-4
Manter pessoas treinadas para prestar primeiros socorros E-2
Campanhas contra tabagismo, álcool e drogas E-5, E-8
Rastreios Visuais e auditivos E-1
Consultas de nutrição E-4

Complementação 
salarial

14º Salário E-2, E-3
Prémios de desempenho E-4, E-5, E-9

Assistência e
Segurança social

Auxilio jurídico E-2, E-9
Seguro de vida E-5
Seguro de acidente E-1, E-2, E-5

Transporte

Transporte gratuito E-5, E-9
Auxilio no Combustível E-9
Carro para executivos E-2
Auxilio na compra de automóveis E-9

Alimentação

Refeição no local E-5, E-6
Refeitório E-2, E-9
Vale ou Auxílio-Alimentação E-7
Licença paternidade de 15 dias E-6
Infantário E-5, E-1
Local apropriado (c/berçário, sala de amamentação ou cozinha dietética 
e uma instalação sanitária) onde seja permitido às colaboradoras guardar 
sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação/ 
Creche distrital/ Reembolso-creche

E-5

Auxílio material escolar E-1, E-6, E-7
Assistência e proteção a infância E-4
Apoio ao nascimento e a adoção E-3, E-5, E-7
Bolsas de Estudo para colaboradores e filhos E-1, E-4, E-6
Campanha Regresso às aulas (oferta de kits escolares) E-1, E-5, E-9
Campos de férias de verão E-1, E-3, E-6, E-7
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Segurança
Ocupacional

Grupos internos de segurança E-2
Diálogos Diários de Segurança E-1
Equipamentos de Proteção Individual ou Equipamentos de Proteção
Coletiva E-1, E-2

Atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores 
para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais (cam-
panhas ou programas de duração permanentes)

E-1, E-2, E-3, E-4, E-6, E-8

Sistemas de gestão de segurança E-3, E-6
Simulacros E-2, E-3, E-6, E-8

Cultura e Lazer

Eventos/Encontros/Passeios culturais E-2, E-4, E-5, E-6, E-9
Áreas internas de convivência, entretenimento e lazer E-2, E-6, E-9
Convênios/Parcerias com instituições de desporto, lazer e cultura
(Ex: Sesc)/ Voluntariado E-1, E-3, E-5, E-6

Reconhecimento 
Pessoal

Premiação por tempo de empresa E-5
Premiação por boas ideias e práticas E-5, E-9

Equilíbrio entre vida 
pessoal e trabalho Horário Flexível /Home Office E-3, E-5

Gestão Participativa

Reuniões periódicas entre gestores e funcionários para tratar de
assuntos que contribuem para o bom andamento do trabalho/ Gestão
participativa

E-2, E-3, E-4, E-8, E-9

Pesquisa de clima organizacional E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6
Manutenção da 

Empregabilidade/
preparação para a 

Reforma

Programa Planear a Reforma E-3, E-4, E-5, E-6, E-9

Fundos de pensões/solidários E-4, E-5, E-9

 Os resultados da pesquisa mostram que as empresas investigadas adotam 13 categorias, sendo duas 
no subsistema Formar Pessoas e 11 no subsistema Reter Pessoas. No subsistema Formar Pessoas, foram 
identificadas as categorias Desenvolvimento de Competências e Desenvolvimento Profissional. 
 No Desenvolvimento de Competências, foram encontradas nove subcategorias, mas apenas as 
subcategorias escola de líderes (desde o nível operacional até o nível estratégico) e coaching/assessment para 
executivos são adotadas por cinco e por três empresas, respetivamente. A importância do trabalho mental 
é atualmente uma exigência para os gestores em qualquer área da empresa, como já havia sido apontado 
por Legge (2006) e por Drucker (1990), quando mostraram que a sociedade do futuro seria formada por 
trabalhadores do conhecimento.
 A categoria Desenvolvimento Profissional apresentou 16 subcategorias, sendo as mais adotadas pelas 
empresas investigadas a mobilidade interna (oito empresas), transferência de conhecimentos e dos valores 
do grupo (seis empresas), processo anual de avaliação de desempenho (seis empresas) e igualdade e inclusão 
(cinco empresas). A mobilidade interna possibilita que o empregado desenvolva conhecimentos e habilidades 
em diferentes áreas, o que reduz o tédio e aumenta as qualificações (Maxiimiano, 2004; Monteiro, s.d.).
Como o diferencial que mais agrega valor às empresas, os recursos humanos devem ter conhecimentos, 
habilidades e aptidões para enfrentarem o actual ambiente competitivo e impulsionar o crescimento 
organizacional (Bohlander, Snell & Sherman, 2005). 
 Dessler (2003) enfatiza que o subsistema Formar Pessoas está a receber atenção das empresas, 
principalmente em relação ao ensino de habilidades técnicas e desenvolvimento profissional.
 A importância do desenvolvimento profissional está a ser apontada por autores como Milaré e Yoshida 
(2009), quando afirmam que a aprendizagem e o desenvolvimento profissional são determinantes para o 
alcance dos resultados organizacionais positivos.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Legenda: RP - Reter Pessoas
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 Uma grande vantagem das ações de Formar Pessoas está no facto de que o empregado as considera 
como um investimento na sua carreira e incremento no seu currículo (França, 2008; Monteiro, s.d.).
 O subsistema Reter Pessoas é responsável por manter um nível satisfatório de moral e produtividade 
(Chiavenato, 1998), o que está a ser percebido pelos empresários, tendo em vista que foram encontradas 11 
categorias, subdivididas em 50 subcategorias. A categoria saúde do trabalhador apresentou 13 subcategorias, 
o que mostra que as empresas estão a preocupar-se com o bem-estar físico, mental e social dos funcionários 
(ISO 26000, 2010).
 Na categoria saúde do trabalhador, as subcategorias mais adotadas são plano de saúde/assistência 
médica/seguro saúde (seis empresas), ginásio laboral (quatro empresas) e eventos e palestras para difundir 
conceitos de qualidade de vida, prevenção e promoção da saúde entre os funcionários (quatro empresas).
 Na categoria segurança ocupacional, a subcategoria mais adotada foi atividades de conscientização, 
educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais 
(campanhas ou programas de duração permanentes), referida por seis empresas, seguida pela subcategoria 
simulacros, (quatro empresas). A segurança ocupacional está relacionada a actividades de preservação das 
condições físicas, mentais e de saúde dos seus empregados (Carvalho, 1999; Monteiro, s.d.). 
 A categoria cultura e lazer é considerada por Milkovich e Boudreau (2000) como benefício supletivo, 
que visa proporcionar aos empregados certas facilidades, conveniências e utilidades, para melhorar a sua 
qualidade de vida. As subcategorias eventos/encontros/passeios culturais e convênios/parcerias com instituições 
de desporto, lazer e cultura (Ex: Sesc)/ Voluntariado, foram adotadas, respetivamente, por cinco e quatro 
empresas, o que pode demonstrar a preocupação dos empresários com a qualidade de vida dos funcionários, 
como ressalta Monteiro (s.d).
 Em relação à gestão participativa, as subcategorias pesquisa de clima organizacional e reuniões 
periódicas entre gestores e funcionários para tratar de assuntos que contribuem para o bom andamento do 
trabalho foram adotadas por, respetivamente, seis e cinco empresas.
 A categoria manutenção da empregabilidade/preparação para a reforma, na atual situação económica 
portuguesa, é um benefício assistencial muito importante, tendo em vista o envelhecimento da população. 
Seis empresas já estão a adotar o programa planear a reforma e três a adotar fundos de pensões solidários. A 
importância desses benefícios é enfatizada por Monteiro (s.d.).
 Uma observação a ser feita é que a maioria das empresas investigadas está a adotar mais práticas 
socialmente responsáveis de Gestão de Recursos Humanos relacionadas ao subsistema Reter Pessoas, a 
mostrar um maior investimento em ações voltadas a benefícios, saúde e segurança do trabalhador e qualidade 
de vida.

Considerações Finais
 Pode-se concluir que as dez maiores empresas localizada em Portugal estão a adotar, em relação 
aos subsistemas Formar Pessoas e Reter Pessoas, práticas socialmente responsáveis, que vão além da 
obrigatoriedade legal, como investir no desenvolvimento de competências e no desenvolvimento profissional, 
na saúde do trabalhador, na segurança ocupacional, cultura e lazer, gestão participativa e na manutenção da 
empregabilidade e preparação para a reforma.
 Estes resultados mostram que as dez maiores empresas portuguesas já estão a ir além das obrigatoriedades 
na Gestão de Recursos Humanos, estão a adotar práticas de Responsabilidade Social Interna e estão a perceber 
que investir no cliente interno também agrega valor ao negócio.
 Os resultados encontrados estão em consonância com o trabalho de Vicente, Rebelo e Agostinho 
(2011, p. 379) que “forneceram evidência empírica de que quanto mais fortes os níveis de RSI percepcionados 
pelos colaboradores, maiores tenderão a ser os seus níveis de satisfação geral no trabalho e menores as suas 
intenções de saída”. 
 Como sugestão para futuros trabalhos, sugerimos investigar a dez melhores empresas portuguesas para 
se trabalhar, com base no relatório Great Place to Work.
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Resumo
O açude de Ingazeiras, localizado no município de Paulistana-PI, tem capacidade para acumular vinte e cinco milhões de metros 
cúbicos de água, sendo de muita relevância para a população local. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo analisar o espelho 
d’agua entre os anos de 2013 a 2016 desse reservatório usando as geotecnologias e dados de pluviosidade colhidos diretamente no 
site do Instituto Nacional de Metereologia. As metodologias utilizadas para atingir a finalidade esperada foram divididas em três 
etapas: pesquisa bibliográficas; processamento digital de imagens e integração e interpretação dos dados apurados. Assim, destacou-
se que para os anos 2013, 2014, 2015 e 2016 as áreas superficiais d’água foram, respectivamente: 100,62; 71,53; 275,41 e 476,45 
hectares, havendo de 2013 a 2016 um aumento de 375,83 hectares, contrapondo com as taxas pluviométricas do município, já que 
as chuvas acumuladas anuais de 2013 a 2016 foram de 467, 463, 402 e 208 mm, respectivamente. Portanto, o processamento digital 
de imagens foi satisfatório para o objetivo deste trabalho, prevalecendo mais área de expansão do que recuo no espelho d’água do 
Ingazeiras.

Palavras-chave: Açude Ingazeiras; Espelho d’água; Multitemporal; Pluviosidade.

Abstract
The Ingazeiras dam, located in the municipality of Paulistana-PI, has the capacity to accumulate twenty-five million cubic meters of 
water, being of great relevance to the local population. The objective of this work was to analyze the water mirror between the years 
2013 and 2016 of this reservoir using the geotechnologies and rainfall data collected directly on the website of the National Institute 
of Meteorology. The methodologies used to achieve the expected purpose were divided into three stages: bibliographic research; 
digital image processing and integration and interpretation of the data. Thus, it was highlighted that for the years 2013, 2014, 2015 
and 2016 the surface water areas were, respectively: 100.62; 71.53; 275.41 and 476.45 hectares, with an increase of 375.83 hectares 
from 2013 to 2016, in contrast to the pluviometric rates of the municipality, since the accumulated annual rainfall from 2013 to 2016 
was 467, 463, 402 and 208 mm , respectively. Therefore, the digital image processing was satisfactory for the purpose of this work, 
prevailing more area of expansion than recoil in the Ingazeiras water mirror.

Keywords: Acute Ingaze; Water mirror; Multitemporal; Rainfall.
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1. Introdução
 As chuvas são fenômenos naturais que estão irregularmente distribuídas entre as diversas regiões do 
globo, favorecendo ou na abundância ou na carência hídrica. As áreas de clima semiárido são as que mais 
sofrem, em virtude da escassez e má distribuição de água, se agravando em períodos de estiagens prolongadas 
(Troleis & Santos, 2011). A insuficiência de água, assim, constitui-se uma forte limitação ao desenvolvimento 
socioeconômico da sociedade, necessitando políticas de convívio com esse tipo de ambiente (Ghevi et al., 
2012). 
 Numa tentativa de conter os castigos provocados pela seca, os reservatórios artificias são construídos, 
principalmente, na região do nordeste brasileiro, como opção de convivência em épocas de estiagem aguda. Eles 
servem como fonte hídrica para consumo humano, animal e irrigação de culturas agrícolas, pois conseguem 
armazenar a água por um determinado tempo, cuja lâmina d’água modificar-se-á em função do consumo e da 
evaporação (Silva et al., 2007). O açude Ingazeiras, construído no ano de 1957 e localizado no município de 
Paulistana-PI, por exemplo, tem capacidade para armazenar cerca de 25 milhões de metros cúbicos de água 
(Semar, 2010). 
 A confecção de reservatórios não soluciona, integralmente, o impasse da escassez de água na região, 
precisando implementar ações de uso racional e sustentável das águas dessas represas como, por exemplo, 
utilização de racionamento d’água (Santos et al., 2014). Dessa forma, é necessário perpetrar o monitoramento 
temporal desses ambientes a fim de conservar tal recurso mineral. Um artifício que tem gerado muita 
eficiência na efetivação dessa atividade, com despesas relativamente baixas, é o geoprocessamento, que com 
o processamento digital de imagens, fornece produtos interessantes (Espinoza & Abraham, 2005; Bezerra et 
al., 2013). 
 O geoprocessamento já está sendo utilizado para fazer medições multitemporais da variabilidade 
espacial do espelho d’água em reservatórios naturais ou artificiais. Pereira e Lapere (2009), por exemplo, 
empregaram técnicas de geoprocessamento para analisar de forma multitemporal a expansão ou recuo da 
lâmina d’água da lagoa do Jacadigo (MS) por meio da comparação de imagens Landsat TM 5 dos anos 2000, 
2003, 2005 e 2008. Bezerra et al. (2013) utilizaram os mesmos artifícios para obter os mesmos produtos no 
açude Engenheiro Ávidos (PB). Em Vilela (2010), foi demonstrado que o emprego do sensoriamento remoto 
deu suporte à produção de informações quanti-qualitativas sobre os recursos hídricos.
 Sendo assim, estimativas de ganhos e perdas de água em períodos seca e de chuva são relevantes para o 
desenvolvimento de manejo e políticas públicas mais eficientes. Diante deste contexto, este trabalho tem como 
objetivo analisar o espelho d’agua entre os anos de 2013 a 2016 do açude Ingazeiras, situado no município 
de Paulistana através de processamento digital de imagens de sensores remotos passivos com o auxílio de 
dados pluviométricos retirados diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Como objetivos 
específicos tem: indicar as áreas de recuo e expansão da lâmina d’água nesse reservatório além de quantificar, 
em mm, as chuvas acumuladas de cada ano estudado, corroborando com as tomadas de decisão.

2. Referencial teórico
 Nesta seção, foram discutidos sobre os principais conceitos e apresentados as autoridades no tema em 
estudo, embasando, teoricamente, o presente trabalho.
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2.1 Geotecnologias
 Uma vez inseridos no meio ambiente, os hidrocarbonetos podem ser identificados, utilizando-se as 
geotecnologias. As geotecnologias compreendem-se como um conjunto de artifícios para coleta, processamento, 
análise e oferta de informações com referência geográfica, destacando-se: Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), Cartografia Digital, Sensoriamento Remoto (SR), Sistema de Posicionamento Global (GPS) e a 
Topografia (Rosa & Brito, 1996; Rosa, 2005). 
 No trabalho, foram utilizados o Sensoriamento Remoto (SR) e o Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) para realizar o tratamento ou processamento digital das imagens. O SR, por exemplo, define-se como 
o modo de obter informações sobre um alvo, utilizando-se a radiação eletromagnética refletida e/ou emitida 
pelos alvos (assinatura espectral), geradas por fontes naturais ou artificiais (Rosa & Brito, 1996). Já o SIG 
como forma de representar um alvo na superfície da Terra através das suas coordenadas geográficas.
 Através das assinaturas espectrais dos alvos, pode-se obter resultados satisfatórios através de um 
Tratamento ou Processamento Digital de Imagens (PDI). Entende-se por PDI como um conjunto de técnicas 
capazes de realçar determinadas feições naturais através de ferramentas computacionais, gerando um banco 
de dados, o qual pode ser submetido a outros processamentos (Meneses & Almeida, 2012).
 O processamento de imagens digitais pode ser dividido em etapas fundamentais (Queiroz & Gomes, 
2001). O primeiro passo inicia-se com a aquisição da imagem, seguindo por um pré-processamento, 
segmentação, representação e descrição e, por último, pelo reconhecimento e pela interpretação.

2.2 LANDSAT 7 e 8
 Segundo a NASA (2013), a série LANDSAT nasceu no final dos anos 60 do século XX. Por se tratar 
do programa de satélites de recursos terrestre mais antigo, operando desde meados de 1972 e disponibilizando 
imagens gratuitas desde 1973, essa série apresenta um importantíssimo acervo histórico de imagens orbitais 
(NASA, 2013). No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) é a instituição responsável pela 
manutenção e disponibilização deste acervo. 
 O satélite LANDSAT 7, por exemplo, surgiu em 15 de abril de 1999, tendo uma órbita circular 
heliosíncrona, com 8 bandas espectrais, as quais trabalham nas faixas do visível, infravermelho próximo, 
médio e termal. A banda termal compreende a banda 6 com intervalo espectral entre 10,4 – 12,5 µm e resolução 
espacial de 60 metros. As bandas do visível e pancromática têm resoluções espaciais de 30 e 15 metros, 
respectivamente.
 Em 11 de fevereiro de 2013, foi lançada a Missão de Continuidade dos Dados LANDSAT (LDCM) 
– chamada de LANDSAT 8. Com dois novos sensores, o sensor espectral OLI e o sensor termal TIRS, as 
melhoras na resolução espectral são muito positivas. Foram adicionadas duas bandas espectrais: banda 1 que 
foi projetada, especificamente, para os recursos hídricos e investigação da zona costeira, e um novo canal de 
infravermelho, banda 9, para a detecção de nuvens (USGS, 2013).
 Há também uma nova banda de Garantia de Qualidade (Banda QA), que fornece informações sobre a 
presença de nuvens, água e neve. A partir do sensor termal TIRS, foram criadas duas bandas espectrais para 
o comprimento de onda antes coberto por uma única banda nos sensores TM e ETM (USGS, 2013). Algumas 
bandas apresentam largura menor no espectro, principalmente as do infravermelho. 
 Outra inovação importante foi quanto à resolução radiométrica. Os sensores OLI e TIRS proporcionam 
um melhor desempenho radiométrico, quantificado em uma faixa dinâmica de 12 bits. Essa melhoria (uma vez 
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que as imagens anteriores possuíam 8 bits) possibilita uma maior caracterização de alvos da imagem, e podem 
contribuir bastante para a diminuição do efeito de sombras (USGS, 2013). 
 Em relação a resolução espacial, esta foi a única com poucas inovações com relação às imagens 
anteriores. As bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 9 possuem uma resolução de 30 metros; as bandas termais 10 e 11 
possuem uma resolução de 100 metros; e a banda 8 (pancromática) possuem uma resolução de 15 metros 
(NASA, 2013).

3. Material e Métodos
 Paulistana-PI está localizada na microrregião do Alto Médio Canindé, sendo limitada com os 
municípios de Jacobina do Piauí, ao norte, e com Queimada Nova, ao sul, Betânia do Piauí e Acauã, a leste, 
e São Francisco de Assis do Piauí, a oeste. Assim, a área de estudo está situada na porção sudoeste da zona 
urbana do município de Paulistana-PI, conforme figura 1.

 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.

Fonte: Do autor

 Para a realização desse trabalho, os materiais empregados foram: imagens multitemporais do satélite 
Landsat ETM + 7 e 8 e o software ArcGIS 10.1.
 Os procedimentos metodológicos para a confecção desse artigo foram divididos em três etapas: 1) 
Levantamento bibliográfico; 2) Processamento digital de imagens e 3) Análise e interpretação dos dados. 
 A etapa de pesquisa bibliográfica constou do levantamento das publicações relacionadas a área do 
geoprocessamento e as técnicas utilizadas para se chegar a um fim proposto neste artigo. Depois, foi pesquisado 
as taxas de pluviosidade dos anos de 2012 a janeiro de 2016, diretamente no site do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET), com o intuito de verificar o quanto de chuva, em mm, precipitou sobre o Açude 
Ingazeiras. 
 As variações do espelho d’água foram analisadas com base no processamento digital de uma série 
temporal de imagens de satélite. Para tanto, utilizaram-se cenas orbitais do sensor ETM + do Landsat 7, nos 
anos 2013 e 2014, e Landsat 8, para os anos de 2015 e 2016, disponíveis, gratuitamente, no site do Serviço 
Geológico dos Estados Unidos (USGS). Foi priorizada a escolha de imagens com a menor quantidade de 
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nuvens e que foram captadas pelos satélites durante ou logo após o período chuvoso na região (fevereiro).
 Consoante a Crosta (1992) e Silva et al., (2015), os sensores remotos produzem imagens que estão 
sujeitas a uma série de distorções espaciais, gerando, consequentemente, falta de precisão cartográfica quanto 
ao posicionamento dos objetos. Dessa maneira, fizeram-se as correções espaciais das imagens captadas através 
do método georreferenciamento, os quais reorganizaram essas cenas em relação a um sistema de projeção 
cartográfica. Nessa metodologia, utilizou-se a correção de polinômio de segunda ordem, obtendo sempre 
valores de raiz do erro médio quadrático inferiores a 1, através do software ArcGIS versão 10.1.
 As imagens foram combinadas em sistema de cores Red-Green-Blue (RGB) no software ArcGIS 10.1 
para realçar os limites do espelho d’água. As composições coloridas com melhores resultados para as imagens 
ETM+ Landsat 7 e Landsat 8 foram a R5-G4-B3 e R7-G6-B4, respectivamente. A etapa consecutiva consistiu 
em vetorizar, em forma de polígono, o espelho d’água para cada imagem. Os polígonos foram separados em 
camadas para cada data distinta de imagens, possibilitando numa fase posterior a distinção entre as mesmas.
Posteriormente, com o intuito de visualizar as áreas que tiveram expansão ou recuo da lâmina d’água, fez-se 
a interseção de cada polígono, o qual corresponde o espelho d’água dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, 
através da ferramenta “intersect” do software ArcGIS 10.1.
 Com todos os dados, procedeu-se a última etapa de realização desse trabalho, ou seja, houve a análise, 
integração e interpretação dos dados. Assim, concluiu-se com a confecção desse artigo.

4. Resultados e Discussão

4.1 mapeamento da lâmina d’água
 Através das imagens dos satélites, foi possível a realização do mapeamento do açude Ingazeiras nos 
períodos 2013, 2014, 2015 e 2016. De acordo com o tamanho da área do espelho d’agua, dado em hectares 
(ha), e considerando que a vetorização ocorreu em cenas imageadas entre os meses de janeiro a fevereiro, 
constatou-se o aumento superficial considerável ao longo dos anos.
 A partir dos dados produzidos, em escala de detalhe, foi possível verificar um considerável aumento ou 
elevação no valor da área do espelho d’água do açude. O açude Ingazeiras apresentava em 2013 um espelho 
d’agua com área de 100,62 ha, enquanto em 2016 ocupava uma área superficial de 476,45 ha. Ou seja, um 
aumento de 375,83 hectares em apenas 4 anos (Tabela 1). 
 Na figura 2, é possível observar os perímetros do açude, assim como o aumento da área do espelho 
nos períodos investigados. Vale ressaltar que entre os anos de 2013 a 2014, a área d’água do açude teve uma 
redução em 29,09 hectares.

Tabela1: Resultados da análise, mostrando que houve um aumento do espelho d’água.
Açude Ingazeiras Área Total do Espelho d’água (ha) Aumento 2016-2016

Anos
2013 100,62 Área (ha)
2014 71,53

375,83
2015 275,41
2016 476,45
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Figura 2: Aumento do espelho d’água (em azul) do açude Ingazeiras no período entre
2013 a 2016. Para tanto, utilizaram-se o Datum SIRGAS 2000 e Zona 24S.

Fonte: Do autor.

4.2 Áreas de expansão ou recúo da lâmina d’água
 Ao utilizar a ferramenta “intersect” do software ArcGIS 10.1, foi possível observar de forma multi-
temporal os locais do Açude Ingazeiras que tiveram expansão ou recuo da lâmina d’água. 

4.2.1 Relação entre o ano de 2013 com os anos 2014 a 2016
 De acordo com a figura 3, nota-se que ao fazer a comparação entre os anos de 2013 com os anos de 
2014, 2015 e 2016 houve quase que majoritariamente expansão da lâmina d’água.
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Figura 3: Mapa de recuo e expansão comparando-se 2013 com os demais anos.
Fonte: Do autor.

 Assim, comparando-se as áreas de 2014 a 2013, houve um recuo da lâmina d’água em praticamente 
todo o canal fluvial, provavelmente ocasionado pela falta de chuva na região, reduzindo num total de 32,7 
hectares de água. Já a expansão da lâmina d’água manteve-se mais evidente a norte do açude, aumentando 
uma área de 3,6 hectares. Assim, de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014, o Ingazeiras teve um déficit hídrico 
de 29,1 hectares de água. 
 De 2013 a 2015, ocorreu uma expansão significativa do espelho d’água no açude, influenciada pelas 
fortes chuvas que assolaram a região, aumentando, aproximadamente, 178,4 hectares de água. O recuo se deu 
mais numa pequena área a noroeste e sudeste da área em tela, totalizando em 4,0 hectares. Dessa forma, de 
fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015, o Ingazeiras obteve um superávit hídrico de 174,4 hectares de água.
 De 2013 a 2016, existiu uma forte expansão da lâmina d’água nesse reservatório, provocada pelas 
chuvas que precipitaram sobre a região, elevando cerca de 376,7 hectares de água. Já o recuo foi mais noroeste 
do açude, diminuindo 0,4 hectares. Assim, de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2016, o açude acumulou um 
superávit hídrico de 376,3 hectares de água.

4.2.2 Relação entre o ano de 2014 com os anos 2015 e 2016
 De acordo com a figura 4, nota-se que ao fazer a comparação entre os anos de 2014 com os anos de 
2015 e 2016 houve grande expansão da lâmina d’água.
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 Assim, comparando-se as áreas de 2014 a 2015, aconteceu uma grande expansão da lâmina d’água 
em praticamente toda extensão do açude, provavelmente ocasionado pela elevada oferta de chuvas na região, 
expandindo num total de 206,7 hectares de água. Já o recuo da lâmina d’água manteve-se mais evidente a 
noroeste e norte do reservatório, reduzindo uma área de 2,5 hectares. Assim, de fevereiro de 2014 a fevereiro 
de 2015, o Ingazeiras teve um superávit hídrico de 204,2 hectares de água. 
 De 2014 a 2016, ocorreu mais uma expansão significativa do espelho d’água no açude, influenciada, 
provavelmente, pelas fortes chuvas que assolaram a região, aumentando, aproximadamente, 406,1 hectares de 
água. O recuo se deu mais numa pequena área a norte do reservatório, totalizando em 0,6 hectares quase im-
perceptível. Dessa forma, de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2016, o Ingazeiras obteve um superávit hídrico 
de 405,6 hectares de água.

4.2.3 Relação entre o ano de 2015 com o ano 2016
 De acordo com a figura 5, nota-se que ao fazer a comparação entre os anos de 2015 com o ano de 2016 
houve expansão da lâmina d’água.

Figura 4: Mapa de recuo e expansão comparando-se 2014 com os anos 2015 e 2016.
Fonte: Do autor
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Figura 5: Mapa de recuo e expansão comparando-se 2015 com 2016.
Fonte: Do autor

 De 2015 a 2016, ocorreu mais uma expansão do espelho d’água no açude, influenciada, provavel-
mente, pelas fortes chuvas que assolaram a região, aumentando, aproximadamente, 212,5 hectares de água. O 
recuo se deu mais numa pequena área a noroeste e centro do reservatório, totalizando em 11 hectares. Dessa 
forma, de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, o Ingazeiras obteve um superávit hídrico de 201,5 hectares 
de água.

4.3 Dados de Pluviosidade
 Com o intuito de comprovar os produtos encontrados nas etapas de geoprocessamento ou suscitar mais 
dúvidas ou questionamentos, foram consultados os dados, em forma de gráficos de precipitação por chuva 
acumulada mensal, de pluviosidade dos anos de 2013 a 2016 diretamente no site do Instituto Nacional de 
Meteorologia (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Gráficos de precipitação, em mm, por chuva acumulada mensal dos anos (a) 
2012, (b) 2013, (c) 2014, (d) 2015 e (e) 2016.

Fonte: INMET (2017).

d

e

 A precipitação acumulada anual no município de Paulistana-PI nos anos de 2012 a 2016, segundo os 
dados da Estação Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) localizada no município de 
Paulistana-PI, gira em torno de 189, 467, 463, 402 e 208 mm, respectivamente (Gráfico 2).
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Gráfico 2: Valores das chuvas acumuladas. Nota-se que de 2013 até 2016 ocorre uma queda das chuvas.
Fonte: INMET (2017).

 Esses valores demonstram que de 2012 para 2013 houve um aumento em 278 mm das chuvas acumu-
ladas. De 2013 a 2014, permaneceram praticamente constante as taxas de chuva acumulada, não interferindo 
consideravelmente no balanço hídrico do reservatório. Já de 2014 a 2015, houve uma redução em - 61 mm das 
chuvas acumuladas. Por último, de 2015 a 2016, houve uma redução brusca nas chuvas acumuladas em – 194 
mm. Já os valores que correspondem a somatória da chuva acumulada dos meses de janeiro e fevereiro dos 
anos 2013 a 2016, têm-se 63, 240, 70 e 8 mm, respectivamente (Gráfico 3).

Gráfico 3: Valores das chuvas acumuladas dos meses de janeiro e fevereiro. Nota-se que de 
2014 até 2016 ocorre uma queda das chuvas.

Fonte: INMET (2017).
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5. Considerações Finais
 Diante dos resultados obtidos, conclui-se que as técnicas de geoprocessamento através de composição 
de bandas espectrais usadas para mapear os espelhos d’água nas imagens de satélite são de grande valia para 
gerenciar e dimensionar esses corpos hídricos. 
 Porém, ao se comparar o somatório dos valores da chuva acumulada dos meses de janeiro e fevereiro 
assim como os anuais, notam-se que os valores não são suficientes para justificar a expansão hídrica que o 
açude Ingazeiras teve em, aproximadamente, 375,83 hectares de 2013 a 2016. Além disso, observando-se as 
taxas das chuvas acumuladas anual, presencia-se que houve uma redução de água, principalmente entre 2014 
a 2015 e 2015 a 2016, contrapondo-se com os produtos vistos nos mapas.
 Como não foram feitos estudos batimétricos no reservatório, sugere-se que a expansão do espelho d’água 
pode estar relacionada com a baixa profundidade do açude, ou seja, devendo estar ocorrendo assoreamento ou 
lançamento de efluentes líquidos no Ingazeiras. 
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Resumo
O estudo teve como objetivo identificar as competências individuais dos auditores, bem como verificar se as competências deman-
dadas em editais no período de 2003 a 2018 para o cargo de Auditor Fiscal, são suficientes para o pleno exercício da profissão. 
Para alcançar o objetivo traçado, a metodologia utilizada nesta pesquisa se classifica como exploratória e descritiva. O universo da 
pesquisa constituiu-se dos auditores fiscais da CGU Alagoas. O questionário foi elaborado tendo como base o instrumento de Paula, 
Amorim e Vasconcelos (2017), dividido em duas seções: 1 - identificar a formação acadêmica/qualificação profissional e tempo 
de experiência na função; e 2 - identificar as competências individuais, conforme o “Modelo CHA”, apresentado na literatura. Os 
resultados apontaram que os auditores possuem competências concernentes às exigências dos editais de concursos estudados, com 
destaque para as competências de cunho técnico/profissional relacionadas à formação acadêmica, em seus conhecimentos. As habi-
lidades adquiridas na vida profissional, foram consideradas como muito relevantes, em especial saber se comunicar e ter raciocínio 
lógico e quantitativo. E as atitudes em agir de forma ética, com conduta íntegra, pautada na verdade, transparência e respeito no 
decorrer do exercício da função.

Palavras-chave: Competências; Auditor Interno; Controladoria.

Abstract
The purpose of this study was to identify the individual competencies of the auditors, as well as to verify if the competencies de-
manded in public notices from 2003 to 2018 for the position of fiscal auditor are sufficient for the full exercise of the profession. The 
research universe consisted of 20 tax auditors, and 8 answered at the time proposed. The questionnaire was prepared based on the 
instrument of Paula, Amorim and Vasconcelos (2017), being divided into two sections: section 1, we sought to identify the academic 
formation / professional qualification and time of experience in the function; section 2 aimed to identify the individual competences, 
according to the “Model CHA”, presented in the literature. The results pointed out that the auditors have competences related to the 
requirements of the calls for tenders studied, with emphasis on technical / professional skills related to academic training, in their 
knowledge. Skills acquired in professional life were considered to be very relevant, especially to know how to communicate and to 
have logical and quantitative reasoning. And the attitudes to act ethically, with integrity, guided by truth, transparency and respect 
in the course of the exercise of the function.

Keywords: Competences; Internal Auditor; Comptroller.

Recebido em 12/09/2018. Aceito em 04/01/2019. Publicado em 28/03/2019.
Autor Correspondente: mariacont.silva@gmail.com

Revista Cient²fica da Escola de
    Gest«o e Neg·cios da UnP



57

1. Introdução
 A contabilidade tem passado por diversas transformações nos últimos anos, tanto no setor público 
quanto no setor privado, relacionadas diretamente à evolução da sociedade, globalização, concorrência, 
necessidade de aperfeiçoamento de novas tecnologias, inovação, entre outros (Carvalho Júnior & Rocha, 
2009).
 Bezerra (2015), afirma que em âmbito público, as mudanças têm ocorrido de forma gradual, iniciando-
se com a publicação da Lei 4.320/1964, que rege o setor público e suas particularidades, no que tange à 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Há de se 
destacar também, a reforma do Estado, em 1990, que para Bresser Pereira (1998), teve como intuito modernizar 
o Estado e melhorar seu funcionamento em relação aos serviços públicos, visando atender à demanda da 
globalização e a administração burocrática pela administração gerencial. 
 Corroborando com tal, Paula, Amorim e Vasconcelos (2017, p.1), afirmam que a reforma do Estado 
trouxe mudanças de cunho administrativo, “começando com a fase de profissionalização da gestão pública, 
busca de eficiência, eficácia, efetividade, qualidade dos serviços e equidade, com forte ênfase na atuação 
efetiva do gestor público profissional”. Beuren e Zonatto (2014), também salientam que a profissionalização 
da gestão pública se deu com o processo de implementação e ajuste fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) (Lei Complementar nº 101/2000), que estabeleceu premissas básicas para todos os entes públicos, 
no que se refere ao planejamento, controle, transparência e prestação de contas, assim como, a divulgação 
detalhada em relatórios sobre a execução orçamentária e financeira. 
 Silva et al. (2012), apontam ainda que o processo de convergência e a padronização contábil em 
nível mundial das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, iniciadas em 2008 pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que aprovou as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público-NBCT SP, representou oportunidade e desafios para o crescimento da contabilidade como 
ciência, assim como, para os contadores e auditores atuantes, porque precisaram reciclar e aprimorar seus 
conhecimentos para atender essas demandas.   
 Cavalcante e Amorim (2017), corroboram ao afirmar que tal convergência contribui para a quebra 
de paradigmas na Administração Pública, ao inserir novas práticas, com ênfase na situação patrimonial, em 
detrimento de uma estrutura orçamentária, seguindo um modelo de Estado gerencial, com melhoria da gestão 
e fiscalização de seus atos, para uma prestação de contas à sociedade. 
 Rodrigues (2017, p.18), cita a regulamentação da Lei de Acesso a Informação (LAI) - Lei nº 
12.527/2011, que aprimorou o processo de gerenciamento e transparência dos recursos sob a responsabilidade 
do setor público, como: “repasses ou transferências de recursos financeiros, despesas públicas, contratos 
administrativos, resultados de inspeções, auditorias, prestações de contas realizados por órgãos de controle 
interno e externo”. 
 Conforme cenário apresentado, é percebível que o poder público tem buscado a melhoria da gestão 
e a responsabilidade de prestar contas à sociedade, de modo a satisfazer às necessidades de seus usuários. 
Assim, em meio a essas perspectivas de mudanças estruturais, de migração de um modelo burocrático para 
um modelo gerencial, no qual, o foco não é apenas nos processos, mas também nos resultados, os controles 
internos e burocráticos não são suficientes para gerar uma accountability na gestão pública, surgindo então, as 
unidades de Auditoria Interna, que de acordo com Jund (2006), tem como função realizar exame e avaliação 
da gestão pública, identificando e certificando a adequada aplicação dos recursos públicos. 
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 De Angelo (1981) afirma que a qualidade da auditoria está relacionada com a competência do auditor, 
e fortemente influenciada pela sua habilidade técnica e independência profissional, nos procedimentos e 
exames realizados. Corroborando com esta visão, Mendes, Niyama e Ito (2008), Braunbeck (2010) e Veiga, 
Borges e Amorim (2014), afirmam que a qualidade das atividades de auditoria interna desenvolvidas está 
ligada ao auditor e sua reputação. Ruddock, Taylor e Taylor (2006, p.4) destacam que “os auditores podem 
adicionar valor às demonstrações financeiras pela redução da probabilidade da má representação deliberada 
da informação contábil”.
 Diante dessa nova realidade estrutural, o monitoramento das atividades e eficácia da Auditoria como 
instrumento de avaliação na Administração Pública Federal Brasileira, é tema de discursões acerca dos desafios 
enfrentados pelos profissionais auditores, assim como a relação existente entre conhecimentos, habilidades e 
atitudes no momento de execução das atividades. 
 Nesse sentido, tem-se como pergunta norteadora da pesquisa: Quais as competências individuais 
que os auditores fiscais atuantes na CGU do Estado de Alagoas possuem? Assim, o objetivo da pesquisa é 
identificar as competências individuais dos auditores, e em um segundo momento, verificar se as competências 
demandadas em editais no período de 2003 a 2018 para o cargo de Auditor Fiscal, são suficientes para um 
pleno exercício profissional. 
 A pesquisa é relevante, pois tem como intuito contribuir no entendimento necessário das competências 
dos profissionais auditores fiscais que trabalham na CGU. Além do mais, os resultados servirão de apoio para 
pesquisas futuras, pois existem poucos trabalhos sobre a temática abordada.
 Desta forma, o artigo segue estruturado da seguinte forma: na primeira parte, têm-se a introdução de 
forma contextualizada para a problemática proposta; a segunda parte, o referencial teórico, ao qual é abordado 
os conceitos, definições e teorias suportes nesta pesquisa; a terceira parte, apresenta-se a metodologia utilizada 
com os procedimentos e métodos, visando atingir os objetivos; na quarta parte, estão expostos os resultados 
obtidos e analisados e, na quinta parte, as considerações finais, que evidenciam as limitações encontradas e 
sugestões para pesquisas futuras.  
 
2. Referencial Teórico

2.1 Controladoria e Controle Interno no Setor Público
 É escassa a literatura que trata sobre controladoria, controle interno e auditoria no setor público, sendo 
muitas vezes, termos utilizados como sinônimos, porém, de forma equivocada, como aponta (Slomski, 2005; 
Attie, 2007; Queiroz, 2011; Castro, 2015). Ressaltando que cada um tem seu próprio campo de atuação e 
desenvolvimento.
 No âmbito da Administração Pública Federal existem dois principais órgãos de controle para acompanhar, 
desenvolver e fiscalizar o desenvolvimento das atividades e ações dos diversos órgão da administração direta 
e indireta: Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 
(CGU) (Slomski, 2005). 
 A CGU, foco deste estudo, é o órgão central do Sistema de Controle Interno (SCI), a qual tem como 
função exercer a supervisão técnica, realizar orientações normativas e atividades de correção nos órgãos do Poder 
Executivo Federal. Seu campo de trabalho é vasto, relacionado com atividades de controle, assessoramento 
da gestão, planejamento e escopo de suas atividades. Não é apenas um órgão formal constituído, porque 
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precisa contar com a participação de recursos humanos e materiais suficientes para alcançar e atender de forma 
normativa (Castro, 2015).
 A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 70, 71 e 74 abordam a institucionalização do controle 
interno na administração pública e sua finalidade, conforme, segue: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará contas 
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União [...] Art. 74. Os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno [....] 
(Brasil, 1988).

 Fica demonstrado que o controle externo é responsabilidade do Congresso Nacional, com o auxílio 
dos Tribunais de Contas da União e as entidades da administração direta e indireta, com o apoio do Sistema 
de Controle Interno de cada poder. E o Poder Executivo Federal é responsável pelo Sistema de Controle 
Interno, que tem como parte integrante a Unidade Interna de Auditoria, ligados ao Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controle, antiga Controladoria Geral da União (CGU), conforme Medida Provisória nº 726, 
de 12 de maio de 2016, órgão central responsável por emitir orientações técnicas e realizar avaliações das 
entidades, e foco desta pesquisa (Brasil, 1988).
 Para Cavalheiro e Flores (2007, p. 28) o sistema de controle interno é visto como “o mecanismo 
de autocontrole da própria Administração, exercido pelas pessoas e Unidades Administrativas e coordenado 
por um órgão central, organizado, e em parâmetros gerais, por lei local”. Na visão de José Filho (2008), a 
participação efetiva do controle interno, está atrelada diretamente à participação conjunta da auditoria interna, 
porque se constitui como importante ferramenta de combate ao desvio e condutas de erro.
 Pinho (2011), corrobora ao afirmar que o controle interno é constituído por normas e instruções 
direcionadas à consecução das atividades elaboradas pelas organizações, objetivando maior eficiência nas 
rotinas e procedimentos adotados em seus departamentos, que serão analisados por auditoria posterior. Já para 
Castro (2015, p. 14), o intuito do controle interno é “salvaguardar os atos praticados pelo gestor e o patrimônio 
sob sua responsabilidade, conferindo fidedignidade aos dados contábeis e segurança às informações deles 
decorrentes”. 
 Assim, as atividades realizadas pelo Controle Interno das entidades governamentais devem estar 
embasadas em leis, decretos, resoluções e na Constituição Federal, dando ênfase aos aspectos da legalidade, 
legitimidade, moralidade, publicidade, transparência, efetividade, eficiência e eficácia em organizações 
públicas (Rodrigues, 2017).
 Paula, Amorim e Vasconcelos (2017) e Rodrigues (2017) corroboram, ao informarem que o 
fortalecimento do controle interno dos recursos públicos se deu com a inserção da Lei Complementar n. 
101/2000 (LRF) e a Lei n.12.527/2011 de Acesso a Informação Pública (LAI), a primeira, com o intuito de 
agregar a preocupação com os limites de gastos pelos administradores públicos, produzindo impacto quanto 
ao controle global da arrecadação e execução dos orçamentos, e a segunda, consistindo na quebra de sigilo 
das informações públicas, deixando a sociedade de forma geral, informada sobre os acontecimentos dos atos 
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e fatos administrativos, possibilitando um acompanhamento e fiscalização.     

2.2 Auditoria Interna no Setor Público
 Conforme o art. 74 da Constituição Federal de 1988, a finalidade da Auditoria Interna no setor público 
é a comprovação da legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos, assim como, a avaliação dos 
resultados no tocante à eficiência, eficácia e economicidade, relacionados à gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal e aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado (Brasil, 1988).
 Conforme Paula (1999), a Auditoria Interna é um órgão de controle, que possui máxima liberdade 
quanto ao desempenho de suas atividades, responsável por acompanhar e fiscalizar o comportamento das 
atividades organizacionais, tendo em vista a confiabilidade das informações e registros contábeis realizados 
pelo controle interno. 
 Boynton, Johnson e Kell (2002) contribuem, afirmando que o papel da auditoria é realizar a verificação 
independente dos registros contábeis, e no decorrer do tempo, houve um aumento das exigências de tal 
atividade, com necessidade de maior qualificação e especialização profissional para o exercício da função.
 A Auditoria Interna também é abordada pelo Conselho Federal de Contabilidade (2003) em sua 
Resolução nº 986/2003-CFC, alterada pela Resolução CFC n.º 1.329/11, a qual alterou a sigla e a numeração da 
Norma de NBC T 12 para NBC TI 01, que estabelece e trata dos conceitos, objetivos, regras e procedimentos 
de Auditoria Interna: 

A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, 
metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência 
e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados 
ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no 
cumprimento de seus objetivos (NBC TI 01, 2011).

 Da Silva (2013, p.6), faz um apontamento das principais contribuições da Auditoria Interna, junto ao 
Sistema de Controle Interno:

a) Promover a implantação de controles preparados para acontecimentos ao longo do tempo 
(posterior e/ou prévio e/ou concomitante as ocorrências); b) Garantir maior a atenção e rigor, 
por parte dos funcionários, contra os erros e possíveis fraudes; c) Proporcionar maior coerência e 
melhora dos procedimentos de contabilização; d) Tornar o controle interno mais eficiente; e) Não 
somente detectar as falhas existentes, mas recomendar medidas necessárias para a sua eliminação; 
f) Gerenciar os riscos e aproveitar as oportunidades, estimulando a inovação; g) Descentralizar a 
gestão, com delegação e autonomia das funções no desempenho das diversas tarefas; e h) Alinhar 
todos os níveis da organização (Silva, 2013, p.6). 

 
 Assim, identifica-se que a Auditoria Interna está estruturada em procedimentos com enfoque técnico, 
direto e sistemático, direcionado à realização e fiscalização das atividades, na busca de acrescentar valor aos 
resultados da instituição, além de recomendar soluções a erros e desconformidades encontradas nos relatórios, 
auxiliando assim, no processo de gestão dos controles internos.
 A Auditoria Interna está alinhada em “avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, 
bem como, a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação 
entre uma situação encontrada e determinado critério técnico, operacional ou legal” (Castro, 2015, p. 449). 
Para ele, os controles administrativos são a preocupação maior da Auditoria Interna, para garantir que os 
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objetivos organizacionais sejam alcançados da forma mais eficiente possível. Sua forma de atuação, perante 
os sistemas de controle interno como ferramenta de avaliação da gestão, adequação e mensuração de risco, 
permite ao administrador público “salvaguardar o patrimônio e os interesses do cidadão, contra desperdícios, 
abusos, erros, fraudes e irregularidades” (Castro, 2015, p. 447).
 Assim, o papel da Auditoria Interna, assumiu maior relevância na Administração Pública Federal, 
após a inserção da Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a 
Controladoria Geral da União nº 01, de 10 de maio de 2016, que aponta a ação da Auditoria Interna de forma 
independente, em atividades de avaliação e de consultoria, bem como assessorando e supervisionando as 
organizações públicas na mitigação dos riscos e alcance das metas e objetivos traçados.
 Percebe-se a responsabilidade existente em um processo de auditagem, o qual exige do profissional 
atuante, capacitação e competências que lhe subsidie para desenvolver suas funções. 

2.3 O Profissional Auditor e suas Competências
 O cargo de auditor na esfera pública federal está descrito na Lei nº 11.091/2005, mas não estabelece 
formação específica, apontando como exigência de investidura no cargo, graduação reconhecida pelo Ministério 
da Educação, como também nos editais dos concursos públicos realizados para o cargo.  
 Franco e Reis (2004, p. 2) apontam algumas características essenciais que um auditor deve possuir 
para desempenhar as atividades de auditoria: 

Capacidade para aplicação de normas, técnicas e procedimentos na realização da auditoria interna; 
capacidade na área de princípios e técnicas contábeis ao fazer registros e relatórios financeiros; 
conhecimento dos princípios de administração para verificar a relevância e a significação dos 
eventuais desvios e conhecimento dos fundamentos de contabilidade, economia, direito comercial, 
impostos, finanças, métodos quantitativos e sistemas de processamento eletrônico de dados (Franco 
& Reis, 2004, p. 2).

 Com base nas características apresentadas, é possível inferir que é exigida uma formação profissional 
de boa qualidade para os auditores, para contribuir na interpretação de normativos e execução correta do 
trabalho, mas há de se destacar também, que capacitação técnica não é suficiente para tal, uma vez que outras 
competências individuais são fundamentais para permitir uma interdisciplinaridade na relação de trabalho e 
convívio em equipe. Assim, é interessante apresentar algumas definições sobre as competências essenciais 
para esse profissional.
 Conforme Le Boterf (2007), o conceito de competência está relacionado com o saber agir de forma 
responsável, implicando em saber mobilizar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades no ambiente 
profissional. Para Hipólito (2000, p. 7):

O conceito de competência sintetiza a mobilização, integração e transferência de conhecimentos e 
capacidade em estoque, deve adicionar valor ao negócio, estimulando um contínuo questionamento 
no trabalho e a aquisição de responsabilidades por parte dos profissionais e agregar valor em duas 
dimensões: valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo (Hipólito, 2000, p. 
7).

  
 Fleury e Fleury (2008, p.30), têm uma abordagem mais contemporânea, e definem competência como 
“um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 
habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 
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 Brandão e Guimarães (2001); Bernstorff (2008), Santos e Leite (2009); Amorim e Silva (2011), 
afirmam que gestão por competência é importante e contribui para o direcionamento e interligação de esforços, 
relacionados à gestão de pessoas, no intuito de desenvolver e assegurar competências tidas como essenciais 
na obtenção dos objetivos institucionais da organização. Na visão de Fischer, Dutra, Hipólito, Fleury & Eboli 
(2001), a gestão por competências agrega valor as instituições e aos indivíduos que ali atuam. 
 Fleury e Fleury (2008), afirmam que as competências podem ser classificadas como: individual e 
organizacional. As competências organizacionais surgem por meio da abordagem baseada em recursos, na 
qual há inclusão de valoração da noção de aprendizagem e complexidade organizacional. Assim como, tais 
competências podem ser desenvolvidas individualmente, de forma a contribuir na obtenção dos objetivos da 
instituição.
 Há de considerar também o conceito de competência individual do Modelo CHA (Conhecimentos, 
Habilidades e Atitudes), que conforme McClelland (1973), Bernstorff (2007); Brida e Santos (2011), as 
competências estão interligadas, e podem ser passíveis de mensuração, por meio de confrontação de padrões, 
sendo possível também realizar melhorias, através de treinamentos, capacitação e desenvolvimento. São 
características implícitas da pessoa que realiza as tarefas com grande desempenho.

3. Metodologia
 Para alcançar o objetivo traçado, a metodologia utilizada nesta pesquisa se classifica como exploratória 
e descritiva. Conforme Gil (2010); Marconi e Lakatos (2010), o intuito da pesquisa exploratória é proporcionar 
maior familiaridade com o problema a ser pesquisado, ou seja, é uma forma de buscar mais informações para 
deixar o pesquisador mais confiante com o tema. Já a pesquisa descritiva, na visão de Santos (2000), tem 
como objetivo primordial a descrição das características da população ou fenômeno a qual estão em análise de 
pesquisa, sendo possível estabelecer relações entre variáveis.
 Quanto aos procedimentos, foi realizado um levantamento bibliográfico para a fundamentação da 
teoria, para concepção dos conceitos e definições. Ademais, realizou-se um levantamento documental, para o 
auxílio da estruturação do questionário aplicado nesta pesquisa, a fim de identificar as competências exigidas 
para o cargo de Auditor Fiscal da CGU, a partir de editais de concursos públicos, no período de 2003 a 2018. 
 Quanto ao questionário, este foi elaborado tendo como base o instrumento de Paula, Amorim e 
Vasconcelos (2017), sendo dividido em duas seções. Na seção 1, buscou-se identificar a formação acadêmica/
qualificação profissional e tempo de experiência na função. A seção 2, teve o intuito de identificar as suas 
competências individuais, conforme o “Modelo CHA”, apresentado na literatura.
 Importante frisar que na fase de elaboração do questionário, foi realizado um pré-teste balizado pela 
teoria aplicada (CHA), com um profissional da área de competência proposta neste estudo, porém, não incluído 
na amostra da pesquisa. Isto contribuiu para assertividade e coerência dos questionamentos levantados, uma vez 
que foi possível identificar falhas existentes, eliminando e ampliando itens, possibilitando uma reformulação 
do questionário, conforme Markoni e Lakatos (2010). 
 Após isso, iniciou-se o processo de coleta dos dados, que foi feita com a aplicação do questionário, 
composto por perguntas abertas e fechadas, dicotômicas e de múltipla escolha, elaboradas com base no 
levantamento das competências e conhecimentos exigidos nos editais de 2003 a 2018 para Auditor Fiscal da 
CGU. Os questionários foram enviados via e-mail para todos os auditores efetivos e atuantes da CGU Alagoas. 
 Quanto ao quantitativo de perguntas, na seção 1- de identificação do perfil do entrevistado, foram 
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dez (10) perguntas; na seção 2, que são as perguntas relacionadas as competências foram utilizadas trinta e 
oito (38) competências baseadas em Paula, Amorim e Vasconcelos (2017). Deste total, quatorze (14) foram 
referentes aos conhecimentos, dezessete (17) relacionadas às habilidades e, sete (7), às atitudes. 
 O universo da pesquisa constituiu-se de 20 auditores fiscais, sendo que 1 foi consultado para a realização 
do pré-teste, restando 19 profissionais, desses, apenas 8 responderam ao questionário no tempo proposto. Para 
o tratamento dos dados, foi realizada a tabulação no Microsoft Excel ® versão 2010, e interpretados com uma 
abordagem quantitativa, através da estatística descritiva. 

4. Análise e Discussões

4.1 Análise do Perfil dos Respondentes
 A primeira fase da pesquisa buscou identificar o perfil dos profissionais auditores, quanto ao sexo, 
funções, se já exerceu cargo de gestão, formação acadêmica e nível de instrução. Conforme o levantamento 
dos editais de 2003 a 2018, para atuação no cargo de Auditor Fiscal da CGU, a exigência mínima é ter curso 
de graduação em qualquer área, desde que seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). 
 Em relação às informações quanto ao sexo dos respondentes, observa-se que a maioria é masculina, 6 
seis (75%) e, 2 dois (25%) do sexo feminino, o que é uma situação contrária à pesquisa de Paula, Amorim e 
Vasconcelos (2017), que pesquisaram sobre as competências dos auditores nas Instituições Federais de Ensino 
Superior em Pernambuco, e obtiveram como resultado que mais de 50% dos respondentes eram do sexo 
feminino.
 Foi perguntado também a função exercida, considerando a existência de outras nomenclaturas para o 
cargo, tais como: auditor adjunto e auditor suplente. Constatou-se de forma unanime a função de auditor fiscal.  
 Em relação a experiências anteriores na função de gestor, tais como: diretor, superintende e/ou gerente, 
constatou-se que (4) quatro dos respondentes (50%), não aturam em nível de gestão, e (4) já atuaram (50%). 
Sendo que: 1- Exerceu a função de Chefe de Núcleo de Divisão, durante 1 ano; 1- Chefe de Divisão, durante 
1 ano; 1- Chefe de Serviço, durante 4 anos; e por fim, um dos respondentes atuou como FG3 e DAS-1, em um 
período de 2 anos. Isto caracteriza um perfil de profissionais com experiência profissional, em nível de gestão, 
o que pode auxiliar para um bom relacionamento entre os colegas de trabalho, quanto à realização de trabalho 
em equipe. 
 A formação profissional dos auditores internos pesquisados foi muito variada, não ficando apenas 
nas áreas de Humanas e Sociais, e todos possuem pós-graduação, apresentada na tabela 1. Foi surpreendente 
identificar que 4 dos respondentes (50%), possuem mais de um curso superior, e a, predominância está no 
curso de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, como primeira ou segunda opção de formação.

Tabela 1: Formação profissional dos auditores.
Frequências

Variável Níveis da variável Absoluta Percentual

Formação acadêmica

Ciências econômicas 2 25%
Direito 2 25%
Ciências contábeis 2 25%
Engenharia civil 1 13%
Engenharia química 1 13%
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Nível de escolaridade

Graduação 8 100%
Especialização 6 75%
Mestrado 2 25%
Doutorado 0 0%

Fonte: Dados da Pesquisa (2018).

 Com relação ao nível de escolaridade, demonstrou-se um grau de instrução relevante dos servidores, 
considerando todos são pós-graduados. Mostra-se que o cargo de auditor fiscal na CGU do Estado de Alagoas, 
está bem preenchido, o que corrobora com a pesquisa de Marçola (2011); Monteiro (2015) e Paula, Amorim e 
Vasconcelos (2017) que também identificaram elevado grau de instrução de profissionais da área correlacionada 
em órgão públicos federais. 

4.2 Análise das Competências Individuais dos Respondentes
 No que se refere à identificação das competências individuais dos auditores, elencadas com base nos 
editais dos concursos públicos para auditor fiscal e confrontadas com a literatura existente, listou-se quatorze 
(14) competências relacionadas com  C= Conhecimentos; dezessete (17) com H= Habilidades e, sete (7) com 
A=Atitudes, as quais foram apresentadas para os respondentes apontarem o seu grau de importância para  
desenvolver e executar suas funções. 
 Para tal, utilizou-se como parâmetro uma escala ordinal de 4 (quatro) níveis de importância, constituída 
da seguinte forma: Nenhuma Importância para o trabalho no setor de auditoria; Pouca Importância para 
o trabalho no setor de auditoria; Considerável Importância para o trabalho no setor de auditoria e, Muita 
Importância para o trabalho no setor de auditoria.
 As perguntas elencadas para identificar as competências individuais foram apresentadas aos 
respondentes como prerrogativas necessárias para a realização das atividades, podendo ser adquiridas pela 
experiência profissional, formação acadêmica, treinamento e capacitação no trabalho, ou seja, a inteligência 
prática adquirida e acumulada pelo próprio indivíduo. O Quadro 1, apresenta as principais competências que 
foram consideradas para este estudo, bem como o nível de importância atribuído pelos respondentes.

Quadro 1: Percentual de importância das competências individuais (Conhecimento).

CONHECIMENTOS

NÍVEL DE IMPORTÂNCIA

1 Conhecer diferentes sistemas de informática para realizar as atividades 0% 0% 38% 63%
2 Ter conhecimento sobre Contabilidade 0% 38% 38% 25%
3 Ter conhecimento sobre Contabilidade Pública 0% 13% 50% 38%
4 Ter conhecimento sobre Administração Orçamentária e Financeira 0% 0% 43% 57%
5 Conhecer as diretrizes, objetivos, técnicas e os princípios da auditoria 0% 0% 38% 63%

6 Conhecer as diretrizes, objetivos, técnicas, princípios  e tipos da auditoria
da gestão pública e governamental 0% 0% 38% 63%
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7 Conhecer os objetivos e diretrizes estabelecidas pelos sistemas de Controle
Interno e Externo na Administração Pública 0% 0% 50% 50%

8 Conhecer os conceitos e aplicabilidade de Fraude e Erro 0% 0% 50% 50%
9 Realizar Prestação de Contas 0% 25% 38% 38%

10 Conhecer as Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria 0% 13% 50% 38%
11 Conhecer as diretrizes estabelecidas pelos normativos do setor público 0% 0% 50% 50%

12 Conhecer os elementos para compreensão das principais características da
Administração Pública e seus condicionantes internos e externos 0% 0% 63% 38%

13 Conhecer os conceitos e princípios do Direito Administrativo 0% 0% 63% 38%
14 Conhecer os conceitos e princípios do Direito Constitucional 0% 13% 63% 25%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

 A maioria dos conhecimentos listados foi considerada importante ou muito importante, pelos 
respondentes, o que significa que são relevantes para o desempenho das atividades de auditoria interna. 
Interessante salientar que 38% achou pouco importante ter conhecimento de contabilidade, tendo sido um 
dos mais elevados níveis em que os respondentes colocaram como menos importante. Destaca-se ainda que 
nenhum dos 14 conhecimentos listados foi considerado de nenhuma importância para os respondentes. 
 Quanto ao domínio de conhecimento, novamente foi identificado o pouco domínio em Ter conhecimento 
sobre Contabilidade, que é bem mais intenso do que o nível de importância dada. Mas também foi identificado 
pouco domínio sobre Conhecer as Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria, o que não era esperado. 
Interessante salientar que nenhum dos participantes afirmou ter domínio total de nenhum dos conhecimentos 
listados, conforme quadro 2. 

Quadro 2: Escala de domínio dos conhecimentos individuais.

CONHECIMENTOS
ESCALA DE DOMÍNIO

1 2 3 4

1 Conhecer diferentes sistemas de informática para realizar as atividades 0% 50% 38%      1   
12%

2 Ter conhecimento sobre Contabilidade 13% 74% 13% 0%
3 Ter conhecimento sobre Contabilidade Pública 0% 63% 37% 0%
4 Ter conhecimento sobre Administração Orçamentária e Financeira 0% 25% 75% 0%
5 Conhecer as diretrizes, objetivos, técnicas e os princípios da auditoria 0% 25% 63% 12%

6 Conhecer as diretrizes, objetivos, técnicas e os princípios da auditoria da 
gestão pública e os tipos de auditoria governamental 0% 13% 75% 12%

7 Conhecer os objetivos e diretrizes estabelecidas pelos sistemas de Controle 
Interno e Externo na Administração Pública 0% 13% 75% 12%

8 Conhecer os conceitos e aplicabilidade de Fraude e Erro 0% 13% 50% 37%
9 Realizar Prestação de Contas 0% 25% 50% 25%

10 Conhecer as Normas Brasileiras para o Exercício da Auditoria 0% 74% 13% 13%

11 Conhecer as diretrizes estabelecidas pelos normativos aplicados ao setor 
público 0% 63% 37% 0%

12 Conhecer os elementos para compreensão das principais características da 
Administração Pública e seus condicionantes internos e externos 0% 25% 63% 12%

13 Conhecer os conceitos e princípios do Direito Administrativo 0% 13% 50% 37%
14 Conhecer os conceitos e princípios do Direito Constitucional 0% 13% 61% 25%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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 Em relação ao nível de importância das 17 habilidades listadas, apenas 4 delas foram consideradas 
muito importantes para a maioria: Supervisionar e/ou coordenar e/ou executar o acompanhamento e avaliação 
dos recursos alcançados pelos gestores públicos; Saber se comunicar de forma interpessoal: saber ser capaz de 
manter boas relações interpessoais com superiores e colegas, integrando-se a diferentes contextos sociais;  Saber 
comunicar-se com clareza e objetividade, de forma verbal e escrita; e Ter raciocínio lógico e quantitativo para 
de realizar cálculos e análises quantitativas e qualitativas, inferindo resultados.  O que permite ter raciocínio 
analítico para inferir resultados, proceder e acompanhar o andamento das denúncias recebidas na CGU, bem 
como supervisionar e analisar os trabalhos dos gestores públicos e atividades desenvolvidas pelos sistemas 
de controle interno, o que é respaldado e confirmado na literatura apresentada como uma das funções de uma 
unidade interna e dos profissionais que ali atuam. O quadro 3 apresenta os principais resultados quanto as 
habilidades de cada respondente. 

Quadro 3: Percentual de importânica das competências individuais (habilidades)

HABILIDADES

NÍVEL DE IMPORTÂNCIA

1 Elaborar e revisar documentos, relatórios e normativos 0% 0% 38% 63%
2 Supervisionar e/ou coordenar e/ou executar trabalho de gestão orçamentária 38% 13% 25% 25%
3 Supervisionar e/ou coordenar e/ou executar trabalho financeiro e patrimonial 38% 13% 25% 25%

4 Supervisionar/coordenar e executar trabalhos referentes à programação
financeira anual e plurianual da União 38% 13% 50% 0%

5 Realizar análise contábil, de auditoria contábil e de programas 0% 13% 63% 25%
6 Orientar e supervisionar auxiliares 0% 0% 75% 25%
7 Assessorar os níveis funcionais de Controle Interno 0% 50% 38% 13%

8 Analisar, fazer perícia dos atos e fatos da administração orçamentária,
financeira e patrimonial 0% 13% 50% 38%

9 Fazer interpretação da legislação econômico fiscal, financeira, de pessoal e 
trabalhista 0% 0% 75% 25%

10 Supervisionar e/ou coordenar e/ou executar o acompanhamento e avaliação 
dos recursos alcançados pelos gestores públicos 0% 0% 25% 75%

11 Atuar no aprimoramento e fortalecimento das ações correcionais no Poder 
Executivo Federal 0% 13% 63% 25%

12 Acompanhar o andamento dos processos administrativos disciplinares em 
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal 0% 38% 50% 13%

13 Zelar pela integral fiscalização do patrimônio público 0% 50% 0% 50%

14 Proceder ao andamento das representações e denúncias recebidas pela
Controladoria-Geral da União 0% 0% 63% 38%

15
Saber se comunicar de forma interpessoal: saber ser capaz de manter boas 
relações interpessoais com superiores e colegas, integrando-se a diferentes 
contextos sociais

0% 0% 25% 75%

16 Saber comunicar-se com clareza e objetividade, de forma verbal e escrita 0% 0% 13% 88%

17 Ter raciocínio lógico e quantitativo para de realizar cálculos e análises
quantitativas e qualitativas, inferindo resultados 0% 0% 13% 88%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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 Quanto às habilidades listadas (17), novamente não foram identificados elevados percentuais no 
domínio integral de nenhuma das habilidades. Apenas três das habilidades listadas foi respondida pela maioria 
com domínio no nível 3 e duas foram consideradas om nível 2 de domínio para a maioria, apresentadas no 
quadro 4.

Quadro 4: Escala de domínio das habilidades individuais.

HABILIDADES
ESCALA DE DOMÍNIO

1 2 3 4
1 Elaborar e revisar documentos, relatórios e normativos 0% 0% 75% 25%
2 Supervisionar e/ou coordenar e/ou executar trabalho de gestão orçamentária 38% 13% 38% 13%
3 Supervisionar e/ou coordenar e/ou executar trabalho financeiro e patrimonial 38% 13% 38% 13%

4 Supervisionar/coordenar e executar trabalhos referentes à programação
financeira anual e plurianual da União 38% 25% 38% 0%

5 Realizar análise contábil, de auditoria contábil e de programas 13% 50% 38% 0%
6 Orientar e supervisionar auxiliares 0% 50% 38% 13%
7 Assessorar os níveis funcionais de Controle Interno 0% 75% 13% 13%

8 Analisar, fazer perícia dos atos e fatos da administração orçamentária,
financeira e patrimonial 0% 75% 25% 0%

9 Fazer interpretação da legislação econômico fiscal, financeira, de pessoal e 
trabalhista 0% 63% 38% 0%

10 Supervisionar e/ou coordenar e/ou executar o acompanhamento e avaliação 
dos recursos alcançados pelos gestores públicos 0% 13% 75% 13%

11 Atuar no aprimoramento e fortalecimento das ações correcionais no Poder 
Executivo Federal 50% 38% 0% 13%

12 Acompanhar o andamento dos processos administrativos disciplinares em 
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal 13% 63% 13% 13%

13 Zelar pela integral fiscalização do patrimônio público 0% 50% 25% 25%

14 Proceder ao andamento das representações e denúncias recebidas pela
Controladoria-Geral da União 25% 13% 50% 13%

15
Saber se comunicar de forma interpessoal: saber ser capaz de manter boas 
relações interpessoais com superiores e colegas, integrando-se a diferentes 
contextos sociais

0% 0% 75% 25%

16 Saber comunicar-se com clareza e objetividade, de forma verbal e escrita 0% 13% 63% 25%

17 Ter raciocínio lógico e quantitativo para de realizar cálculos e análises quanti-
tativas e qualitativas, inferindo resultados 0% 0% 50% 50%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

 Quanto ao domínio das competências individuais relacionadas com a habilidade de cada profissional, 
os destaques foram de 75% para: elaborar e revisar documentos, relatórios e normativos, dar assessorar nos 
níveis funcionais de Controle Interno, analisar, fazer perícia dos atos e fatos da administração orçamentária, 
financeira e patrimonial, supervisionar e/ou coordenar e/ou executar o acompanhamento e avaliação dos 
recursos alcançados pelos gestores públicos e saber se comunicar de forma interpessoal: saber ser capaz de 
manter boas relações interpessoais com superiores e colegas, integrando-se a diferentes contextos sociais, 
sendo estas últimas consideradas de suma importância, uma vez que o trabalho de auditagem requer não 
apenas analise crítica das situações, mas também uma boa comunicação entre as pessoas envolvidas.  
 Por fim, as perguntas relacionadas às competências individuais quanto às atitudes, que conforme a 
literatura CHA, é a forma a qual o indivíduo atua diante das circunstâncias, ou seja, forma de agir nas relações 
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de trabalho e situações adversas. Das 7 competências elencadas, todos os respondentes apontaram como muito 
importante a busca pelo autodesenvolvimento; agir de forma ética; ter empatia e sensibilidade; ser proativo. 
E 88% dos respondentes, afirmaram ser muito importante buscar o autodesenvolvimento: busca a capacitação 
e novos conhecimentos que garantam um alto padrão de desempenho da atividade. Apenas a atitude Ter 
empatia: saber colocar-se no lugar do outro não foi identificada com uma maioria em nenhuma das opções de 
nível de importância, mas 50% achou muito importante, conforme apresentado no quadro 5. 

Quadro 5: Percentual de importância das competências individuais (Atitudes)

ATITUDES

NÍVEL DE IMPORTÂNCIA

1 Ter empatia: saber colocar-se no lugar do outro 0% 13% 38% 50%

2
Ter proatividade: saber tomar iniciativas, prevendo, identificando ou 
solucionando problemas, com o objetivo de atender e alcançar os objetivos do 
trabalho

0% 0% 75% 25%

3 Ter percepção de suas próprias limitações: saber identificar suas dificuldades 
e limitações profissionais, e solicitar auxílio quando necessário 0% 0% 50% 50%

4 Ter sensibilidade: demonstrar sensibilidade em relação a problemas e
dificuldades dos colegas 0% 0% 75% 25%

5
Agir de forma ética: saber porta-se com uma conduta íntegra, honestidade, 
pautada na verdade, transparência e respeito no decorrer do exercício da 
função

0% 0% 0% 100%

6 Ser criativo(o) e inovador (a) 0% 13% 75% 13%

7 Buscar o autodesenvolvimento: busca a capacitação e novos conhecimentos 
que garantam um alto padrão de desempenho da atividade 0% 0% 13% 88%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

 Quanto ao domínio das atitudes, apenas Agir de forma ética: saber porta-se com uma conduta íntegra, 
honestidade, pautada na verdade, transparência e respeito no decorrer do exercício da função foram respondidos 
pela maioria com domínio integral. Os profissionais informaram 75% que ter empatia: saber colocar-se no 
lugar do outro, é consideravelmente importante, uma vez que o trabalho é realizado de forma conjunta, não 
necessariamente individual; e  ter percepção de suas próprias limitações: saber identificar suas dificuldades e 
limitações profissionais. Haja vista que saber reconhecer suas limitações permite buscar ajuda dos colegas e 
melhorar o desempenho e desenvolvimento de determinadas atividades, bem como o relacionamento entre o 
setor, conforme quadro 6.

Quadro 6: Escala de domínio das atutudes individuais.

ATITUDES
ESCALA DE DOMÍNIO

1 2 3 4
1 Ter empatia: saber colocar-se no lugar do outro 0% 0% 75% 25%

2
Ter proatividade: saber tomar iniciativas, prevendo, identificando ou 
solucionando problemas, com o objetivo de atender e alcançar os objetivos
do trabalho

0% 38% 38% 25%

3 Ter percepção de suas próprias limitações: saber identificar suas dificuldades 
e limitações profissionais, e solicitar auxílio quando necessário 0% 0% 75% 25%
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4 Ter sensibilidade: demonstrar sensibilidade em relação a problemas e
dificuldades dos colegas 0% 38% 38% 25%

5
Agir de forma ética: saber porta-se com uma conduta íntegra, honestidade, 
pautada na verdade, transparência e respeito no decorrer do exercício da 
função

0% 0% 13% 88%

6 Ser criativo(o) e inovador (a) 0% 50% 50% 0%

7 Buscar o autodesenvolvimento: busca a capacitação e novos conhecimentos 
que garantam um alto padrão de desempenho da atividade 0% 50% 25% 25%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

 Assim, fica demostrado que no tocante geral, os auditores fiscais da CGU, foram comedidos em 
responder sobre o domínio integral dos conhecimentos, habilidades e atitudes a eles apresentados, o que de 
certo modo era esperado, porque para a grande parte dos profissionais não se sentem seguros em afirmar tal 
nível de domínio. Contudo, foi interessante identificar as relações entre o nível de importância elevado e o 
domínio também elevado de alguns conhecimentos, habilidades e atitudes, que compõem as competências 
necessárias ao bom desempenho das atividades de auditor interno da CGU Alagoas.

5. Considerações Finais
 A Contabilidade tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos na esfera pública e privada. Neste 
seu papel, tem se alinhado com o poder público na busca por melhorias na gestão organizacional e no esforço 
de cumprir com a responsabilidade social, o que envolve a prestação de contas à sociedade, para satisfazer às 
necessidades de seus usuários. 
 Nessa nova realidade estrutural nas organizações públicas se sobressai a relevância das atividades da 
Auditoria Interna como instrumento de avaliação da Administração Pública Brasileira, em que a qualidade dos 
serviços desenvolvidos na Auditoria, está diretamente associada às competências do auditor.
 Diante de tais prerrogativas, a presente pesquisa teve como objetivo identificar quais as competências 
individuais que os auditores fiscais atuantes na Controladoria Geral da União do Estado de Alagoas, devem 
possuir, e quais eram consideradas como mais importantes. 
 Os resultados apontaram que todos os pesquisados afirmaram possuir conhecimentos, habilidade e 
atitudes, concernentes às exigências contidas em editais dos concursos públicos para auditores, assim como 
a maioria das apresentadas na literatura revisada, em intensidades diferenciadas. Vale ressaltar, que as 
competências de cunho técnico/profissional relacionadas à formação acadêmica foram mais significativas, 
com base nos conhecimentos adquiridos, ou também um saber acumulado de cada indivíduo. 
 As habilidades adquiridas na vida profissional, entendidas como um saber fazer, foram consideradas 
como muito relevantes, em especial Saber se comunicar e Ter raciocínio lógico e quantitativo. 
 E as atitudes para o bom desempenho do cargo de auditor, foram destaque Agir de forma ética, com 
conduta íntegra, honesta, pautada na verdade, transparência e respeito no decorrer do exercício da função.
 Assim, perante as mudanças ocorridas na administração pública, a gestão por competências, que orienta 
e interliga esforços para um bom desempenho organizacional, associada à gestão de pessoas, contribui para 
manter os serviços demandados e trabalhos futuros das unidades de controle interno e também na organização 
como um todo. Identificar que o exigido aos auditores nos concursos é o que eles estão efetivamente 
considerando como importante e apresentam domínio, foi importante achado dentre os pesquisados.
 A pesquisa atingiu sua relevância ao contribuir com o tema proposto, e teve como limitação ter sido 
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realizado um estudo de caso, não podendo fazer generalizações. Contudo, outras pesquisas podem aprofundar 
a temática em realidades diferentes e outros profissionais.  
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