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A 
revista Tecnologia e Informação apresenta seu primeiro exemplar do ano 
de 2014, com uma coletânea de 6 artigos de diferentes instituições de 
pesquisa e ensino brasileiras.

O primeiro artigo consiste numa revisão bibliográfica sobre ferramentas 
da gestão da informação, relativas e conjugada a elementos do marketing 

e segmentação na atualidade com emprego da técnica 4PS.
A engenharia de produção e gestão da engenharia de pesca (aquicultura) marca 

presença com a contribuição que desenvolve uma ferramenta para controladoria na 
gestão tributária de uma empresa de carcinicultura.

As questões ambientais aparecem nos textos que envolvem a análise da constitu-
cionalidade do licenciamento ambiental realizado pelos municípios brasileiros e na 
análise dos riscos ambientais das atividades relacionadas ao beneficiamento de cal.

A gestão da tecnologia associada as ferramentas do gerenciamento de pessoas é 
detalhada no artigo Desenvolvimento de pessoas e a motivação dos colaboradores do 
segmento da indústria de papel e celulose: um estudo de caso na unidade Piauí. In-
tegrando ferramentas a um processo industrial complexo e representativo no contexto 
econômico brasileiro.

E por fim, a visão da engenharia agronômica e ambiental, associadas aos concei-
tos do direito é apresentado no artigo que discorre sobre a função socioambiental da 
propriedade rural.

Com a multidisciplinaridade de temas e autores de diversas instituições esse 
exemplar apresenta-se como um modelo a proposta da revista, estando o fluxo de 
submissões para os próximos exemplares aberto em regime permanente. Esperamos 
contar com contribuições futuras e esperamos que tenham uma ótima leitura.

Prof. Carlos Enrique de M. Jeronimo
Editor-Chefe

EDITORIAL
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Resumo: Sabe-se que o Marketing é um dos setores empresariais que ganhou desta-
que nos últimos tempos, especialmente com o advento das redes sociais, da Internet 
2.0 e das novas tecnologias. Os 4Ps do Marketing continuam fortes e, ainda, referen-
ciados como fontes teóricas e práticas para os estudiosos e trabalhadores da área. É 
o Marketing que, utilizando seus conceitos de Produto, Preço, Praça e Promoção, tem 
a missão de encantar e seduzir o consumidor para consumir e fazer a máquina capi-
talista continuar funcionando. Este artigo faz uma revisão teórica sobre os 4Ps e os 
principais autores, como Kotler (1998, 2006), Lacombe (2009) e Grönroos (2009).

Palavras-chave: Marketing. Segmentação. 4 Ps.

MARKETING AND SEGMENTATION IN THE NEWS: THEORETICAL REVIEW ON THE 4PS

Abstract: It is known that Marketing is one of the sectors that has gained prominence 
in recent times, especially with the advent of social networks, the 2.0 Web and new 
technologies. Despite all this, the 4Ps of Marketing are still strong and referred to as 
theoretical and practical sources for scholars and workers in the area. It’s Marketing 
that, using the concepts of Product, Price, Place and Promotion, has the mission to 
charm and seduce the consumer to consume and make the capitalist machine ke-
eping running. This article makes a theoretical review of the 4Ps and major authors 
such as Kotler (1998, 2006), Lacombe (2009) and Grönroos (2009).

Keywords: Marketing. Segmentation. 4 Ps.  
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ABORDANDO O MARKETING

O marketing é o responsável por fazer os consumidores saírem satisfeitos do esta-
belecimento e retornar a ele. “Uma vez que se consegue mantê-los, o próximo passo 
do marketing é fazer com que cada cliente atendido retorne sempre” (SILVA, 2002, 
p. 4). Para que isso aconteça, a base de tudo está em uma boa administração de 
marketing. Lacombe (2009) define esse termo da seguinte forma:

Diagnóstico mercadológico; determinação das metas de marketing; 
planejamento, implementação e controle dos programas destinados a 
criar, desenvolver e manter trocas com os clientes, para atingir obje-
tivos da empresa. Abrange desde o desenvolvimento de produtos até 
o fechamento de negócios com os clientes. O mesmo que administra-
ção mercadológica (LACOMBE, 2009, p. 16).

Para funcionar, o marketing necessita, além de uma boa administração, uma boa 
assimilação por parte de todos da empresa. Funcionários, chefes, gerentes, todos 
devem estar em consonância com a administração recorrente. A visão de Grönroos 
(2009) é que o marketing é um conjunto de ideias que deve ser integrado por toda a 
organização e supervisionado pela alta administração. 

Uma das ferramentas que o marketing utiliza para que a empresa seja bem des-
vendada é a análise SWOT. Nessa análise, que é a sigla para forças, oportunidades, 
fraquezas e ameaças, há “a avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças [...] Envolve o monitoramento dos ambientes externo e interno” (KOTLER; 
KELLER, 2006, p.50). Com posse de todas essas informações sobre o próprio negó-
cio, é mais seguro aventurar-se pelo mercado. 

Ainda dentro desse contexto, da auto informação, o empresário tem que sempre 
estar em sintonia com o macro e microambiente. “Uma unidade de negócios tem de 
monitorar importantes forças macroambientais [...] e significativos agentes microam-
bientais [...] que afetam sua capacidade de obter lucro” (KOTLER; KELLER, 2006, 
p.50). Há vários que devem ser levados em conta, mas dois deles são essenciais: o 
ambiente econômico e o sociocultural.

De nada adianta a marca adotar uma linha de comunicação eficiente e possuir in-
formação sobre si mesma, mas não conhecer a situação econômica de seu mercado. 
Kotler e Keller (2006) ressaltam que o poder de compra em uma economia depende 
da renda, dos preços, da poupança, do endividamento e da disponibilidade de crédi-
to. Todos os fatores mencionados devem ser levados em consideração, visto que são, 
diretamente, proporcionais ao lucro da empresa.

No ambiente sociocultural, “as pessoas absorvem, quase que inconscientemente, 
a visão de mundo que define seu relacionamento consigo mesmas, com outras pesso-
as, com organizações, com a sociedade, com a natureza e com o universo” (KOTLER; 
KELLER, 2006, p.86). Ainda relacionado à identidade e à imagem, só que relativas 
ao público consumidor, destaca-se que é relevante, para este, como ele é visto. E essa 
necessidade é identificada pelo marketing.

O marketing é um meio para identificar as necessidades do consumidor e saciá-las. 
É um “processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo 
que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os 
outros” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.3). As relações indivíduo-empresa e indiví-
duo-sociedade são contínuas, uma vez que o consumo, também, é contínuo.

No que se diz respeito à relação indivíduo-empresa, é imprescindível que a em-
presa obtenha o máximo de informações sobre o cliente/público-alvo que pretende 
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atingir. Essas informações, em muitos casos, são obtidas através da interação com 
seu cliente. Segundo Rizzo (2005), é por meio de interações com esse cliente, que a 
empresa pode aprender como ele deseja ser tratado. Esse conhecimento é essencial, 
pois faz com que a empresa tenha várias opções para satisfazer seu público.

Para ilustrar a situação, há um caso nacional bastante conhecido: as sandálias Ha-
vaianas. Inicialmente, elas eram, apenas, uma opção barata no segmento dos calça-
dos, nem mesmo se caracterizando como peça importante do vestuário. Com o passar 
do tempo, foi se tornando comum o seu uso por celebridades e em diversas situações 
fora do comum.

Em todo lugar, era possível se ver as Havaianas. Seu slogan pertinente “todo mun-
do usa” acabou se tornando verdadeiro. É possível ver o consumidor vestindo as 
sandálias no shopping, na praia, na cidade, em casa e, até mesmo, nas passarelas. O 
frisson foi ainda maior, quando celebridades começaram a utilizá-la. 

A marca, entendendo a proporção que seu produto estava tomando, resolveu estu-
dar seu consumidor e percebeu a diversidade que é possível se ter com uma sandália 
de plástico. Logo as versões coloridas, estampadas, novos modelos com amarras e até 
sandálias altas começaram a surgir. Ao analisar essa história, é possível perceber que 
“quanto mais a empresa sabe sobre as necessidades de seus clientes, mais valor a 
empresa tem para eles. Quanto mais a empresa entende e responde a essas neces-
sidades, mais os seus serviços serão percebidos como diferenciados” (RIZZO, 2005, 
p. 14-15).

Essa relação indivíduo-empresa ou indivíduo-marca entrevê a discussão acerca 
do que seriam as reais necessidades e os desejos. “Necessidades são os requisitos 
humanos básicos [...], tornam-se desejos quando direcionadas a objetos específicos 
que possam satisfazê-las” (KOTLER; KELLER, 2006, p.22). 

Fome, sede, sono são exemplos de necessidades que o ser humano tem continu-
amente e é função do marketing “a identificação e a satisfação das necessidades 
humanas e sociais” (KOTLER; KELLER, 2006, p.4), justamente para despertar, no 
consumidor, a fome da marca X, a sede da marca Y ou o sono no colchão da marca Z.

Ilustrando a situação, é possível tomar como exemplo o segmento de calçados. O 
objetivo real de um par de sapatos é, apenas, proteger os pés das intempéries do tem-
po e do local, como cacos de vidro, terra quente, entre outros. O marketing desperta 
o desejo, baseado na necessidade aparente de que o consumidor possua calçado de 
marca A ou B, já que agrega valores e modifica a forma como o mesmo é visto.

A partir do atiçamento de tais desejos, surgem os gostos e preferências, estes 
ligados à situação financeira. O consumidor, diante de sua relação com determinada 
marca, pode escolher só consumir aquela marca, mesmo que isso implique na priva-
ção de certos benefícios por um tempo. 

Voltamos ao ponto discutido anteriormente, que o consumidor está mais cons-
ciente e crítico sobre em que vai investir seu dinheiro e isso determina o consumo 
dos produtos de certas categorias. Kotler e Keller (2006) mencionam que, de acordo 
com as preferências e os gostos das pessoas, o poder de compra é direcionado para 
determinados bens e serviços em detrimento de outros, o que acaba tornando certas 
marcas/empresas líderes no seu segmento.

ANÁLISE DO AMBIENTE

Além das preferências e gostos pessoais, são vários os fatores que determinam 
onde e como as empresas e suas marcas devem atuar, de acordo com seu consumidor. 
Os chamados ambientes de consumo se dividem em competitivo, cultural, demográ-
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fico e econômico e têm igual importância no que diz respeito aos fatores diretamente 
ligados ao consumo. 

Ao se instalar em determinado local, a empresa tem que levar em conta os am-
bientes mencionados anteriormente, especialmente a concorrência. Caldas; Godinho 
(2007) explicam que, no ambiente econômico atual, a concorrência está, cada vez 
mais, acirrada, mais forte, bem organizada e disposta a criar o maior volume possível 
de dificuldades para a entrada de novas marcas.

Segundo Lacombe (2009), o ambiente competitivo é o que circunda a empresa e 
compreende todas as organizações, fornecedores ou clientes que são ou podem vir a 
ser concorrentes diretos. Esse é um dos fatores a que o empresário deve estar atento, 
pois pequenos deslizes, sejam no atendimento, nos produtos, sejam na execução do 
serviço, podem ser cruciais, fazendo com que a empresa perca o seu cliente para a 
concorrência. “Na era do posicionamento [...] uma posição deve levar em considera-
ção não somente os pontos fortes e fracos de uma companhia, mas também o cenário 
da concorrência” (SERRALVO; FURRIER, 2004, p. 4).

Outro grande fator de consumo é o ambiente cultural. É nele, que se encontra toda 
a gama de tópicos culturais, como, por exemplo, as crenças e as religiões. Também 
se insere, aqui, o fator educação que, em um comparativo com os níveis da Europa e 
Estados Unidos, o Brasil, como país emergente, ainda se mostra um pouco deficiente. 
A empresa também deve estar atenta, visto que “está intimamente relacionada aos 
ambientes social e demográfico” (LACOMBE, 2009, p. 29).

No ambiente demográfico, é que se encaixa o maior número de fatores. Lacombe 
(2009) menciona que estão inclusos o número de pessoas na população, sua distri-
buição etária, geográfica, além dos índices de natalidade e mortalidade, as etnias e 
sua diversidade etc. Esse fator, no Brasil, é bastante abrangente. Nosso país é co-
nhecido pela sua diversidade. Fazendo um comparativo entre as regiões, levando em 
conta somente o fator clima, por exemplo, o Nordeste é o extremo do Sul, e tudo isso 
em um mesmo país. 

O último deles, e um dos mais levados em consideração, é o ambiente econômico. 
É daí que partem todas as preocupações no que se diz respeito ao dinheiro. Em uma 
sociedade capitalista, a moeda é o principal fator, quando se vai abrir uma empresa. 
Vários tópicos são pontuados aqui. Lacombe (2009) cita o nível de desenvolvimento 
econômico, a infraestrutura econômica à disposição das empresas e da população, a 
inflação, o estágio do ciclo de negócios ou ciclo econômico, a renda da população e 
sua distribuição etc.

Para avaliar tais ambientes, é necessário um profundo estudo de mercado. Hitt 
(2008) enumera 4 componentes, que são os passos para a análise do ambiente ex-
terno em geral:

O primeiro deles é o escaneamento. Nessa fase, cabe ao empresário/gestor de 
marcas identificar os sinais primordiais de mudanças e tendências do ambiente. Em 
outras palavras, as mudanças iminentes devem ser observadas para que a empresa se 
adeque. Em Mossoró, um sinal claro dessa mudança brusca foi a instalação de vários 
grandes empreendimentos na cidade, tais como hipermercados, shopping centers, 
condomínios, etc.

Logo em seguida, temos o monitoramento. A observação constante das novas mu-
danças no mercado vai propiciar ao gestor entender melhor o que se passa e captar 
qual a melhor forma de adequar-se.

Após isso, há a previsão. Essa foi a parte inicial do projeto de mudança: o planeja-
mento. Os resultados antecipados devem ser projetados com base no monitoramento 
feito anteriormente. Basicamente, trata-se de uma visão futura de como tudo vai ficar 
após a implementação de tais mudanças.
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Por último, há a avaliação. Nessa fase, é que se determina o momento e a impor-
tância das mudanças. Deve-se levar em conta o ambiente interno da empresa e checar 
qual a melhor hora na implementação das modificações. Por exemplo, não é viável 
realizar comunicação de massa, enquanto o ponto de venda não estiver totalmente 
pronto para receber o consumidor. 

 A relação meio/ambiente/sociedade – consumidor e vice-versa – é determinante 
para a marca. A partir dessa análise geral, é que a empresa deve planejar sua marca 
para atingir objetivos, estes que inclui como o público vai enxergar a marca em ques-
tão. “Uma marca é um bem intangível, de valor e que deve ser gerenciado de forma 
cuidadosa, inteligente e principalmente de maneira estratégica, pois é através da 
marca que a empresa acumulará melhores resultados para os seus acionistas” (CAL-
DAS; GODINHO, 2007, p.5).

SEGMENTAÇÃO: ABORDANDO AS CLASSES ECONÔMICAS

Segmento é um agente facilitador para que a marca/empresa visualize, em um 
determinado grupo de pessoas, uma potencial chance de crescimento. “A segmenta-
ção envolve dividir o mercado de clientes em potencial em subgrupos homogêneos, 
que podem ser diferenciados quanto aos seus padrões comportamentais, atitudes, 
características demográficas, perfil psicográfico, etc” (STERNTHAL; TYBOUT, 2001, 
p.27).

A segmentação diz respeito a: onde, com quem e por quem a empresa vai com-
petir, discorrem Oliveira e Campomar (2007). Ou seja, ela marca um limite bastante 
coeso em relação ao objetivo da empresa. Dentro dessa definição de público, surge o 
conceito de classe social, que é um dos principais fatores que ajuda no processo de 
segmentação. 

Classe social é um importante tópico que define o público. São divididos em cinco 
níveis de renda: A, B, C, D e E. Lacombe (2009) explica que classe social é cada 
uma das divisões de uma sociedade em categorias, relativamente, grandes e estáveis, 
cujos membros têm valores, interesses, nível socioeconômico, status e comportamen-
tos semelhantes. Isso prova que tal conceito é bastante utilizado ao se definir um 
segmento. Lacombe (2009) também exemplifica melhor cada uma delas abaixo:

A classe A corresponde às classes alta e média alta, que compreende, em geral, os 
executivos e os profissionais liberais bem-sucedidos. Esse nível consome marcas de 
luxo. Para ilustrar, podemos citar as seguintes marcas brasileiras: H. Stern, com suas 
joias caríssimas; Daslu, de vestuário; Copacabana Palace, do segmento hoteleiro; 
Cyrela, construtora de imóveis. 

A classe B corresponde à classe média, que compreende, em geral, os profissionais 
liberais médios e os funcionários administrativos. Aqui, podemos destacar empreen-
dedores bem sucedidos, funcionários de entidades federais, estaduais ou municipais 
com bons salários e empregados de estabelecimentos particulares com grandes car-
gos.

A classe C corresponde à classe média inferior, que compreende os supervisores 
de grupos, operários especializados, escriturários e outros. Nesse nível, ainda, estão 
inclusos alguns graduados. Hoje, podemos ver, cada vez mais, notícias na mídia sobre 
a classe C. Com os últimos programas do governo de aumento de salário, esta classe 
está, cada vez mais, aumentando seu poder aquisitivo.

A classe D é a classe operária, que compreende operários com pouca especializa-
ção e alguns biscateiros. Esse nível também começa a ser frequente na mídia. Ainda 
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sobre os programas do governo, seu nível de renda aumentou, o que a tornou uma 
fatia também ativa em relação ao consumo.

A classe E é a classe pobre, que compreende os marginalizados, os demais bisca-
teiros e alguns aposentados que recebem um salário mínimo. Os sem-teto estão na 
classe E. Praticamente, o consumo, nessa faixa de renda, é para suprir as necessida-
des mais urgentes, principalmente de alimentação.

ESTRATÉGIAS DE DIFERENCIAÇÃO

Para atingir a liderança em seu segmento, a marca/empresa deve estar bem des-
tacada no mercado, ou seja, deve adotar alguma estratégia de posicionamento eficaz. 
Segundo Hitt (2008), existem alguns modelos de estratégias a serem seguidas para 
se diferenciar da concorrência e se destacar no mercado, conseguindo um posiciona-
mento bem definido:

 A primeira delas é a estratégia de liderança em custos. “É um conjunto integrado 
de ações tomadas para produzir bens e serviços [...] ao menor custo em comparação 
com o dos concorrentes” (HITT, 2008, p. 105). Em suma, nesse tipo de posiciona-
mento, o preço é o fator de diferenciação. É comum vermos tal ação no segmento 
varejista. Um exemplo interessante se dá nos hipermercados, onde há anúncios do 
tipo “batemos o preço da concorrência no caixa, basta trazer a oferta do concorrente”. 

 Logo em seguida, há a estratégia de diferenciação. “É um conjunto integrado de 
ações tomadas para produzir bens e serviços [...] que os clientes percebam como di-
ferentes, de maneira que sejam importantes para eles” (HITT, 2008, p. 110). O fator 
de posicionamento, nesse caso, é o que há de diferente na empresa. Algo bastante 
recorrente na cidade de Mossoró-RN, que vem sendo utilizado como publicidade den-
tro dessa estratégia, é o GNV (gás natural veicular) congelado, que rende até 15% a 
mais do que o normal. É algo diferente que ocasiona benefícios ao cliente.

 Há a estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação. Esse tipo é bas-
tante similar ao anterior, pois, também, trabalha com um segmento bem definido. 
O “objetivo é produzir eficientemente produtos com alguns atributos diferenciados” 
(HITT, 2008, p. 116). Nesse caso, há o estudo para sanar uma deficiência específica 
de um determinado nicho. Um exemplo, dentro do ambiente geográfico, é a utilização 
de placas para captação de energia solar em algumas cidades próximas mais quentes 
do nordeste brasileiro.

 Ainda há a estratégia de foco. Tal estratégia é utilizada, quando as empresas “pla-
nejam usar suas competências essenciais para atender às necessidades de um deter-
minado segmento ou nicho da indústria em detrimento de outros” (HITT, 2008, 113). 
Nesse caso, há a determinação de um segmento para atuar, respeitando suas carac-
terísticas de destaque. Essa divisão é realizada de maneira bem clara nas revistas 
femininas. A Cláudia é destinada à mulher mais madura; a Capricho, à adolescente; 
a Gloss, à mulher mais jovem, entre várias outras existentes. 

Kotler e Keller (2006) também sinalizam mais quatro estratégias de diferenciação:

• Estratégia de diferenciação baseada no produto - a qualidade depende do de-
sempenho real do produto, mas, também, é comunicada pela escolha de sinais 
e dicas palpáveis. Nesse caso, a empresa se diferencia da concorrência, quando 
seu produto tem mais atrativo;

• Estratégia de diferenciação baseada nos funcionários - as empresas podem ob-
ter uma forte vantagem competitiva, mantendo seu pessoal bem treinado. O 
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atendimento personalizado e caloroso é fundamental em qualquer empresa. 
Como já mencionado, o foco atual de vendas é o cliente. É preciso muita aten-
ção, fazer com que o cliente se sinta especial para voltar à loja. Além disso, 
bons treinamentos e capacitação de seus recursos humanos tornam a empresa 
atrativa. Desde a recepcionista até o presidente, todos devem estar capacitados 
a realizar sua função com primazia, além de saberem, exatamente, para quem e 
por que trabalham, sempre em consonância com a dinâmica da empresa;

• Estratégia de diferenciação baseada no canal - as empresas podem obter van-
tagem competitiva pela maneira como projetam a cobertura, a especialidade e 
o desempenho de seus canais de distribuição. A distribuição é um fator impor-
tante. Fazendo um paralelo com uma marca bastante conhecida, a Rede Globo 
de Televisão. A emissora tem sua marca bastante reconhecida, pois tem a maior 
abrangência de todas as redes de televisão do Brasil, atingindo, praticamente, 
a totalidade do território nacional;

• Estratégia de diferenciação baseada na imagem - os compradores reagem, dis-
tintamente, às imagens de diferentes empresas e marcas. Uma empresa que 
tenta manter sua imagem impecável, através de programas de Assessoria de 
Imprensa e Relações Públicas, está mais propensa a maior aceitação do públi-
co. Uma empresa que se mostra socialmente responsável e que apoia a cultura, 
como a Petrobrás, por exemplo, também se diferencia da concorrência.

A segmentação, as classes sociais e os ambientes de consumo são itens indispen-
sáveis para auxiliar na definição do posicionamento de uma empresa/marca, assim 
como as estratégias de diferenciação dos mesmos. Além disso, há um “grupo de 
variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta 
que deseja no mercado-alvo” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.31), ou seja, o mix 
de marketing. Tais fatores, como já mencionado, são controláveis. Então, cabe, dire-
tamente, à empresa saber como manipulá-los a seu favor. Esse mix é composto pelos 
4Ps: produto, preço, praça e promoção.

PRODUTO

O produto é a base da empresa, o carro-chefe, sua razão de existir, visto que a 
mesma o oferece em troca do lucro. “Produto é a combinação de ‘bens e serviços’ que 
oferece ao mercado-alvo” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.31). Existem diversos 
produtos de várias categorias, mas é justamente a diferenciação associada aos outros 
P’s que os fará se destacarem.

A palavra produto, por si só, pode remeter à mercadoria final que é vendida por al-
gum estabelecimento. Uma padaria tem o pão como seu produto principal, por exem-
plo. A relação com o produto é bem mais profunda do que o objeto de consumo final. 
Segundo McDonald (2004), um produto (ou serviço) é a experiência total do cliente 
ou consumidor ao tratar com uma organização. A padaria vende o pão, mas o produto 
vai ser a junção do atendimento, do ambiente, entre outros aspectos.

É interessante compreender que o produto, geralmente, vem acompanhado de um 
serviço. Ele não é simplesmente sua composição pura, mas um agregado de itens 
intangíveis que visam a conquistar clientes. “Um produto é mais do que apenas os 
materiais que o constituem, e um serviço é mais do que seu resultado final” (Stevens 
et al, 2004, p. 153). Um supermercado dispõe itens de compra nas prateleiras, mas 
o produto é a climatização do ambiente, o sorriso dos operadores da caixa, a entrega 
em sua casa etc.
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Um produto, também, começa na opinião que um cliente tem sobre ele. Essa 
opinião é formada pela forma como a empresa se pronuncia, pela opinião de outras 
pessoas sobre aquele mesmo produto. O boca a boca é uma forte influência na deter-
minação do que seja um produto. Nas palavras de Keller (2005), ele é a influência 
primária sobre o que os consumidores experimentam com a marca, o que eles ouvem 
de outros sobre a marca e o que a empresa pode dizer a eles sobre a marca, em sua 
comunicação.

Características visuais também compõem a concepção de produto. “Aspectos 
como a embalagem do produto, o nome da marca ou logotipo, a cor, quem mais pode-
ria adquiri-lo e onde é adquirido fazem parte da percepção que o consumidor tem de 
um produto” (STEVENS et al, 2004, p. 153). A marca com fundo vermelho, tipografia 
branca e localizada em todas as partes do mundo é facilmente identificada. A Coca-
Cola demonstra-se conhecida por vários outros elementos além do próprio líquido em 
si. Isso pode provar que o produto não é apenas o refrigerante, mas o conjunto de 
todos os seus elementos, que remetem, instantaneamente, à marca.

O consumidor, facilmente, lembra-se de um produto com o qual a experiência 
de compra foi diferenciada e satisfatória. Como exemplo, os óculos da marca Chilli 
Beans, cujo público-alvo é formado por jovens descolados, que apreciam música ele-
trônica e uma cultura mais alternativa. Ele é facilmente reconhecido não somente 
por seu produto em si, os óculos, mas sim pelo contexto, no qual, é encontrado: seus 
pontos-de-venda são diferenciados, há música animada tocando, os vendedores são 
jovens e mostram uma proximidade com o público-alvo. “O produto essencial somado 
às facilidades criam o produto total que representa o conjunto de todas as satisfações 
derivadas da compra do serviço ou produto” (STEVENS et al, 2004, p.154).

Discutindo produto mais a fundo, há dois sub-tópicos para afunilar as definições: 
bens não duráveis e bens de compra comparados. Tais conceitos são essenciais para 
definir alguns aspectos do objeto em questão.

Os bens não duráveis são “...bens tangíveis normalmente consumidos ou usados 
uma ou poucas vezes...” (KOTLER; KELLER, 2006, p.368). Vários produtos desti-
nados ao consumidor final se encaixam nessa categoria. Em um supermercado, por 
exemplo, achamos uma infinidade de bens desse tipo, como pães, cereais, laticínios, 
etc.

Os bens de compra comparados “...são bens que o cliente, durante o processo de 
seleção e compra, caracteristicamente compara em termos de adequação, qualidade, 
preço e modelo.” (KOTLER; KELLER, 2006, p.369). Retomando, mais uma vez, o 
senso crítico adquirido do consumidor. Nessa categoria, há uma comparação dentre a 
concorrência, pois a escolha é feita com base nos fatores de diferenciação.

Todo esse contexto é salutar, no que se diz respeito à definição de produto. Para 
complementar, vale mencionar as etapas que são necessárias no desenvolvimento de 
novos produtos. Segundo Stevens et al (2004), há seis estágios envolvidos:

• Geração de ideias – é a primeira fase e é, praticamente, um brainstorm, uma 
tempestade de ideias, a partir das quais vai se chegar a um denominador co-
mum. As ideias para novos produtos devem ser avaliadas, comparando-se o 
produto ou o serviço com os recursos da companhia. É válido observar que esse 
processo avaliativo é imprescindível, pois pode evitar alguns erros de marketing, 
como colocar um produto no mix que nada tem a ver com o resto do composto. 
Por exemplo, colocar sushi no cardápio de um restaurante que é conhecido por 
sua culinária, tipicamente, nordestina. Pode dar certo, mas é uma arriscada 
aquisição, que pode descaracterizar o perfil do estabelecimento;
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• Análise de viabilidade – após a ideia definida, parte-se à viabilidade da execu-
ção daquela ideia, levando em conta valores financeiros, concorrência e mer-
cado. A análise de viabilidade envolve estimar a demanda ou potencial de mer-
cado, estimar o custo da produção e viabilização, determinar o retorno sobre 
investimento. De nada adianta investir em um produto que não tem demanda, 
por conseguinte, não terá um bom retorno sobre o investimento inicial e não 
compensará o que foi gasto na sua produção. Há um exemplo, bem atual, do 
reposicionamento das sandálias Opanka, acontecido em 2010. Sua estratégia 
foi colorizar as sandálias, antes caracterizadas por suas cores escuras e design 
mais pesado. O problema é que já há as Havaianas como líder de mercado, 
seguida pelas marcas Ipanema e Dupé, o que pode gerar um resultado negativo 
para a Opanka;

• Desenvolvimento de produto – nessa etapa, são identificados todos os defeitos 
do produto. O objetivo é iniciar o desenvolvimento do produto ou serviço para 
determinar se existe algum problema de produção insuperável. O Inmetro, insti-
tuição que regulariza vários produtos, tinha um quadro no programa Fantástico, 
da Rede Globo de Televisão, que mostrava vários produtos com desenvolvimento 
falho. Um dos programas mais marcantes foi, justamente, com um produto que 
está em vários locais: cadeiras de plástico. Algumas marcas, simplesmente, 
não conseguiam suportar determinado peso, podendo causar sérios acidentes. 
Estes que poderiam ser evitados, justamente, nessa fase de desenvolvimento e 
corrigidos a tempo;

• Teste com o consumidor – um pequeno grupo de consumidores é selecionado 
para testar o produto. Podem envolver desde um ensaio em laboratório até o 
uso do produto no domicílio do consumidor para saber como ele é consumido. 
É comum, especialmente, com cosméticos, utilizarem o argumento de vendas 
apresentando uma porcentagem de efetividade do produto. O xampu Clear, por 
exemplo, que entrou no mercado com o argumento de eficácia contra a caspa. 
Sua divulgação garantia acabar com a caspa em até 3 dias. Esse teste foi feito, 
inicialmente, com um grupo de consumidores, para depois ser divulgado;

• Teste de mercado – nesse teste, o produto é disponibilizado no mercado em 
quantidades limitadas, no formato mais próximo possível do produto final. Essa 
divulgação em pequena escala é feita, muitas vezes, com o produto em forma 
de edição especial. O salgadinho Cheetos da Elma Chips lançou algumas va-
riações de sabor no decorrer dos anos. O sabor ketchup, cujo formato do sal-
gadinho era diferente e a embalagem era verde, permaneceu no mercado por 
pouco tempo, provavelmente porque o consumidor não foi muito receptivo. Em 
compensação, o sabor requeijão teve uma melhor aceitação, compondo o atual 
mix de sabores do produto;

• Comercialização em larga escala – nessa fase, a final, todos os testes já foram 
realizados e o produto já está pronto para assumir seu lugar no mercado. As 
decisões, agora, dizem respeito a quando introduzir o produto, em quantos 
mercados e com que estratégia. Existe o iogurte Chambinho, cujo público-alvo é 
composto, basicamente, por crianças pequenas. Seu símbolo é um pequeno co-
ração sorridente, este que aparece em todos os produtos da linha. A aceitação, 
por parte do público, foi bastante considerável que, quando a Nestlé lançou sua 
linha de picolés, o Chambinho, com o mesmo sabor e mesmo formato de cora-
ção, ganhou sua versão no palito, mostrando-se válido para vendas.

Essas etapas são importantes no desenvolvimento dos produtos, pois previnem 
possíveis erros futuros. “Problemas enfrentados por consumidores relativos à inefici-
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ência dos produtos ou serviços em atender suas necessidades deve ser o foco de qual-
quer análise destinada a melhorar esses produtos” (STEVENS et al, 2004, p.163). É 
justamente focado no consumidor que mudanças devem ser realizadas, quando ne-
cessárias, pois, por mais que o produto seja eficiente, o consumidor deve permanecer 
sempre satisfeito, desde as experiências no ponto de venda, passando pelo consumo 
do produto em si, até à satisfação do pós-compra.

PREÇO

Sobre os 4P’s, o segundo deles é o preço, que “... significa a soma de dinheiro que 
os clientes devem pagar para obter o produto” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.31). 
Levando em conta a demanda, a concorrência, o próprio produto, entre outros fatores, 
é possível estabelecer o preço justo para o mercado a ser atingido.

Essa noção de preço justo se divide em dois, na cabeça do cliente. “O consumidor 
tem dois preços em sua mente: o preço cobrado e o ‘preço de referência em sua men-
te’, que usa para avaliar o valor da compra” (STEVENS et al, 2004, p.205). O preço 
cobrado é o que a empresa determina. O “preço de referência” é quanto o consumidor 
pensa que vale tal produto.

Um bom exemplo é a cobrança da taxa dos 10%. Ilustrando a situação: o cliente 
que é bem atendido - tem seu pedido recebido da forma correta, aprecia o ambiente, 
aproveita e se delicia com a comida e, ainda, ganha a sobremesa - tem muitas chan-
ces de espalhar boas referências sobre o local e não criará problemas para pagar a 
taxa adicional. Por outro lado, em um local com atendentes rudes, falta de atenção e 
impaciência com o cliente e, ainda, um mau produto, é pouco provável que o consu-
midor vá pagar os 10% de bom grado.

Conforme ilustrado no exemplo acima, existem vários fatores que determinam a 
decisão do consumidor. “O preço pode não ser o fator determinante na decisão de um 
consumidor, mas no mínimo é um fator qualificador. É sempre um aspecto considera-
do pelos consumidores” (STEVENS et al, 2004, p.206).

O preço é um fator determinante no consumo, pois afeta, diretamente, o bolso do 
cliente, envolvendo sua renda, esta que pode estar destinada a outros itens. Entre-
tanto, algumas vezes, mesmo o valor do produto sendo alto, o consumidor investe um 
pouco mais de verba na aquisição do mesmo. “Quando o produto ou serviço tem um 
preço substancialmente acima do da concorrência, sua qualidade, seu desempenho e 
seu prestígio devem ser tais que os consumidores fiquem convencidos de que o valor 
cobrado justifica o preço premium” (STEVENS et al, 2004, p.206). 

Em Mossoró, existem vários locais que servem o prato chinês Yakissoba, que é 
uma iguaria preparada com molho de soja, legumes cozidos, macarrão oriental, car-
ne, frango e camarão. Dos 3 principais estabelecimentos que servem o prato, em um 
deles a porção é menor, mais barata e o ambiente é mais refinado; no outro, a porção 
é maior, mais generosa e o ambiente é normal, sem regalias extras; no terceiro deles, 
a porção é média (para duas pessoas), mais cara, mais bem preparada, apresenta sa-
bor mais suave e o local tem tradição na culinária chinesa na cidade. Ou seja, outros 
fatores justificam um maior investimento em certo produto.

Esse investimento, também, deve levar outro fator em conta: a relação do consumi-
dor com a marca. “Os consumidores estão dispostos a pagar um pouco mais por cer-
tas marcas em função do que elas representam para eles” (KELLER, 2005, p.139). 
Um sneakerhead (gíria em inglês, utilizada para caracterizar uma tribo urbana que 
coleciona tênis raros e diferentes) pode ter uma relação mais forte com a marca Nike, 
por exemplo, utilizando parte do seu orçamento mensal para investir em um calçado 
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dessa marca. Por outro lado, o tênis da marca Converse, o famoso AllStar, mesmo 
sendo mais barato, pode não se apresentar tão atrativo ao consumidor.

Mais um fator relevante que influencia o preço é a oferta e a demanda. “Os preços 
usualmente refletem considerações de demanda e oferta em sua definição” (STE-
VENS et al, 2004, p. 207). Quando a procura é grande por determinado produto, o 
preço do mesmo sobe. Quando a procura é menor, o preço cai. Exemplo disso são os 
hotéis litorâneos, que variam seus preços na alta e baixa estação, com maior ou menor 
presença de turistas.

Em relação a novos produtos, existem dois tipos mais comuns de definições de 
preços. Stevens et al (2004) mencionam a estratégia de penetração e a estratégia 
skimming:

• Estratégia de penetração – trata-se de uma estratégia um tanto intuitiva, pois 
estipula o preço de um novo produto próximo ao que o estrategista considera 
que será seu valor depois que os competidores entrarem no mercado. Quando 
um produto é lançado e obtém sucesso, logo a concorrência aparece com simi-
lares. Nesse tipo de estratégia, o preço é definido como se já houvesse concor-
rentes no mercado, o que requer uma boa análise e intuição para determinar o 
preço;

• Estratégia skimming – é o contrário da estratégia anterior. Nesse caso, estabe-
lece um preço inicial alto para o produto ou serviço e assume certa elasticidade 
para o preço, que é reduzido ao longo do tempo, à medida que o mercado se 
expande e o volume de vendas aumenta. O preço é colocado alto e só é reduzido 
depois, independente da concorrência.

É interessante se estabelecer um ponto médio entre as duas estratégias. A partir 
disso, tem-se o conceito de preço de valor: “O objetivo do preço de valor é descobrir 
a combinação certa de qualidade de produto, custos de produto e preços de produto 
que satisfaça totalmente as necessidades e os desejos dos consumidores, mas tam-
bém as metas de lucro da empresa” (KELLER, 2005, p.140). Não se trata de um 
preço competitivo ou alto demais, e sim uma análise de vários fatores para que se 
equalizem as necessidades financeiras da empresa e as necessidades do consumidor, 
de modo a atender a todos.

O preço é atrelado aos outros componentes do mix de marketing, praça, produto e 
promoção. É com a junção de todos eles que se torna possível o estabelecimento de 
valores de forma mais segura e coerente.

PRAÇA

Mais um item do composto de marketing é a distribuição. Também chamada de 
praça, “envolve as atividades da empresa que tornam o produto disponível para os 
consumidores-alvo.” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.31). Seja no ponto de venda, 
seja na distribuição para revendedores, tratam-se de todas as ações que levem o pro-
duto até o consumidor final.

Para que o produto chegue ao consumidor final, são envolvidas várias pessoas no 
processo. “Decisões de sistemas de distribuição envolvem a construção de relaciona-
mentos com atacadistas, varejistas e, mediante esses intermediários, com consumi-
dores” (STEVENS et al, 2004, p.172). É através desses intermediários, que o produto 
chega ao seu público.



REVISTA TECNOLOGIA & INFORMAÇÃO      19ANO1, N.2, MAR./JUN.2014

“Produtos e serviços devem estar no lugar certo, na quantidade certa e no momen-
to certo para serem consumidos. Isso envolve a movimentação física do produto e [...] 
armazenamento” (STEVENS et al, 2004, p.172). Exemplificando a importância da 
distribuição: supermercados. Nesse ambiente, existem produtos dos mais diversos 
tipos e segmentos, estes que são trazidos por outros sistemas de transporte e são 
armazenados no supermercado. Um item bastante comum na divulgação de ofertas é 
o jornal de ofertas, que se trata de um grande panfleto com as principais ofertas de 
certo período. O produto tem que estar nas prateleiras do estabelecimento, assim que 
anunciado nos folhetos de divulgação, assim como ter uma quantidade certa, pois 
de nada adianta divulgar um produto que está faltando. A distribuição precisa estar 
alinhada para que tudo ocorra na hora certa.

 Dentro do fator distribuição, há dois canais para escoar os produtos. “Em um 
canal direto, o fabricante lida diretamente com o consumidor, enquanto no indireto 
intermediários, independentes são usados para chegar ao consumidor” (STEVENS et 
al, 2004, p.175). Empresas locais podem escoar seu produto direto ao consumidor, 
como, por exemplo, uma doceria caseira. Por outro lado, grandes marcas, como a 
Coca-Cola, têm um efetivo sistema de distribuição com carros próprios, levando o 
produto aos supermercados, padarias e outros estabelecimentos, para, depois disso, 
o consumidor ter contato com o produto.

 Existem alguns pontos que determinam quando é melhor utilizar o canal direto ou 
o canal indireto. Keller (2005) pontua alguns deles em relação ao canal direto:

• “As necessidades de informação sobre produtos são altas” - automóveis, por 
exemplo. Hoje, existem as concessionárias autorizadas, que recebem o carro 
direto da fábrica. É como se o cliente já comprasse e recebesse direto do fabri-
cante. Especificidades sobre carros são altas, pois são vários detalhes a serem 
averiguados. É importante mencionar que, devido a esse ponto, cada vez mais, 
as marcas estão montando suas próprias lojas. Produtos que, antes, só eram 
vistos em lojas de determinado segmento, hoje, mostram-se com lojas próprias, 
em pontos de venda exclusivos. “Para obter controle sobre o processo de vendas 
e desenvolver relacionamentos mais fortes com os clientes, alguns fabricantes 
estão lançando seus próprios pontos de varejo” (KELLER, 2005, p.149).

• “A customização do produto é alta” – podemos citar uma ação, também do 
segmento automobilístico, com o lançamento da Fiat, o Novo Uno. Tratava-se 
de um carro utilitário, com várias combinações de itens e cores diferentes. A 
estratégia de venda foi possibilitar que o cliente comprasse seu carro direto da 
fábrica, através do site, customizando o carro com os itens que preferisse;

• “A garantia de qualidade do produto é importante” – quando se compra um 
carro, a qualidade do mesmo deve ser assegurada, então, o contato direto é 
aconselhável nesse caso;

• “O pedido médio é grande” – uma loja de roupas, para baratear o preço final, re-
aliza um grande pedido de certas peças de roupa direto da fábrica, por exemplo.

    Keller (2005) pontua outros, em relação ao canal indireto:

• “É essencial um sortimento variado” – para um mercadinho, é mais fácil recor-
rer a lojas de venda em atacado para abastecer suas prateleiras;

• “A disponibilidade é fundamental” – ainda com o exemplo do mercadinho, é 
necessário que o pequeno empresário encontre todos os produtos de que pre-
cisa disponíveis.
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Em relação aos dois tipos de canal, direto ou indireto, “existem quatro fatores 
que influenciam na tomada de decisão do tipo de canal de distribuição a ser usado: 
mercados-alvo; natureza do produto; disponibilidade de intermediários; recursos fi-
nanceiros” (STEVENS et al, 2004, p.175).

São vários os fatores que determinam a forma de distribuição de um produto. Ain-
da há mais uma forma de escoamento desse produto, mas, nesse caso, é mais subje-
tivo. Trata-se do intangível, da divulgação de ideias ao público-alvo, da comunicação, 
do convencimento, da persuasão: a promoção. 

PROMOÇÃO

O último item do composto de marketing é a promoção, que “significa as ativida-
des que comunicam os atributos do produto e persuadem os consumidores-alvo a ad-
quiri-lo” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.31). Existem vários tipos, mas podemos 
elencar alguns deles: podem ser de preço, quando se diminui o valor como apelo; de 
facilidades, quando há benefícios adicionais ao se adquirir o produto; ou, até mesmo, 
brinde, quando se ganha algo extra em troca da aquisição da mercadoria.

De uma maneira geral, “as decisões de promoção concentram-se no que deve ser 
comunicado, para quem, por meio de que métodos e mídia e a que custo” (STEVENS 
et al, 2004, p.185). Trata-se de um apanhado de vários fatores que dizem respeito ao 
fluxo de comunicação, envolvendo o quê deve ser comunicado, a ideia, o argumento 
de vendas; para  quem deve ser comunicado, o público-alvo; como deve ser comuni-
cado, seja através de mídia impressa, televisiva, digital; e por quanto vai ser comuni-
cado, que envolvem os custos com produção e veiculação.

De outro ponto de vista, mais intangível, “a promoção é necessária para informar, 
persuadir e lembrar os consumidores que um produto existe e que eles podem se be-
neficiar com a compra desse produto” (STEVENS et al; 2004, p.185). Na divulgação 
de um refrigerante light, por exemplo, não é somente vendido o baixo valor calórico. É 
vendido um corpo perfeito, a aceitação social, a beleza, a saúde etc.

Assim como a distribuição, que tem meios diretos e indiretos, a comunicação de 
uma empresa pode ser direcionada a dois tipos de público-alvo: 

• Intermediários - “significa que a empresa está tentando colocar seus produtos 
por meio do seu canal de distribuição” (STEVENS et al, 2004, p.186). Um bom 
exemplo de comunicação com intermediários é no modelo de franquias. Nesse 
caso, a comunicação não é para o consumidor final, e sim para buscar novos 
franqueados e disseminar a marca;

• Consumidores - “quando os esforços da empresa fabricante dos produtos são 
direcionados para o consumidor ou usuário, na tentativa de vender os produtos 
que estão na prateleira de seus lojistas e atacadistas” (STEVENS et al, 2004, 
p.186). Nesse caso, o foco é o consumidor final, fazendo com que ele se dire-
cione a outros estabelecimentos para consumir seu produto que lá se encontra.

Essa comunicação é feita através de algumas formas. “Existem dois métodos bási-
cos que uma companhia pode usar para promover seus bens e serviços: venda pessoal 
e promoção de vendas. A promoção de vendas inclui propaganda, feiras, displays e 
publicidade” (STEVENS et al, 2004, p.187). A venda pessoal tem um caráter mais 
direto, enquanto a promoção de vendas é mais abrangente.

 Independente de qual seja a abordagem comunicativa escolhida, “as empresas 
precisam ainda adaptar suas técnicas de promoção de vendas aos diferentes merca-
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dos” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 686). Um produto pode ser útil para dois segmen-
tos, mas a abordagem deve ser diferente. Um mesmo perfume pode ser vendido para 
os homens com a promessa básica de status e poder, já para as mulheres, de sedução 
e autoconfiança. Tudo depende de como é dito. E esse meio deve estar integrado com 
outros meios.

 “As decisões sobre promoção lidam com o aspecto comunicação da estratégia de 
marketing. Muitas áreas estão envolvidas, e na maioria dos casos um mix de métodos, 
mídia e técnicas é usado em vez de uma abordagem única” (STEVENS et al, 2004, 
p.198). É importante mencionar que, para se divulgar uma empresa/marca, é impor-
tante que a comunicação seja integrada. A comunicação unilateral, ou seja, por uma 
única frente, pode não se demonstrar tão efetiva quanto uma comunicação inteligen-
te, com várias bases, desde meios televisivos até impressos, sempre respeitando o 
objetivo do cliente. 

 Em Mossoró-RN, existiu o caso D’Sfrut, que se encaixa em várias estratégias de 
diferenciação mencionadas anteriormente. O seu composto de marketing foi bastante 
modificado, com várias especificidades envolvendo os 4 P’s, este que foi o foco das 
mudanças que serão apresentadas na análise final deste trabalho. 

 Tais mudanças foram realizadas com o objetivo de atingir uma nova fatia de mer-
cado e como uma resposta ao seu público consumidor, este que, segundo Jailma, a 
diretora do empreendimento, já sentia necessidade de um ambiente diferenciado e 
confortável. O foco da mudança foi a transformação e adaptação ao sistema de fran-
quias. 

Uma franquia  “é um sistema no qual um membro do canal chamado franqueador 
une vários estágios do processo de produção-distribuição” (KOTLER; ARMSTRONG, 
1998, p.277). Consiste, basicamente, no seguinte fluxograma: a empresa visa ao 
crescimento e instala-se em outro local, com investimentos de terceiros, geralmente 
em outra cidade ou vizinhança, para, dessa forma, atingir mais público.

A ideia da D’Sfrut de estabelecer o sistema de franquias foi um caso claro de em-
preendedorismo estratégico, que “significa realizar ações empreendedoras utilizando 
uma perspectiva estratégica”. (HITT, 2008, p. 371). É correto afirmar que os empre-
sários viram o sistema de franquias como uma oportunidade extra de lucrar, corrobo-
rado pelo bônus de ser uma empresa nacional: pensaram de maneira estratégica e 
estabeleceram um objetivo concreto.

 Esse tipo de instalação requer muitos cuidados, tanto com o Mix de Marketing 
quanto com os micro e macroambientes. Trata-se de um novo mercado, uma nova 
realidade. Um dos tipos de franquia é a do varejista patrocinado pelo fabricante, que 
ocorre quando a marca inaugura um novo estabelecimento em outro local com verba 
própria, diretamente, sem passar por intermediários.

Conclui-se que “...é uma associação contratual entre o fabricante, atacadista ou 
firma de serviços (franqueador) e os comerciantes independentes (franqueados) que 
compram o direito de possuir e operar uma ou mais unidades do sistema de franquia.” 
(KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.301).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O marketing é, além do que manter consumidores, fazê-los retornar sempre ao 
estabelecimento ou comprar sempre o produto em questão. Uma das ferramentas 
do marketing é a análise SWOT, que, traduzida, significa uma análise cuidadosa das 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a marca. Esse monitoramente é, ex-
tremamente, importante para que se saiba em que contexto a empresa está inserida.
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Além da SWOT, é preciso analisar os ambientes micro e macro que circundam a 
empresa. Lacombe (2009) explica que o competitivo abarca toda e qualquer organi-
zação que venha a ser concorrente direto. Já no ambiente cultural, estão inseridas 
crenças, religiões e uma variação de manifestações da população, que podem inter-
ferir nos negócios.

O ambiente demográfico delimita bem quem são os clientes da empresa, já que 
pontua fatores, como o número de pessoas na população, idade, localização, diversi-
dade. O ambiente econômico está, intimamente, ligado a dinheiro e, em uma socieda-
de capitalista, a moeda conta quase que 100% na maioria das transações e relações.

Essa separação cuidadosa de detalhes que interferem na empresa delimita bem 
onde, com quem e por quem a empresa vai competir, e isso é chamado de segmenta-
ção, segundo Oliveira e Campomar (2007). Essa segmentação também pode passar 
pelas classes sociais, que é um dos fatores principais para se diferenciar a atuação do 
marketing de uma empresa. Divididas em A, B, C, D e E, são categorias, relativamen-
te, estáveis, com características bem definidas.

Partindo para análises internas, os 4Ps aparecem bem marcantes dentro dos con-
ceitos de marketing: produto, preço, praça e promoção.

 “Produto é a combinação de ‘bens e serviços’ que oferece ao mercado-alvo.” 
(KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.31). Sendo o produto em si, ou até o próprio servi-
ço. Já o preço está ligado, também, ao valor, ao que o cliente enxerga como benefício. 
A praça, ou distribuição, “envolve as atividades da empresa que tornam o produto 
disponível para os consumidores-alvo” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.31). Por 
último, a promoção, ou, em outras palavras, a comunicação, divulgação da marca.

Entende-se que a análise, o cuidado com tais itens é de primordial importância 
para toda e qualquer empresa que pretenda atuar em um mercado, especialmente o 
da atualidade, que é competitivo ao extremo. Em suma, a empresa deve se diferenciar 
através de um Mix de Marketing eficaz e que atinja o consumidor de forma a torná-la 
inesquecível em suas mentes.
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Resumo: O presente estudo de caso trata da análise da controladoria na gestão tri-
butária de um laboratório produtor de pós-larva de carcinicultura do Rio Grande do 
Norte. O objetivo central do estudo foi assinalar como a controladoria poderia auxiliar 
a gestão tributária da empresa e identificar quais controles de tributos estavam sendo 
adotados na mesma, com o propósito de entender o cenário das empresas de carcini-
cultura em relação aos seus controles tributários. Salienta-se que a Gestão Tributária 
é responsável pelo gerenciamento dos tributos, subsidiando-os com controles extre-
mamente necessários à apuração das hipóteses de incidência tributária nas tomadas 
de decisão. São desenvolvidos exemplos práticos de apuração de tributos incidentes 
sobre as operações diárias que interferem no lucro das empresas. Observam-se, nos 
modelos de administração de impostos e contribuições desenvolvidos neste trabalho, 
os controles de escrituração fiscal e de apresentação das informações, assim como as 
análises mensais feitas dentro da empresa para a tomada de decisões. Os resultados 
da pesquisa mostram a relevância do controle e da análise para a tomada de decisão e 
dos benefícios ou ônus tributário adquiridos. As empresas que almejam o crescimento 
não devem negligenciar seus controles, buscando, sempre, a melhor gestão tributá-
ria para alcançar a eficiência em suas transações. A alta complexidade das normas 
tributárias exige, dos controllers das empresas, conhecimentos e experiências que 
buscam os controles adequados na gestão tributária, pois a realidade tributária bra-
sileira é, notoriamente, complexa, trazendo, muitas vezes, desembolsos financeiros 
desnecessários às empresas, causando-lhes, ainda, a constante insegurança de estar 
ou não cumprindo com todas as obrigações exigidas pelo fisco. As empresas contam 
com vários favorecimentos em termos de redução dessa carga tributária, no entanto, 
muitas vezes, por falta de conhecimento ou de preocupação com o tema, os empre-
sários deixam de buscar uma adequação ao seu regime tributário (lucro real, lucro 
presumido, supersimples) dentro do permitido pela lei, abrindo mão da possibilidade 
de, talvez, reduzir o valor a ser pago em tributos mensalmente.

Palavras-chave: Controladoria. Gestão Tributária. Carcinicultura.

CONTROLLINGTHETAXMANAGEMENTOFA COMPANYOFSHRIMP

Abstract: This case study deals with the analysis of the comptroller in tax administra-
tion of a lab producer of shrimp post larvae of the Rio Grande do Norte. The central 
aim of this study was noted as the comptroller could assist the tax administration of 
the company and identify what controls of tributes were being adopted in the same, 
with the purpose to understand the scenario of enterprises of shrimp farming in rela-
tion to their tax controls. It is noteworthy that the Tax Administration is responsible 
for the management of taxes, subsidizing them with controls extremely necessary to 
investigation of hypotheses of tax incidence in decision-making. In the analysis, there 
are developed practical examples of calculation of incidents on the daily operations 
that interfere with the profit of the companies. I will be observed if the models of ad-
ministration of taxes and contributions developed in this work controls of tax, bookke-
eping and presentation of information, as well as the monthly analyzes conducted 
within the company for making decisions. The search results in the relevance of the 
control and analysis for decision making and benefits on tax burden acquired. The 
companies should not ignore their controls, always seeking the best tax administration 
to achieve efficiency in its transactions. The high complexity of tax rules requires the 
controllers of companies knowledge and experiences that seek appropriate controls on 
tax administration, because the reality Brazilian tax is notoriously complex, bringing 
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many times unnecessary financial disbursements companies causing  the constant in-
security of being or not fulfilling all the obligations required by the tax authorities. The 
companies rely on several favoritism in terms of reduction of this tax burden, however, 
often due to lack of knowledge or concern with the theme, the businessmen are no 
longer seek a suitability to your tax system (real profit, presumed profit, supersimples) 
within the limits allowed by law, waiving the possibility of perhaps reduce the amount 
to be paid in taxes monthly.

Keywords: Controllership. Tax Administration. Shrimp farming.
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1 INTRODUÇÃO

O governo considera as obrigações tributárias como uma das principais responsa-
bilidades das empresas, devido à relevância para o sustento da economia nacional, 
afetando, diretamente, empresas e consumidores, visto que os empresários necessi-
tam repassar o valor dos impostos ao consumidor final, o que contribui para elevar 
as despesas mensais destes. A gestão dos tributos permite às empresas diminuir sua 
carga tributária, refletindo, diretamente, nos preços estabelecidos para seus produtos 
e serviços. 

A controladoria possui um vasto campo de conhecimento, pois recebe informações 
da contabilidade e da administração, utilizando métodos, como o controle, orçamento 
e planejamento, para obter informações precisas e claras, e isso auxilia o processo de 
tomada de decisões. A atividade econômica da carcinicultura envolve uma engenha-
ria econômica complexa e de difícil gestão, em particular devido à gama de normas 
tributárias e ambientais que circundam o setor. Esta pesquisa tem como propósito 
responder a seguinte questão: como a controladoria poderia auxiliar na gestão tribu-
tária de uma empresa de carcinicultura?

Tem-se, como hipótese, que, ao serem utilizados instrumentos da controladoria 
na gestão tributária da empresa estudada, melhorias e possíveis reduções na carga 
tributária incidente sobre suas transações podem ser visualizadas.

O objetivo central do estudo é compreender como a controladoria pode auxiliar na 
gestão tributária de uma empresa, que tem como atividade principal a carcinicultura. 
Os objetivos específicos têm como proposição identificar os controles da gestão tribu-
tária na empresa objeto de estudo e entender o cenário das empresas de carcinicultu-
ra em relação aos seus controles tributários.

Justifica-se a pesquisa devido à importância do tema para empresas do segmento 
de carcinicultura, em função do tratamento tributário diferenciado que permeia o se-
tor, sob a forma de benefícios fiscais e legislação mais complexa, impondo à empresa 
controle e atualização contínua. 

O estudo foi embasado na abordagem qualitativa da interpretação dos resultados 
e utilizou-se, como intrumento de coleta de dados, um questionário de entrevista. 
Os resultados da pesquisa apontam que a controladoria é um valioso instrumento de 
planejamento tributário para controladoria.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CARCINICULTURA

A criação de camarão em cativeiro é uma atividade que tem obtido posição de 
destaque no cenário econômico brasileiro, principalmente na região nordeste, devido 
às condições climáticas favoráveis e à existência de uma vasta quantidade de terras 
propícias a esta atividade  (TEIXEIRA; REIS, 2004). Em 2002, o camarão cultivado 
foi o segundo produto mais exportado do setor primário, pela região Nordeste, ficando 
atrás apenas da cana de açúcar e seus derivados (TEIXEIRA; REIS, 2004).

A carcinicultura, mesmo sendo uma atividade comercial recente no Brasil, já é o 
segundo item da pasta das exportações do setor primário da economia nordestina. 
Esta região respondeu, em 2002, por 96,48 % da produção nacional de camarão 
cultivado. Um dos principais fatores do potencial produtivo e comercial da região 
Nordeste são as favoráveis condições edafoclimáticas, que permitem três ciclos pro-
dutivos anuais (CARLINI JUNIOR; LUCENA; SILVA, 2006). 
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Entretanto, a importância da carcinicultura marinha para o Nordeste não reside, 
exclusivamente, nos aspectos econômicos da atividade. O cultivo de camarão utili-
za, intensivamente, mão de obra não qualificada, constituindo-se, portanto, em uma 
alternativa de significativa viabilidade econômico-social para o desenvolvimento de 
uma nova ordem econômica no litoral nordestino, visto sua capacidade em reduzir o 
crescente êxodo rural, mediante a absorção de mão de obra de setores em decadên-
cia, tais como: pesca artesanal, extrativismo de sal e carnaúba, coconocultura e cana 
de açúcar (TEIXEIRA, 2005).

A atividade da carcinicultura compreende a produção de pós-larvas, camarões e 
serviços de beneficiamento com elevado padrão de qualidade, produzidos com tecno-
logia de ponta e respeitando o meio ambiente. As empresas de carcinicultura situam-
se em área de preservação ambiental, sempre próximas a manguezais, rios e mares. 
Por isso, necessitam ser bastante cautelosas no que se refere à preservação do meio 
ambiente que as cerca. Por fazer parte da indústria alimentícia, seus produtos devem 
possuir excelência em qualidade, observando fatores, como higiene e conservação dos 
produtos (TEIXEIRA, 2005).

As empresas de carcinicultura, geralmente, são compostas pelos seguintes depar-
tamentos: administração geral, financeiro, suprimentos, manutenção, controladoria, 
larvicultura, viveiros de engorda, beneficiamento e vendas. A larvicultura é responsá-
vel pela reprodução e maturação das larvas que, posteriormente, serão transferidas 
para os viveiros de engorda ou serão vendidas para clientes externos. Nos viveiros de 
engorda, as pós-larvas são depositadas para serem alimentadas e acompanhadas até 
atingirem o peso ideal para venda. O prazo médio de estocagem, nesses viveiros, é de 
três meses; após o que, os camarões serão despescados e transferidos para a indústria 
de beneficiamento, onde serão limpos, congelados e embalados para serem exporta-
dos ou vendidos no mercado interno (TEIXEIRA, 2005).

Os principais recursos utilizados nessa atividade são: ração, artêmia, biomassa, lu-
las, energia, água, calcário, fertilizantes e metabissulfito (TEIXEIRA, 2005). A figura 
1 demonstra o fluxo dos principais recursos, atividades e produtos das empresas de 
carcinicultura. 

A prática da carcinicultura pode alterar as características da água utilizada nos 
viveiros de cultivos. Estas alterações podem variar em função da espécie cultivada, 
manejo alimentar e densidade do cultivo (BIUDES, 2007).
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Figura 1- Fluxo de Recursos, Atividades e Produtos da Carcinicultura

Fonte: (TEIXEIRA; REIS, 2004, p.30)

Os produtos desenvolvidos pelas empresas de carcinicultura, como pode ser ob-
servado na figura 1, são: pós-larvas, camarão com e sem  cabeça e filé de camarão 
(TEIXEIRA, 2005).

2.2 GESTÃO TRIBUTÁRIA

A realidade tributária brasileira é, notoriamente, complexa, pois traz, na maio-
ria das vezes, desembolsos financeiros desnecessários às empresas, causando-lhes a 
constante insegurança de estar ou não cumprindo com todas as obrigações exigidas 
pelo fisco. As empresas contam com vários favorecimentos em termos de redução 
dessa carga tributária, no entanto, muitas vezes, por falta de conhecimento ou mesmo 
de preocupação com o tema, os empresários deixam de buscar uma adequação ao 
seu regime tributário (lucro real, lucro presumido, supersimples), dentro do permitido 
pela lei, abrindo mão da possibilidade de redução do valor a ser pago em tributos 
mensalmente e, assim, conseguir reinvestir no desenvolvimento do seu negócio, ou 
mesmo conseguir lucrar, efetivamente, com ele  (ESNOLDE; GALLO; GALLO, 2009).

Segundo Soares (2008), gestão tributária deve ser compreendida como atividade 
integrante do processo gerencial de uma sociedade empresária, cujo objetivo é avaliar 
as condições legais vigentes, relacionadas ao pagamento de tributos (cumprimento 
das obrigações acessórias), e, diante das alternativas expostas, adotar, preventiva-
mente, aquelas que se demonstrarem menos onerosas. É muito importante para o 
contador conhecer os tributos que incidem sobre as atividades da empresa para a qual 
trabalha. Ele deve sempre verificar quais dispositivos da legislação tributaria são per-
tinentes a essas atividades. Da mesma forma, deve ter muito cuidado na interpretação 
das leis que contribuem para uma boa gestão tributaria.

O mercado competitivo e o pesado ônus tributário requerem, constantemente, do 
profissional de contabilidade, a prática do gerenciamento para preservar a continui-
dade dos investimentos. Procurar formas lícitas para reduzir o pagamento de tributos 
e, ao mesmo tempo, estar atento às mudanças da legislação tributaria são ações 
imprescindíveis para a otimização dos lucros das empresas, para a manutenção dos 
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negócios e o excelente nível de empregos (SOARES, 2008). Quando se pensa em 
realizar algo de forma clara e objetiva no âmbito empresarial, está-se decidindo pelo 
planejamento, isto é, por um projeto de previsão das necessidades e realizações, sen-
do o contador figura de destaque no momento de implementar essa ferramenta valiosa 
de gestão (MARTINEZ, 2002). Por isso, na atualidade, desponta uma atividade espe-
cífica da contabilidade voltada, exclusivamente, para o auxílio da gestão tributária: a 
Contabilidade Tributária.

Oliveira et al. (2004) consideram a contabilidade tributária como sendo uma es-
pecialização da contabilidade responsável pela gestão dos tributos e atendimento às 
normas fiscais. Segundo Chaves (2009), o planejamento tributário é o processo de 
escolha da ação não simulada, anterior à ocorrência do fato gerador, visando, direta ou 
indiretamente, à economia de tributos. Configura-se, também, como um dever legal 
determinando pela lei 6.404/76. O autor, ainda, orienta como fazer o planejamento 
tributário: a empresa deve procurar profissionais especializados em planejamento tri-
butário para constituir um comitê de impostos, formado pelo advogado, contador e 
administrador da empresa. Este comitê deverá:

• Fazer um levantamento histórico da empresa, identificando a origem de todas 
as transações efetuadas e escolher a ação menos onerosa para os fatos futuros;

• Verificar a ocorrência de todos os fatos geradores dos tributos pagos e analisar 
se houve cobrança indevida ou recolhimento a maior;

• Verificar se houve ação fiscal sobre os fatos geradores decaídos, pois os créditos 
constituídos após cinco anos do fato são indevidos;

• Analisar, anualmente, qual a melhor forma de tributação do imposto de renda e 
da contribuição sobre o lucro, calculando em qual forma (real ou presumido) a 
empresa pagará menos tributos;

• Levantar o montante dos tributos pagos nos últimos dez anos para identificar se 
existem créditos fiscais não aproveitados pela empresa;

• Analisar  os casos de incentivos fiscais existentes, tais como: isenções, redução 
de alíquota e etc.

• Analisar qual a melhor forma de aproveitamento dos créditos existentes (com-
pensação ou restituição).

Cumpridas todas as etapas e análises, o comitê demonstrará quais procedimentos 
devem ser adotados para reduzir a carga tributária (CHAVES, 2009, p. 3). Para o ramo 
da Carcinicultura, existem benefícios que tornam possível o aumento da atividade 
no âmbito estadual, como, por exemplo, o crédito presumido (ARTº 35A RICMS) de 
100% dado no Imposto De Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS, no estado do 
Rio Grande do Norte, que leva o valor recolhido pela venda do ICMS a zero, aumen-
tando a possibilidade do mercado em crescimento gerar empregos para o interior do 
estado. No mercado de pós-larvas, o crédito não é concedido a laboratórios que, tra-
dicionalmente, são responsáveis por sua produção, porém, existem beneficios conce-
didos pelo governo federal, que isentam, também, o ICMS dessa produção, igualando 
o beneficio do camarão morto ao da larva viva.

2.3 CONTROLADORIA

A controladoria é uma área de atuação, relativamente, nova no Brasil e, ainda, não 
está consolidada. Isso acontece, dentre outras razões, porque tanto a literatura quanto 
a prática empresarial demonstram divergências quanto às principais funções, ativi-
dades, responsabilidades e formas de organização da controladoria. Nesse sentido, a 
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discussão que se segue tem como objetivo principal gerar um panorama geral sobre o 
que é, como funciona e para que serve a controladoria, tanto do ponto de vista teórico 
quanto do prático. Souza (2009, p. 9), ao resumir a controladoria, conclui que ela “é 
um conjunto de conhecimentos que se constituem em bases teóricas e conceituais 
de ordens operacional, econômica, financeira e patrimonial, relativas ao controle do 
processo de gestão organizacional”. Um aspecto fundamental do objeto de estudo 
da controladoria que deve ser analisado é o modelo de gestão da organização. Este 
compreende o conjunto de crenças, valores e princípios dos proprietários de uma 
empresa ou dos gestores de uma entidade, que orientam a forma como será gerida a 
organização. De acordo com Catelli (2001), são as certezas e opiniões que dão dire-
trizes, orientam e norteiam o comportamento dos gestores, quanto ao planejamento 
das atividades, ao controle das operações, aos recursos humanos, organizacionais, 
materiais etc (SOUZA; BORINELLI, 2009).

Ainda segundo o referido autor, o modelo de gestão da entidade decorre de uma 
série de variáveis que impactam o comportamento de todo o sistema organizacional, 
podendo ser citados: a existência ou não de planejamento e controle, o grau de auto-
nomia dos gestores, os critérios de avaliação de desempenho e os papéis e posturas 
gerenciais. Assim, o modelo de gestão organizacional faz parte do objeto de estudo 
da controladoria, uma vez que, para exercer, adequadamente, seu papel, necessitará 
compreender  como a entidade escolheu ser gerida, em especial no que se refere às 
suas fases de planejamento e controle, enfatizando os âmbitos operacional, econômi-
co, financeiro e patrimonial (SOUZA; BORINELLI, 2009).

Campiglia (1993) conceitua Controles de Gestão como:

[...] o conjunto de informações e de ações cujo objetivo consiste em 
manter o curso das operações dentro de um rumo desejado. Os des-
vios do rumo, quando ocorrem, precisam ser rapidamente detectados, 
medidos, investigados para a identificação de suas causas e corrigi-
dos através de ações eficazes (CAMPIGLIA, 1993, p.15).

Conforme Catelli (2001) o modelo de gestão integra o subsistema institucional de 
uma empresa e pode ser entendido como um “conjunto de normas, princípios e con-
ceitos que têm por finalidade orientar o processo administrativo de uma organização, 
para que esta cumpra a missão para a qual foi constituída”.

Toda empresa possui um modelo de gestão composto de um conjunto de crenças e 
valores sobre a melhor maneira de administrá-la, também influenciado pelas crenças 
e valores dos principais executivos da empresa, principalmente de seus proprietários 
e da alta administração (CATELLI, 2001).

A controladoria possui diversas ferramentas para auxiliar a gestão tributária de uma 
empresa de carcinicultura. (CATELLI, 2001). O GECON (Sistema de Gestão Econômi-
ca) contribui para o melhor atendimento das necessidades dos gestores das empresas, 
buscando englobar a controladoria no processo de planejamento tributário das entida-
des. Trata-se de um modelo gerencial que busca a eficácia organizacional e, portanto, 
tem como enfoque principal o resultado econômico, que é o melhor instrumento de 
mensuração da eficácia organizacional (TEIXEIRA; REIS, 2004).

Uma sólida base de controles internos representa a segurança necessária nas infor-
mações geradas pela área de controladoria e, consequentemente, o apoio adequado 
em todas as etapas do processo de gestão (ATTIE, 2008).

Figueiredo e Caggiano (2004) destacam o controle das despesas administrativas, 
que são despesas, relativamente, fixas, no curto prazo, a menos que alterações no ní-
vel de atividade se processem. A aplicação cuidadosa dos procedimentos de controle 
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de custos desenvolvidos nas atividades fabris ainda não é feita nas atividades admi-
nistrativas. Os gestores, certamente, poderão arguir que as funções administrativas 
não são susceptíveis a métodos de pesquisa para quantificação desses gastos. 

2.4 CONTROLADORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA DA CARCINICULTURA

A controladoria tem ferramentas para auxiliar a gestão tributaria em uma empresa 
de carcinicultura, uma dessas ferramentas é o processo de gestão, exemplo utilizado 
é o GECON, que diz respeito ao processo de planejamento, execução e controle ope-
racional das atividades e é estruturando com base na missão da empresa, em suas 
crenças e valores, em sua filosofia administrativa e em um processo de planejamento 
estratégico, que busca, em ultima instância, a excelência empresarial e a otimização 
do desempenho econômico da empresa (CATELLI, 2001) .

É com intuito de contribuir para o melhor atendimento das necessidades dos ges-
tores das empresas de carcinicultura, que será desenvolvido um modelo de gestão 
econômica, buscando englobar a controladoria no processo de planejamento tributá-
rio na empresa de carcinicultura. 

O modelo de planejamento tributário proposto para a empresa de carcinicultura 
baseia-se na abordagem de Gestão Econômica – GECON, que, como já mencionado, 
é um modelo gerencial que foca a eficácia organizacional, assim sendo, objetiva o 
resultando econômico, que é o melhor instrumento de mensuração dessa eficácia 
(TEIXEIRA; REIS, 2004).

Com a urbanização da economia, acentuou-se o sistema fiscal, instituindo-se no-
vos tributos, taxas e contribuições (SOARES, 2008). Com isso, surge a necessidade 
de não somente ter o conhecimento da legislação, mas, também, o controle das 
mudanças ocorridas diariamente para, com isso, buscar benefícios e formas de pagar 
menos tributos.

3 METODOLOGIA

A pesquisa possui caráter exploratório e descritivo. O modelo de gestão de uma 
entidade decorre de uma série de variáveis, que impactam o comportamento de todo 
o sistema organizacional, como, por exemplo: a existência ou não de planejamento e 
controle, o grau de autonomia dos gestores, os critérios de avaliação de desempenho, 
e os papeis e posturas gerenciais. Um aspecto fundamental do objeto de estudo da 
controladoria que deve ser analisado é o modelo de gestão da organização, posto que 
compreende o conjunto de crenças, valores e princípios dos proprietários de uma em-
presa ou dos gestores de uma entidade, além de orientar a forma como a organização 
será gerenciada. De acordo com Catelli (2001), são as certezas e opiniões que dão 
diretrizes, orientam e norteiam o comportamento dos gestores quanto ao planejamen-
to das atividades, ao controle das operações, aos recursos humanos, organizacionais, 
materiais etc

Os procedimentos metodológicos adotados, neste estudo, foram embasados em 
tópicos distintos: em primeiro plano, tem-se o processo de pesquisa bibliográfica; 
em segundo, foram visitadas as fazendas de criação de camarão e empresas de car-
cinicultura, com a finalidade de compreender o processo produtivo e logístico de 
comercialização dos produtos e as consequências tributárias das práticas adotadas 
pelos carcinicultores. Em seguida, foi realizado um estudo de caso em uma empresa 
de grande porte, no período de julho a agosto do corrente ano de 2013. Como ins-
trumento de coleta de dados, elaborou-se um roteiro de entrevista não estruturada, 
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compreendendo 8 (oito) questões, abordando temas referentes à controladoria na 
gestão tributária. O estudo adotou abordagem qualitativa na análise e interpretação 
dos dados coletados.

4 DISCUSSÃO  E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A pesquisa foi desenvolvida na empresa Alfa (nome fictício), um dos maiores la-
boratórios criadores de Pós-larvas (PL’s) da espécie de camarão marinho Litopenaeus 
Vannamei no Brasil. O laboratório é responsável pelo fornecimento de PL’s para as 
maiores produtoras de camarão do Brasil. A entrevista foi realizada tanto com o Con-
troler Financeiro,  que é o Contador com especialização em Controladoria Financeira, 
já trabalha na organização, objeto de estudo, há cerca de quatro anos, como,  tam-
bém, com os membros de sua equipe. Para observar o conhecimento técnico dos 
entrevistados, no que se refere à área tributária e à legislação vigente no Brasil sobre 
este assunto, foram elaboradas sete questões específicas, cujas respostas exigiam, 
do respondente, uma bagagem básica de conhecimentos, sem os quais não haveria a 
possibilidade de exercer a gestão tributária de forma adequada em suas organizações. 

Os entrevistados demonstraram amplo conhecimento em matéria tributária e ex-
plicaram quais os principais procedimentos adotados pela empresa, que serão des-
critos a seguir. Quando questionados a respeito de como era feito o acompanhamento 
tributário e com que frequência, os entrevistados foram unânimes em responder que 
usavam uma lista de verificação (Check List), responsável por alimentar o software 
de apoio gerencial WKRADAR. Este faz integração automática de todos os processos 
e permite a exportação dos dados para planilhas eletrônicas (excell). O sistema de 
gestão integrado (ERP) contempla, de forma atualizada, a legislação fiscal tributária 
e a geração das obrigações acessórias. Após exportadas para o Excel, as informações 
tributárias são analisadas, diretamente, pelo Controlador Financeiro e confrontadas 
com as geradas pela Contabilidade da empresa, que é executada por um prestador de 
serviços terceirizado. 

Apesar de os entrevistados entenderem que tal análise deveria ser feita diaria-
mente, informaram que, atualmente, a fazem apenas mensalmente, em função dos 
serviços contábeis serem terceirizados. 

Em seguida, o gestor foi questionado se a gestão tributária era vista como uma das 
prioridades da empresa. O mesmo respondeu que as informações eram de extrema 
relevância e que percorriam todo o processo decisório, “desde o local da compra até 
o setor de vendas”, completando o ciclo operacional. Também foram questionados 
quanto ao interrelacionamento entre a gestão de tributos e a controladoria. Os respon-
dentes afirmaram que as ferramentas de controle da gestão de tributos geravam rela-
tórios que auxiliavam na tomada de decisões. Também foram indagados se percebiam 
diferenças na forma de gerir tributos, devido ao segmento econômico de atuação da 
empresa ser a carcinicultura, ao que responderam “sim, principalmente em função 
dos benefícios fiscais e o planejamento tributário era um grande aliado na identifica-
ção de novas oportunidades”. 

Ao serem analisadas as respostas, observou-se que o responsável pela gestão tri-
butária da empresa pesquisada demonstrou, durante toda a entrevista, domínio dos 
temas abordados. Como citado por um dos entrevistados, os controles internos pode-
riam ser melhorados, se fossem analisados diariamente, de maneira a se ajustarem à 
realidade tributária, posto que a emissão das notas ocorrem diariamente, e, em caso 
de equívoco na emissão, o tempo máximo permitido pela legislação fiscal para cance-
lamento das notas seria de, no máximo, no primeiro dia útil seguinte. Caso ocorresse 
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alguma falha ou equívoco na emissão das notas ou nos cálculos dos impostos, só se 
perceberia ao final do mês, no momento da conciliação e da análise dos relatórios. 
Tal evento poderia gerar, inclusive, pagamento de multas ou outros acréscimos legais, 
além da necessidade de retificação dos registros.

Ao longo da entrevista, percebeu-se que a empresa prioriza a gestão tributária para 
tomada de decisões e que a controladoria pode ser um instrumento eficaz de planeja-
mento tributário. As eventuais diferenças de práticas entre as empresas do segmento 
objeto de estudo devem-se, principalmente, à existência de benefícios fiscais. Um dos 
entrevistados informou que as dúvidas em matéria tributária foram objeto de consulta 
à Secretaria da Receita Federal, ainda sem obtenção de respostas. A empresa conta 
com um serviço de consultoria jurídica tributária que, através de pareceres orientati-
vos, reporta-se diretamente à controladoria.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se relevante recuperar o objetivo proposto na pesquisa para embasar as con-
siderações finais. Portanto, o presente estudo buscou verificar a percepção da con-
troladoria a respeito da gestão tributária em uma empresa de carcinicultura. A gestão 
tributária é um campo altamente competitivo do mercado, pois os tributos compõem 
uma das variáveis de grande reflexo nos preços. Os objetivos da pesquisa foram aten-
didos e a metodologia mostrou-se adequada ao seu desenvolvimento.

Nesse sentido, a valorização dos controles usados na gestão dos tributos e a aná-
lise desses controles para um acompanhamento e tomada de decisões dentro do 
espaço da empresa são essenciais à sustentabilidade organizacional, pois comandos 
eficientes proporcionam melhores alternativas para a  empresa, como redução da car-
ga tributária e de outros custos, priorizando o lucro. 

Diminuir o choque tributário é o principal objetivo de se usar ferramentas da con-
troladoria na gestão tributária. Assim, quanto melhor a visão controladoria - gestão 
dos administradores, maior a capacidade de obtenção de bons resultados. Na con-
secução da pesquisa, constatou-se a existência de pontos favoráveis e desfavoráveis 
aos contribuintes, em relação ao benefício fiscal concedido pelo governo estadual 
ao setor. Como ponto positivo, destaca-se a isenção do tributo estadual ICMS sobre 
as pós-larvas e o crédito presumido de 100% sobre o camarão. Contudo, a empresa 
optante por esse benefício deverá estornar todo o crédito em relação ao mesmo im-
posto, embora prevaleçam os pontos favoráveis. Reconhece-se, ainda, neste trabalho, 
a variedade de precedentes que auxiliam a empresa na observância da importância do 
uso de controles na gestão tributária, buscando alternativas para que se pague menos 
impostos e atentando para o quanto está sendo e o que será quitado de acordo com 
as decisões tomadas.

As limitações deste estudo são inerentes à própria metodologia de estudo de caso. 
Sugere-se que, para pesquisas futuras, seja feita uma análise envolvendo múltiplos 
casos que contemplem as fazendas produtoras de camarão, de forma a mapear o 
planejamento tributário ao longo de toda a cadeia de produção. Foi sugerido para a 
empresa que os controles passassem a ser diariamente, tendo em vista a necessidade 
que a legislação permite. Foi sugerido, também, que fosse contratado um analista 
financeiro para o controle e acompanhamento das alterações da legislação.
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APÊNDICE A

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

UNIVERSIDADE POTIGUAR – UNP
PESQUISA SOBRE A CONTROLADORIA NA GESTÃO TRIBUTARIA EM UMA EMPRE-

SA DE CARCINICULTURA
EMPRESA:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: 
RESPONSÁVEL:

INSTRUÇÕES GERAIS 
• MARQUE COM UM “X” NA(S) OPÇÃO(ÕES) MAIS APROPRIADAS PARA SUA 

EMPRESA E PREENCHA O ESPAÇO EM BRANCO INDICADO NO QUESITO PARA 
AS QUESTÕES ABERTAS;

• É NECESSARIO QUE O RESPONDENTE DO QUESTIONARIOS ATUE NA CON-
TROLADORIA OU GESTÃO TRIBUTARIA;

• NA EMPRESA, O RESPONDENTE DO QUESTIONARIO PODE SER O CONTADOR 
OU DA AREA ADMINISTRATIVA, CASO SEJA RESPONSAVEL NA EMPRESA;

• RESPONDA O QUESTIONARIO, APENAS UM RESPONDENTE POR CADA AREA.

QUESTIONÁRIO
1. QUANTO AO PERFIL DO RESPONDENTE

1.1 Qual o seu nível educacional?
[    ] Superior completo ou em andamento [    ] Especialização completa ou em anda-
mento
[    ] Mestrado completo ou em andamento  Doutorado completo ou em andamento
 Técnico (especificar) ______________________________________________________
1.2 Qual sua principal formação acadêmica?
[    ] Administração de Empresas [    ] Contabilidade [    ] Economia [    ] Advocacia
Outros (especificar) ________________________________________________________
1.3 Há  quanto tempo exerce função relacionada com tributos? 

2. QUESTÕES SOBRE CONTROLADORIA E GESTÃO TRIBUTÁRIA 

2.1 - QUAIS FERRAMENTAS DE CONTROLE SÃO USADAS NA GESTÃO TRIBUTÁRIA?

2.2 COM QUAL FREQUÊNCIA?

2.3 A GESTÃO TRIBUTÁRIA É USADA COMO UMA DAS PRIORIDADE EM VOSSA EM-
PRESA?

2.4 EM VOSSA EMPRESA É ALIADO A GESTÃO COM A CONTROLADORIA?

2.5 DIFERENCIA-SE ALGUMA COISA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA PELO FATO DA ATIVI-
DADE SER CARCINCULTURA?
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Resumo: O presente estudo, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, tratará, 
especificamente, do licenciamento ambiental - as etapas de licenciamento ambiental 
de empreendimentos de impacto local.  Bem como, avaliará a constitucionalidade 
dos atos derivados da municipalização do licenciamento, considerando a necessidade 
dos ritos administrativos, legislativos e anuências das partes interessadas, buscando 
esclarecer, à medida do possível, as controvérsias apontadas pela doutrina e jurispru-
dência, no que se refere ao tema proposto. Com base na análise de artigos científicos 
e interpretação jurídica, foi possível obter um posicionamento acerca do tema propos-
to. Sendo assim, utilizando-se da corrente majoritária, com relação à competência do 
licenciamento ambiental, que nos informa que a Constituição Federal de 1988 recep-
cionou a Lei nº 6.938/81, a Resolução CONAMA nº 237/97, que trouxe o licencia-
mento municipal, não possui qualquer resquício de inconstitucionalidade.  Portanto, 
mesmo com entendimentos em contrário, o município possui sim capacidade plena 
de realizar o licenciamento ambiental, desde que o faça de atividades que tenham 
impacto local, em virtude de um dos princípios norteadores do direito ambiental ser 
o da predominância do interesse. Não obstante a competência para o licenciamento, 
o município deve ser dotado de capacidade estrutural administrativa mínima, o qual 
vislumbra a implementação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e a necessida-
de de corpo técnico capacitado, além da existência de legislação municipal pertinen-
te, que legitime sua atuação.

PALAVRAS-CHAVE: Constitucionalidade. Competência. Licenciamento ambiental. 
Município.

THE CONSTITUTIONALITY OF MUNICIPALIZATION ENVIRONMENTAL PERMIT

Abstract: The present study, without any pretense of exhausting the subject, deals 
specifically with environmental licensing, the licensing steps of local impact enter-
prises. As well as to assess the constitutionality of acts that arises from licensing 
decentralization, considering the need for administrative and legislative rites and con-
sents of the interested parties, seeking to clarify, as far as possible, the controversies 
identified by doctrine and jurisprudence in relation to the proposed subject. Based on 
scientific articles analysis and legal interpretation it was possible to get a position on 
the proposed topic. Thus, using the party line regarding the competence of the envi-
ronmental license, which informs that the Constitution of 1988 welcomed the Law 
No. 6.938/81, CONAMA Resolution No. 237/97 that brought municipal licensing has 
no remnants of unconstitutionality. Therefore, even with a contrary view, the county 
has full capacity to carry out the environmental license to those activities that have 
local impact, because of one of the guiding principles of environmental law, namely, 
the predominance of interest. Notwithstanding the powers to license, the county must 
be provided with minimal administrative structural capacity, which sees the imple-
mentation of the County Council for the Environment and qualified technical staff, as 
well as municipal laws relevant to legitimize their actions.

KEYWORDS: Constitutionality. Competence. Environmental licensing. County.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, fala-se, em todo o planeta, sobre ecologia, meio ambiente e manejo 
sustentado de recursos provenientes de fontes naturais renováveis. No entanto, ape-
nas uma pequena parcela da população possui conhecimento suficientemente capaz 
de entender e dinamizar as inter-relações que ocorrem entre os diferentes ecossiste-
mas que existem no mundo. É importante trabalhar no sentido de levar informações 
sobre o meio ambiente a todas as camadas sociais, com o intuito de que cada indi-
víduo seja atingido por uma consciência ecológica possível de reverter o processo de 
degradação assustadora que estamos passando.

 Segundo a Constituição Federal de 1988:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defen-
dê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

  Partindo dessa premissa, o Direito Ambiental brasileiro tem tomado grandes pro-
porções, no panorama mundial, em razão da necessidade, cada vez mais precoce, de 
proteção e preservação do meio ambiente, uma vez que a continuidade da humani-
dade, e até mesmo do planeta, parece-nos estar em xeque, pois são inúmeros os pro-
blemas ambientais que nos assolam, como a escassez de água potável, aquecimento 
global, buraco na camada de ozônio, desertificação, desmatamento, extinção de espé-
cies, falta de tratamento de resíduos industriais, acúmulo de lixo urbano, vazamento 
de petróleo, dentre outros.

 O meio ambiente é um direito de todos e inalienável. Sobre isso, Machado (2006) 
diz que “incumbe ao Poder Público ordenar e controlar as atividades que possam 
afetar esse equilíbrio, em atendimento ao comando do art. 225 da Constituição Fede-
ral”. Somente utilizando práticas que não agridam o meio ambiente é que podemos 
garantir a continuidade dos ecossistemas para as futuras gerações, motivo pelo qual 
existe a necessidade de desenvolver, junto às administrações públicas, um modelo de 
gestão que assegure a preservação ambiental.

 Em razão disso, podemos perceber a intervenção estatal em diversos campos e ati-
vidades, por meio do licenciamento ambiental, com a finalidade de proteção ao meio 
ambiente. Esse licenciamento é o instrumento pelo qual o Estado faz um controle pré-
vio de projetos ou atividades que possam vir a causar algum dano ao meio ambiente. 

O presente estudo, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, tratará, especifi-
camente, do licenciamento ambiental - as etapas de licenciamento ambiental de em-
preendimentos de impacto local.  Bem como, avaliará a constitucionalidade dos atos 
derivados da municipalização do licenciamento, considerando a necessidade dos ritos 
administrativos, legislativos e anuências das partes interessadas, buscando esclare-
cer, à medida do possível, as controvérsias apontadas pela doutrina e jurisprudência, 
no que se refere ao tema proposto. 

2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 O licenciamento ambiental, na Política Nacional do Meio Ambienta, é tratado 
como um dos instrumentos para efetivar a proteção ao meio ambiente.

A função do licenciamento ambiental é verificar, preventivamente, projetos ou ati-
vidades, tanto do poder público quanto do privado, que, com sua instalação, operação 
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ou mesmo ampliação, possam vir a causar algum dano ao meio ambiente. Em razão 
disso, acaba contribuindo para que o desenvolvimento econômico caminhe junto com 
a proteção ao meio ambiente, ou seja, possibilita a harmonia entre o desenvolvimento 
com a qualidade ambiental.

Para Destefenni (2004, [s.p]), licenciamento ambiental:

é uma forma de controle da intervenção do homem no meio ambiente, 
quando essa intervenção possa resultar em qualquer degradação ao 
meio ambiente. Trata-se, sem dúvida, de um instrumento de gestão 
ambiental, visando o desenvolvimento sustentável, pois se procura 
harmonizar o interesse econômico com a necessária preservação do 
ambiente.

 Milaré (2009, [s.p]) conceitua licenciamento ambiental da seguinte forma: “em 
linhas gerais, tem-se que o licenciamento ambiental, como todo procedimento ad-
ministrativo, pode ser enxergado como uma sucessão itinerária e encadeada de atos 
administrativos que tendem, todos, a um resultado final e conclusivo.”

Já Fink (2000, [s.p]): 

Licenciamento ambiental, por sua vez, vem a ser um procedimento 
colocado à disposição dos interessados, por meio do qual o Poder 
Público, mediante controles prévios – licenças –, verifica a regulari-
dade técnica e jurídica de determinadas atividades efetiva ou poten-
cialmente causadoras de significativo impacto ambiental, de forma 
a compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção de 
recursos naturais.  A finalidade do licenciamento ambiental é, grosso 
modo e em resumo, compatibilizar proteção de recursos naturais com 
o atendimento às necessidades da sociedade, potencializadas pelo 
surgimento da chamada sociedade de consumo.

 A Resolução CONAMA 237/97, em seu art. 1°, inciso I, trouxe, explicitamente, a 
conceituação de licenciamento ambiental:

Art. 1°. [...]
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual 
o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, am-
pliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluido-
ras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso.

A presença do Estado é primordial para um efetivo controle ambiental, garantindo 
um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Essa afirmação 
nos leva a crer que o tema, aqui, proposto encontra ligação direta com o princípio do 
desenvolvimento sustentável, visto que este, segundo Fiorillo e Diaféria (1999, [s.p]), 
objetiva:

a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem 
e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória 
entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras 
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gerações também tenham a oportunidade de desfrutar os mesmos 
recursos que temos hoje à nossa disposição.

 Não podemos deixar de mencionar que o licenciamento ambiental tem relação 
direta com alguns outros princípios do direito ambiental. Está ligado ao princípio da 
supremacia do interesse público na proteção do meio ambiente em relação aos inte-
resses privados.  Nos dizeres de Marchesan et all (2007, [s.p]),

já que cuida de proteger o direito fundamental da pessoa humana ao 
equilíbrio ecológico, posto no art. 225, caput, da Constituição Fede-
ral de 1988. Dada a indisponibilidade desse direito, cabe ao Poder 
Público intervir nas atividades privadas na defesa do meio ambiente, 
condicionando o seu exercício a determinadas obrigações que bus-
quem atingir um padrão de desenvolvimento sustentável, de acordo 
com o estágio de conhecimento científico vigente.

Ao princípio da precaução, ao precaver efeitos irreparáveis. Segundo Machado 
(2001, [s.p]), a precaução:

age no presente para não se ter que chorar e lastimar o futuro. A pre-
caução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, 
mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, 
como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o 
dano ambiental através da prevenção no tempo certo.

Nesse sentido, também se manifesta Rodrigues (2002, [s.p]):

Tem se utilizado o postulado da precaução quando pretende-se evitar 
o risco mínimo ao meio ambiente, nos casos de incerteza científica 
acerca da sua degradação. Assim, quando houver dúvida científica da 
potencialidade do dano ao meio ambiente acerca de qualquer condu-
ta que pretenda ser tomada (ex. liberação e descarte de organismo 
geneticamente modificado no meio ambiente, utilização de fertilizan-
tes ou defensivos agrícolas, instalação de atividades ou obra, etc.), 
incide o princípio da precaução para prevenir o meio ambiente de um 
risco futuro.

Derani (1997, [s.p]), ao falar sobre precaução, diz:

Precaução é cuidado. O princípio da precaução está ligado aos concei-
tos de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como 
também de sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Este 
princípio é a tradução da busca da proteção da existência humana, 
seja pela proteção de seu ambiente como pelo asseguramento da in-
tegridade da vida humana. A partir desta premissa, deve-se também 
considerar não só o risco eminente de uma determinada atividade, 
como também os riscos futuros decorrentes de empreendimentos hu-
manos, os quais nossa compreensão e o atual estágio de desenvolvi-
mento da ciência jamais conseguem captar em toda densidade [...].
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Por fim, guarda relação com o princípio da prevenção, ao tomar medidas antecipa-
das contra algo já conhecido, como bem define Antunes (2008, [s.p]):

O princípio da prevenção aplica-se a impactos ambientais já conhe-
cidos e dos quais se possa, com segurança, estabelecer um conjunto 
de nexos de causalidade que seja suficiente para identificação de im-
pactos futuros. Com base no princípio da prevenção, o licenciamento 
ambiental e, atém mesmo, os estudos de impacto ambiental podem 
ser realizados e são solicitados pelas autoridades públicas. [...] O 
licenciamento ambiental, na qualidade de principal instrumento apto 
a prevenir danos ambientais, age de forma a evitar e, especialmente, 
minimizar e mitigar os danos que uma determinada atividade cau-
saria ao meio ambiente, caso não fosse submetida ao licenciamento 
ambiental.

Alguns autores que definem licenciamento ambiental estabelecem a concessão da 
licença ambiental como o seu objetivo.

Nesse sentido, Fiorillo (2005, [s.p]) conceitua: “é o complexo de etapas que com-
põem o processo administrativo, o qual objetiva a concessão de licença ambiental. 
Dessa forma, não é possível identificar isoladamente a licença ambiental, porquanto 
esta é uma das fases do processo”.

Mais uma vez, a Resolução CONAMA 237/97, em seu art. 1°, inciso II, preocupou-
se com a conceituação de licença ambiental, dizendo:

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabe-
lece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que 
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, 
para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou ativida-
des utilizadoras dos recursos ambientais considerados efetiva ou po-
tencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental.

Portanto, quando falamos em licença ambiental, devemos entender como ato final 
de cada etapa do licenciamento ambiental, que nada mais é que o ato de autorização 
do poder público ao particular.

Diante disso, não podemos, jamais, confundir licença ambiental com licenciamen-
to ambiental, visto que aquela é o ato administrativo que concede o direito de exercer 
toda e qualquer atividade utilizadora de recursos ambientais ou efetiva ou potencial-
mente poluidora e este é o processo administrativo por meio do qual se verificam as 
condições da concessão.

Insta destacar que o licenciamento ambiental deixa de ser um ato vinculado para 
ser um ato com discricionariedade sui generis, pois, de acordo com Bechara (1998, 
[s.p]),

a não vinculatividade do Poder Público deve-se ao fato de que o EIA 
não oferece uma resposta objetiva e simples acerca dos prejuízos am-
bientais que uma determinada obra ou atividade possa causar. É um 
estudo amplo, que merece interpretação, me virtude de elencar os 
convenientes e inconvenientes do empreendimento, bem como ofer-
tar as medidas cabíveis à mitigação dos impactos ambientais negati-
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vos e também medidas compensatórias. Não se trata de formalismo 
simplório, sem teor ou conteúdo interpretativo.

Em detrimento disso, será possível a outorga de licença ambiental ainda que o 
estudo de impacto ambiental (EIA) seja desfavorável. O fundamento disso encontra-se 
na própria Constituição Federal, nos arts. 170, V e 225, ao aludirem à existência do 
desenvolvimento sustentável, a fim de permitir um equilíbrio entre a proteção ao meio 
ambiente e a livre concorrência, norteadores do desenvolvimento econômico. Sendo o 
EIA/RIMA desfavorável, o equilíbrio entre o meio ambiente ecologicamente equilibra-
do e o desenvolvimento econômico será objeto de estudo, por parte da Administração, 
para a concessão ou não da licença ambiental.

 É de suma importância esclarecer que o EIA/RIMA nem sempre é obrigatório, pois 
a Constituição Federal condiciona a existência desse instrumento às obras e ativida-
des potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental (art. 225, §1°, 
IV), e nem toda atividade se enquadra nesse quesito.

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, que deve ser ela-
borado de acordo com os princípios do devido processo legal, o que implica dizer, 
segundo Milaré e Benjamin (1990, [s.p]), que:

dez aspectos principais estão ligados ao respeito pleno do due process 
na área do EIA/RIMA: a) um órgão neutro; b) notificação adequada da 
ação proposta e de sua classe; c) oportunidade para a apresentação 
de objeções ao licenciamento; d) o direito de produzir e apresentar 
provas, aí incluindo-se o direito de apresentar testemunhas; e) o di-
reito de conhecer a prova contrária; f) o direito de contraditar teste-
munhas; g) uma decisão baseada somente nos elementos constantes 
da prova produzida; h) o direito de se fazer representar; i) o direito 
de receber do Estado auxílio técnico e financeiro; l) o direito a uma 
decisão escrita motivada.

3 COMPETÊNCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Um dos pontos mais complexos do licenciamento ambiental diz respeito à compe-
tência para a expedição das licenças. Essa circunstância deve-se a razões de ordens 
prática e jurídica.  Do ponto de vista prático, isso se dá, porque, dependendo da ati-
vidade, há interesse de todos os órgãos em licenciar. Há outras atividades, contudo, 
que não chamam a atenção de quaisquer deles e, nesse caso, omitem-se. Sob a ótica 
jurídica, ou, mais precisamente, legislativa, a matéria não parece estar solucionada a 
contento, o que leva a uma série de divergências. Com efeito, podem ser identificadas 
três correntes interpretativas, no trato da matéria.

A primeira delas baseia-se na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, que, em seu art. 23, estabelece ser competência comum de todos os entes 
da Federação “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas” (inciso VI) e “preservar as florestas, a fauna e a flora” (inciso VII). A forma de 
cooperação destinada a isso, contudo, ficou para ser disciplinada por lei complemen-
tar (parágrafo único do mesmo dispositivo), até hoje não editada. Assim, segundo a 
Lei Maior, todos os órgãos ambientais ligados ao Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(SISNAMA) possuem competência para o licenciamento ambiental, o que, muitas 
vezes, pode gerar certa insegurança jurídica para quem obteve uma licença outorgada 
por apenas um ou dois deles.
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Uma segunda corrente de interpretação, contudo, sustenta a aplicabilidade, ao 
tema em foco, do disposto no art. 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. 
Para esses autores, a competência para o licenciamento ambiental é, a princípio, do 
órgão estadual, sem prejuízo de outras licenças exigíveis (caput). Ao órgão federal de 
meio ambiente (IBAMA), resta a competência supletiva (§ 3a) e aquela relacionada 
a atividades de significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional (§ 
42). Sobre essas últimas, convém examinar-se o conteúdo da Resolução CONAMA n. 
378/2006, que, justamente, “define os empreendimentos potencialmente causado-
res de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § I 
2, art.  19, da Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965”.

Desse modo, a Lei 6.938/81, embora ordinária, teria sido recepcionada pela Cons-
tituição como lei complementar (a exemplo do que se deu com o Código Tributário 
Nacional), suprindo-se, assim, as exigências do art. 23, parágrafo único, da mesma 
Carta. Esse parece ser o entendimento da maior parte da doutrina especializada. 
Entretanto, mesmo aí, existem controvérsias quanto à competência dos municípios e 
do IBAMA.

Quanto a este último, parece não restar dúvida de que o caráter supletivo, a que 
alude a lei, deve configurar-se somente em duas hipóteses, quais sejam, a inexistên-
cia de órgão estadual e quando este seja inepto ou omisso, como sempre sustentou 
Paulo Affonso Leme Machado e decidiu recentemente o eg. STJ (REsp 818.666/PR, 
rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 28-9-2006).  Desse modo, a atuação do IBAMA 
não é substitutiva da do órgão estadual, mas sim suplementar.

Além desses casos, o órgão federal de meio ambiente possui competência para o li-
cenciamento em casos de obras ou atividades potencialmente causadoras de impacto 
ambiental de âmbito nacional ou regional (art. 10, § 42, da Lei n. 6.938/81). A lei, 
contudo, não precisou no que consistem tais conceitos. Em vista disso, é comum, por 
exemplo, querer-se vincular a competência do IBAMA ao fato de a obra ou atividade 
sujeita ao licenciamento estar situada em área de propriedade da União.  Data venia, 
não há como, assim, sustentar-se. É que o critério estabelecido pelo art. 10, § 4a, da 
Lei n. 6.938/81, foi o do raio de influência do impacto ambiental e não o da dominia-
lidade do bem. Assim, não é pelo fato de se tratar de atividade pretensamente a ser 
exercida em área pertencente à União que a competência para o licenciamento seja 
atribuída ao órgão federal de meio ambiente.

Há que se refutar, também, o argumento segundo o qual as áreas referidas no art. 
225, §4º, da Constituição Federal de 1988, seriam bens da União Federal. Ora, pa-
trimônio nacional, a que alude o referido dispositivo, é patrimônio de todos e não da 
União, esta que tem seus bens arrolados no art. 20 da mesma Carta. Nesse passo, é 
possível afirmar que, também, não é o fato de o ecossistema atingido ser considerado 
patrimônio nacional que estabeleceria a competência para o licenciamento pelo IBA-
MA. A diferente conclusão se chega, contudo, quando a obra ou atividade, situada 
nos ecossistemas constantes daquele dispositivo, seja potencialmente causadora de 
impactos regionais ou nacionais. Aí sim, por certo, a competência é o IBAMA.

Resta, ainda, a análise da questão relativa à competência dos Municípios para o 
licenciamento ambiental. Muito particularmente, entende-se que o próprio art. 10, 
caput, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, já autorizaria a expedição de 
licenças municipais, quando, em sua parte final, refere-se a “outras licenças exigí-
veis”. Mas, mesmo que assim não se entenda, o fato é que a Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil permite aos municípios estabelecer normas próprias acerca do 
licenciamento ambiental. Basta uma leitura conjugada do art. 23, VI e VII, da CF/88, 
que estabelece a competência administrativa comum entre os três entes federativos 
para a proteção ambiental, com o disposto no art. 30 da mesma Carta, segundo o 
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qual compete aos municípios “legislar sobre assuntos de interesse local” (inciso I), 
assim como “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (inciso II). 
Percebe-se, pois, que, havendo disciplina normativa específica, editada pelo próprio 
município, pode ele, sim, exercer a competência para o licenciamento de atividades 
potencialmente causadoras de impacto loca, no âmbito do seu território.

Por último, há, ainda, o entendimento baseado na Resolução CONAMA n. 237/97, 
que estabeleceu que “os empreendimentos e atividades serão licenciados em um 
único nível de competência” (art. 7º). O critério adotado, grosso modo, foi o da área 
de influências dos potenciais danos, ou seja, aos municípios cabe o licenciamento 
de atividades de impacto local (art. 6º); ao órgão estadual, o licenciamento daquelas 
de impacto que ultrapasse as fronteiras de um município (art. 5º) e, ao IBAMA, das 
atividades de impacto nacional ou que ultrapassem dois ou mais Estados (art. 4º). 

Apesar de merecer aplausos, por ter sistematizado a matéria, o entendimento am-
plamente majoritário na doutrina é no sentido da ilegalidade e inconstitucionalidade 
do referido ato administrativo normativo, seja por ferir o art. 10 da Lei da Política Na-
cional do Meio Ambiente, seja por se tratar de norma hierarquicamente muito inferior 
à lei complementar exigida pelo art. 23, parágrafo único, da CF/88. A jurisprudência, 
contudo, por vezes, admite a validade da aludida norma.

Nesse sentido, Machado (2006, [s.p]):

A lei federal ordinária não pode retirar dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios poderes que constitucionalmente lhes são atri-
buídos. Assim, é de se entender que o art. 10 da Lei 6.938/81 (Lei 
de Política Nacional do Meio Ambiente) não estabeleceu licenças am-
bientais exclusivas do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e de Recursos Naturais Renováveis, porque somente uma lei comple-
mentar poderia fazê-lo (art. 23, parágrafo único, da CF); e nem a Re-
solução CONAMA-237/1997 poderia estabelecer um licenciamento 
único. Enquanto não se elaborar essa lei complementar estabelecen-
do normas para cooperação entre pessoas jurídicas, é válido sustentar 
que todas elas, ao mesmo tempo, têm competência e interesse de in-
tervir nos licenciamentos ambientais. No federalismo, a Constituição 
Federal, mais do que nunca, é a fonte das competências, pois caso 
contrário a cooperação entre os órgãos federados acabaria esfacelada, 
prevalecendo o mais forte ou o mais estruturado politicamente.

 
Como se vê, são várias as normas jurídicas que disciplinam a matéria, não sendo 

possível adotar-se um posicionamento uniforme sobre sua aplicação.
 Contudo, não podemos deixar de vislumbrar que o município realiza um papel 

importante no sistema de licenciamento ambiental, pois os órgãos municipais é que 
estão próximos dos problemas atinentes a sua localidade e aos anseios de sua comu-
nidade, que será, diretamente, afetada com a implantação de um empreendimento, 
potencialmente, poluidor. Tanto, que sua participação está prevista constitucional-
mente, desde que esse município esteja dotado de capacidade para tal fim, com 
uma política municipal ambiental adequada. Importante salientar que a União e os 
Estados podem interferir no processo de licenciamento municipal, caso o município 
licenciante não tenha estrutura e capacidade para isso.

Para Antunes (2010, [s.p]):

Os Municípios, pela Constituição de 1988, foram elevados à condição 
de integrantes da Federação. [...] Está claro, na minha análise, que 
o meio ambiente está incluído no conjunto de atribuições legislativas 
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e administrativas municipais e, em realidade, os Municípios formam 
um elo fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental. A 
importância dos Municípios é evidente por si mesma, pois as popu-
lações e as autoridades locais reúnem amplas condições de bem co-
nhecer os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo 
certo que são as primeiras a localizar e identificar o problema. É atra-
vés dos Municípios que se pode implementar o princípio ecológico de 
agir localmente, pensar globalmente. Na verdade, entender que os 
Municípios não têm competência ambiental especifica é fazer uma 
interpretação puramente literal da CF.

Modelos de municipalização do licenciamento ambiental

Avaliando os conceitos e a legislação, fica claro que os municípios estão aptos 
a promoverem o licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que   
impactam,  preponderantemente, em  suas   áreas,   bem   como daquelas   que   o   
Estado   lhes   delegue,   mediante   lei   ou   convênio.   

Para tanto, alguns elementos básicos devem fazer parte dessa proposta, entre eles, 
o elemento núcleo consiste haver vontade política, de forma a se fazer cumprir as 
determinações do artigo 20 da Resolução CONAMA 237/97, em que se declara: os 
municípios que desejarem licenciar deverão possuir uma estrutura administrativa com 
atribuições para efetivar o processo de licenciamento ambiental, implementando um 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, aprovando legislação pertinente e  montando   
uma   equipe   técnica capacitada.

Considerando as etapas básicas para garantir a transparência, legalidade e a sus-
tentabilidade na realização desse procedimento administrativo, elenca-se o seguinte 
fluxo para estruturação do licenciamento ambiental municipal:

• O município deverá realizar convênio com o órgão municipal, definindo, clara-
mente, as atividades e porte, cuja incumbência será estabelecida para a estru-
tura menor, considerando os níveis de impactos locais e efeito dos impactos 
- essa medida visa a eliminar riscos de questionamentos pelo órgão estadual e 
duplicidade no licenciamento;

• Deverá ser criado um projeto de lei, definindo o regramento do licenciamento, 
em especial com a criação de um Conselho Municipal de Meio Ambiente, o 
fundo municipal de meio ambiente e a estrutura de regras para emissão das 
licenças e seus tipos;

• Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente estabelecer regras e procedi-
mentos para o licenciamento ambiental, em especial, instruções e padrões para 
termos de referências para estudos e projetos;

• A estrutura do Fundo Municipal de Meio Ambiente deverá ser a estrutura re-
ceptora e gestora dos recursos advindos da análise de procedimentos de licen-
ciamento e estudos ambientais. Deverá destinar os recursos para melhoria da 
comunidade e autogestão do órgão municipal;

• A lei orgânica do munícipio deve ser revisada para estruturar recursos monetá-
rios para o órgão de licenciamento, o que quase sempre é delegado à própria 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Bem como, provimento de cargos pú-
blicos, comissionados ou não, para técnicos e profissionais que irão conduzir a 
gestão do licenciamento municipal;

• Deverão ser realizados convênios, preferência com instituições de pesquisa e/ou 
ensino, para compor estudos técnicos, cuja estrutura de profissionais da Secre-
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taria não tenha competência para analisar, e para que não haja paralisação na 
tramitação de processos e expedição de licenças.

4 CONSTITUCIONALIDADE DO LICENCIAMENTO MUNICIPAL E EN-
TENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS SOBRE O ASSUNTO

  Utilizando-se da corrente majoritária, com relação à competência do licenciamen-
to ambiental, que nos informa que a Constituição Federal de 1988 recepcionou a Lei 
nº 6.938/81, a Resolução CONAMA nº 237/97, que trouxe o licenciamento munici-
pal, não possui qualquer resquício de inconstitucionalidade.  Portanto, mesmo com 
entendimentos em contrário, o município possui sim capacidade plena de realizar o 
licenciamento ambiental, desde que o faça de atividades que tenham impacto local, 
em virtude de um dos princípios norteadores do direito ambiental ser o da predomi-
nância do interesse. Não obstante a competência para o licenciamento, o município 
deve ser dotado de capacidade estrutural administrativa mínima, o qual vislumbra a 
implementação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e a necessidade de corpo 
técnico capacitado, além da existência de legislação municipal pertinente, que legiti-
me sua atuação.

Em virtude do já mencionado princípio da prevalência do interesse, o Estado e a 
União possuem competência para licenciar aqueles empreendimentos de impactos 
que ultrapassem o âmbito local ou regional, respectivamente, e suplementarmente, 
no caso do município não possuir estrutura adequada, tanto administrativa, quanto 
legal e operacional para promover o licenciamento ambiental.

  Por tudo isso, o município é a instância mais adequada, na maioria dos casos, 
para realizar o licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto local, pois 
é ele quem possui conhecimento mais detalhado da região e dos anseios da popu-
lação. Cabe-nos, agora, que cada município brasileiro ponha em prática esse ideal, 
adequando-se, estruturalmente, de forma a garantir um meio ambiente equilibrado 
para as presentes e futuras gerações, até mesmo, porque dependemos disso para dar 
continuidade à própria raça humana.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Um princípio importantíssimo para o tema em questão, em se tratando de direito 

ambiental, é o da predominância de interesse. Por ele, cabe à União ocupar-se de 
matérias de interesse geral/nacional; aos Estados, cabem as matérias de interesse 
regional; e aos municípios, cabem os assuntos de interesse local.

  Por força da Constituição Federal de 1988, os municípios foram, expressamente, 
elevados à posição de componentes da federação, juntamente aos Estados e Distrito 
Federal, deixando o entendimento, antes previsto, de uma unidade administrativa-
mente inferior. Passaram a não só se autogovernar e a se organizarem política, admi-
nistrativa e financeiramente, nos termos do art. 29 da Constituição Federal, mas, tam-
bém, estão aptos a legislar sobre assuntos de interesse local, podendo suplementar 
as legislações federais e estaduais, de acordo com o art. 30 da Carta Magna. Passou, 
também, a ser ente dotado da competência comum, prevista no art. 23, incisos VI e 
VII da CRFB, que prevê a participação conjunta da União, Estados, Distrito Federal e 
municípios para agir na proteção do meio ambiente, combatendo a poluição e preser-
vando as florestas, a fauna e a flora.
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   Por muitos anos, os homens consideravam o meio ambiente uma fonte perpétua 
de recursos necessários à sobrevivência da humanidade e, de certa forma, ao enrique-
cimento de alguns indivíduos. No entanto, com o tempo, foram tomando consciência 
e percebendo, na medida em que a escassez foi sendo notada, que esses recursos 
necessitavam de proteção para que não fossem completamente extintos, foi, então, 
que começaram a surgir diversos instrumentos de tutela ambiental, dentre os quais, 
no Brasil, destacam-se a Lei Federal 9.638/81, que dispõe sobre a Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente, e a Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988.

  A elevação dos municípios a entes da federação foi um avanço significativo na 
gestão ambiental, visto que, em se tratando de matéria de interesse local, eles são 
os entes competentes para legislar e implementar políticas de proteção ao meio am-
biente. No entanto, existem controvérsias ligadas ao conceito da expressão “interesse 
local”, acerca de quais matérias são por ele abarcadas. O que podemos afirmar é 
que é impossível existir uma situação em que o interesse seja intimamente nacio-
nal, regional ou local, sendo primordial a necessidade de avaliar qual dos interesses 
predomina, de forma a garantir a correta distribuição da competência administrativa 
ambiental.

   Importante frisar que os municípios devem estar organizados para poderem de-
sempenhar seu papel na gestão do meio ambiente. Organizados de forma a cuidar da 
disciplina do uso do solo, abrangendo todas as possíveis atividades urbanas, princi-
palmente, aquelas capazes de promover profundas alterações no meio ambiente e é 
através de um dos mais importantes instrumentos dessa gestão, qual seja, o processo 
de licenciamento ambiental, previsto na Política Nacional do Meio Ambiente e calca-
do no Princípio da Prevenção, que se busca evitar a destruição do meio ambiente.

  Nos termos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, é o órgão estadual, 
integrante do SISNAMA, que possui, precipuamente, a competência para licenciar 
atividades, potencialmente, causadoras de degradação ambiental, ficando reservado 
ao IBAMA, órgão federal, a competência supletiva. Segundo esse instituto, os muni-
cípios não ficaram previstos no papel de licenciamento, o que gerou diversos conflitos 
entre os entes federados. Mesmo assim, é inegável que os municípios podem e devem 
exercer o licenciamento ambiental, apesar de existirem opiniões em contrário, que se 
baseiam, justamente, na omissão legislativa em questão.

  A Resolução CONAMA 237/97 é um dos principais institutos relacionados à ma-
téria do licenciamento ambiental. Nesta, ficou disciplinada a competência municipal 
no processo de licenciamento. Deve ser vista como uma norma que regulamentou um 
sistema que existe desde 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), que, tendo por 
base o princípio da predominância do interesse, fez a devida e adequada divisão da 
competência licenciatória, conferindo competência implementadora a quem, cons-
titucionalmente, a tem e reafirmando que o ente federativo diretamente atingido é 
quem é competente para licenciar.

 É primordial a visão dos municípios conforme a nova ordem constitucional, que 
lhes atribui papeis essenciais para melhor servir a população. Destarte, a própria Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 6º, VI, reconheceu os municípios 
como partes integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. 

  Por todo o exposto, conclui-se pela constitucionalidade da atuação local no pro-
cesso de licenciamento, visto que é imprescindível a atuação dos municípios para a 
redução dos problemas ambientais, participando de forma incisiva e fundamental na 
consecução do desenvolvimento sustentável.
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Resumo: Os riscos físicos têm ocupado um grande espaço nas discussões referentes 
à saúde e segurança dos trabalhadores, nos diversos segmentos produtivos. Dentre 
essas atividades, a indústria de calcificação encontra-se entre as mais carentes de 
estudos técnicos e de ordenamento para uma gestão efetiva dos riscos associados. O 
objetivo do presente estudo foi analisar os riscos físicos sobre o processo de benefi-
ciamento da cal. A pesquisa foi realizada com a aplicação da metodologia de Análi-
se Preliminar de Riscos (APR), observando-se os casos do município de Governador 
Dix-Sept Rosado, no estado do Rio Grande do Norte. O mapeamento dos resultados 
direciona para uma presença de vinte riscos, tendo sido identificados, nos níveis mais 
críticos, as questões que envolvem o calor oriundo de fornos e o ruído. O estudo ma-
peia tal cenário e aponta oportunidades de melhoria para o referido segmento.

Palavras-Chave: Calcificação. Riscos. Temperaturas.

ANALYSIS OF RISKS IN THE CAL INDUSTRIALIZATION MUNICIPALITY OF GOVERNA-
DOR DIX-SEPT ROSADO IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE

Abstract: The physical risks have occupied a large place in discussions relating to 
health and safety of workers in the various segments. Among these activities calcifi-
cation industry is among the poorest of technical studies and planning for effective 
management of risks. The aim of this study was to analyze physical risks on the be-
neficiation process of lime. The survey was conducted by applying the methodology 
of Preliminary Hazard Analysis (PHA), observing the cases of the municipality of city 
of Governador Dix-Sept Rosado in the state of Rio Grande do Norte. The mappings of 
the results points to a presence of twenty risks were identified at levels most critical 
issues surrounding the heat and noise coming from furnace. The study maps out such 
a scenario and points for improvement for that segment.

Key-Words: Calcification. Risks. Temperatures.
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1 Introdução 

A cal tem uma elevada importância na economia do nosso país, pela multiplicida-
de de seus usos e, também, pela abundância da matéria-prima. Atualmente, o Brasil 
apresenta grandes reservas calcarias, correspondendo, assim, a milhões de toneladas 
de cal por ano (BEZERRA, 2009).

O estado do Rio Grande do Norte contribui, enormemente, com essa produção, 
destacando-se as cidades de Governador Dix-Sept Rosado, Apodi, Felipe Guerra e 
Assu. A grande produção da cal, no estado, explica-se pela presença de depósitos de 
rochas carbonáticas que ocorrem na formação Jandaíra, na Bacia Potiguar, em uma 
área de aproximadamente 21.000 Km², com espessuras médias superiores a 400 
metros, como, também, na ocorrência sob a forma de lentes de mármore predomi-
nantemente cálcicas (IDEMA, 2012). No estado, o município de Governador Dix-sept 
Rosado é a área de maior destaque na extração, sendo responsável por uma grande 
fonte geradora de renda no município. 

A indústria de produção da cal é uma das mais preocupantes atividades quanto 
à possibilidade de exposição de trabalhadores à material particulado, devido ao fato 
de trabalharem com material sólido, em que a possibilidade de geração de poeiras é 
elevada, expondo o trabalhador a riscos (LORA, 2002). 

Os caieiros realizam todas as atividades de produção da cal, tais como: a retirada 
das pedras de calcário da fonte de origem, queima da pedra de calcário no forno, 
caldeamento, ensacamento e carregamento dos caminhões. Todos esses fatores ca-
racterizam o ambiente de trabalho como potencial fonte de riscos ambientais, dentre 
esses os riscos físicos.

Segundo a NR-9, , riscos físicos às diversas formas de energia a que possam estar 
expostos os trabalhadores são: ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas 
extremas (calor e frio), radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o 
infrassom e ultrassom. Consideram-se, ainda, os campos magnéticos estáticos e os 
campos elétricos (BRASIL, 2012).

O trabalho nunca é neutro em relação à saúde, ou seja, a atividade laboral pode 
promover bem-estar e desgaste físico ao trabalhador (SHORT, 1984). Existem siste-
mas de produções da cal mais artesanais e outras com tecnologias mais avançadas, 
sendo que as condições insalubres e com riscos existentes nos diversos sistemas 
acarretam danos à saúde, podendo tornar o sistema improdutivo com adoecimento, e 
até óbito, do trabalhador.

Entretanto, a vulnerabilidade de um sistema industrial está relacionada às suas 
propriedades, que podem enfraquecer ou limitar sua capacidade de resistir às ame-
aças e sobreviver aos eventos acidentais com origem dentro e fora dos limites do 
sistema. O analista de risco seria, então, o responsável pela identificação dos agentes 
físicos e atuação sobre essas propriedades.

No entanto, pouco se conhece da realidade dos riscos físicos nas indústrias da cal, 
pois é pequeno o número de estudos disponíveis na literatura. Alguns estudos relatam 
sobre os agentes químicos em relação à saúde dos trabalhadores nessa atividade. 
Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar os riscos físicos sobre o 
processo de produção da cal, desenvolvendo um levantamento preliminar dos riscos, 
por meio da metodologia sugerida por Camacho (2004) e descrita por Pedro (2007).
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2 Metodologia

2.1 ÁREA DE ESTUDO

A indústria da cal utilizada para levantamento dos dados encontra-se localizada em 
uma área do município de Governador Dix-Sept Rosado, RN, cuja atividade principal 
é a fabricação de cal virgem e cal hidratada. A empresa conta com 36 empregados, 
sendo que 24 trabalham na produção, e 10, no administrativo. A localização é ilus-
trada na Figura 1.

Na ocasião da visita, em Junho de 2012, foram realizados levantamentos junto aos 
trabalhadores, observando sua atuação e conversando com eles, sempre que possível. 
De início, por mais que explicássemos quem éramos e quais eram os objetivos da pes-
quisa, havia uma desconfiança não explicitada de que nosso trabalho fosse contratado 
pela empresa. 

Figura 1: Mapa de localização do município de Gov. Dix-Sept Rosado-RN. 

Fonte: Wikipédia (2012).

2.2 LEVANTAMENTO DE DADOS

O estudo constitui-se de uma pesquisa aplicada, pois objetiva produzir conheci-
mentos em segurança e saúde no trabalho, para aplicação no ramo do beneficiamento 
da cal virgem.

O trabalho consiste em avaliar os riscos físicos e, devido à importância, os riscos 
ergonômicos na indústria de beneficiamento da cal, bem como, propor medidas ade-
quadas que contribuam para a melhoria da segurança e saúde de seus trabalhadores.

A estrutura da pesquisa consiste em: formulação do problema, englobando a justi-
ficativa do estudo; a determinação dos objetivos; a contextualização da problemática 
e definição da metodologia; realização do levantamento teórico, que orienta a carac-
terização do objeto de estudo; as definições e conceitos a serem utilizados em análise 
e correntes de pensamentos que norteiam a hipótese da pesquisa; levantamento de 
dados em campo; e a discussão sobre as melhorias que possam acarretar. 

Os dados coletados, em campo, foram organizados e utilizados para elaboração da 
Planilha de Análise Preliminar de Riscos (APR). Esse estudo foi realizado com base 
em um levantamento exploratório qualitativo, que possibilitou descrever e analisar os 
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riscos físicos e ergonômicos. Os dados foram coletados e analisados, utilizando-se, 
como técnicas de trabalho em campo e de interpretação das informações coletadas, 
respectivamente, a observação e a análise preliminar de riscos.

2.3 ANÁLISE DE RISCO

A metodologia da APR compreende a execução das seguintes etapas: definição dos 
objetivos e do propósito da análise; definição das fronteiras do processo analisado; 
levantamento de campo para coleta de informações sobre a instalação e os perigos 
envolvidos; subdivisão do processo em etapas; realização da APR propriamente dita 
(preenchimento da planilha); caracterização dos cenários identificados através de 
uma matriz de classificação de risco (frequência e severidade); e análise dos resulta-
dos (AGUIAR, 2011).

A partir do que foi observado durante o trabalho de campo, foi elaborada uma 
classificação dos riscos encontrados no local. Após a coleta e organização dos da-
dos, aplicou-se a metodologia para classificação dos riscos, que se baseia na análise 
preliminar dos riscos – APR, correspondente à etapa de identificação, descrição e 
classificação dos riscos associados ao cenário de trabalho. 

Foram determinadas as classes de frequências, nível de deficiência, nível de expo-
sição, nível de probabilidade, nível de severidade e nível de risco. A  metodologia foi 
baseada no estudo de Camacho (2005) e Pedro (2007), com adaptações na sequên-
cia de ações e enquadramento. 

Para determinação da classe de frequência dos riscos (CFR), utilizou-se uma es-
cala em que as notas variam de 0 a 3, conforme a classe de frequência do risco: 0 
– frequência remota; 1- pouco provável; 2- provável e 3- frequente (≥1).

O nível por de deficiência (ND), ou nível de ausência de medidas preventivas, é a 
magnitude esperada entre o conjunto de fatores de risco considerados e a sua relação 
causal direta com o acidente. A Tabela 1, que se segue, define o enquadramento da 
avaliação do cenário em um determinado nível de deficiência.

Tabela 1- Nível de Deficiência (ND) para os cenários estudados

Nível de Deficiência ND Significado

Aceitável (A) 1 Não foram detectadas anomalias. O perigo está controlado.

Insuficiente (I) 2
Foram detectados fatores de risco de menor importância. É de admitir 
que o dano possa ocorrer algumas vezes.

Deficiente (D) 6
Foram detectados alguns fatores de risco significativos. O conjunto de 
medidas preventivas existentes tem a sua eficácia reduzida de forma 
significativa.

Muito Deficiente (MD) 10
Foram detectados fatores de risco significativos. As medidas 
preventivas existentes são ineficazes. O dano ocorrerá na maior parte 
das circunstâncias.

Deficiência Total (DT) 14
Medidas preventivas inexistentes ou desadequadas. São esperados 
danos na maior parte das situações.

Fonte: Pedro (2006)
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O nível de exposição pode ser estimado em função dos tempos de permanência nas 
áreas de trabalho, operações com a máquina, procedimentos, ambientes de trabalho, 
etc., conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Nível de Exposição (NE) para os cenários estudados

Nível de Exposição NE Significado

Esporádica 1 Uma vez por ano ou menos e por pouco tempo (minutos).

Pouco Frequente 2 Algumas vezes por ano e por período de tempo determinado.

Ocasional 3 Algumas vezes por mês.

Frequente 4
Várias vezes durante o período laboral, ainda que com 
tempos curtos – várias vezes por semana ou diariamente.

Continuada
Rotina

5
Várias vezes por dia, com tempo prolongado ou 
continuamente.

Fonte: Pedro (2007)

O nível de probabilidade foi obtido através das medidas preventivas existentes e do 
nível de exposição ao risco. Pode ser expresso em um produto de ambos os termos, 
apresentado na Tabela 3, abaixo.

Tabela 3 - Probabilidade dos Riscos

Nível de Exposição
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Aceitável 1 1 2 3 4 5

Insuficiente 2 2 4 6 8 10

Deficiente 6 6 12 18 24 30

Muito Deficiente 10 10 20 30 40 50

Deficiência Total 14 14 28 42 56 70

Fonte: Pedro (2006)

Foram considerados cinco níveis de consequências, em que se categorizaram os 
danos físicos causados às pessoas e os danos materiais. Ambas as categorias devem 
ser consideradas independentemente, tendo sempre mais peso os danos às pessoas 
que os danos materiais. Quando os danos às pessoas forem desprezíveis ou inexis-
tentes, devemos considerar os danos materiais, no estabelecimento das prioridades, 
conforme Tabela 4.
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Tabela 4 - Nível de Probabilidade (NP) para os cenários estudados
Nível de 

Probabilidade
NP Significado

Muito Baixa [1; 3]
Não é de esperar que a situação perigosa se materialize, ainda que possa ser 
concebida.

Baixa [4; 6] A materialização da situação perigosa pode ocorrer.

Média [8; 20]
A materialização da situação perigosa é possível de ocorrer pelo menos uma 
vez com danos.

Alta [24;30]
A materialização da situação perigosa pode ocorrer várias vezes durante o 
período de trabalho.

Muito Alta [40;70] Normalmente, a materialização da situação perigosa ocorre com frequência.

Fonte: Pedro (2007)

O nível de severidade do dano refere-se ao dano mais grave que é razoável esperar 
de um incidente envolvendo o perigo avaliado.

 Tabela 5 - Nível de Severidade (NS) para os cenários estudados

Níveis de Severidade NS
Significado

Danos Pessoais Danos Materiais

Insignificante 10 Não há danos pessoais Pequenas perdas materiais

Leve 25
Pequenas lesões que não 

requerem hospitalização. Apenas 
primeiros socorros

Reparação sem paragem do 
processo

Moderado 60
Lesões com incapacidade laboral 

transitória. Requer tratamento 
médico

Requer a paragem do processo 
para efetuar a reparação

Grave 90
Lesões graves que podem ser 

irreparáveis.
Destruição parcial do sistema 

(reparação complexa e onerosa)

Mortal ou catastrófico 155
Um morto ou mais.

Incapacidade total ou permanente

Destruição de um ou mais 
sistemas (difícil renovação / 

reparação)

Fonte: Pedro (2007)

O nível de risco foi elaborado através do resultado do produto do nível de probabi-
lidade pelo nível das consequências, NR=NPxNS, e que pode apresentar-se na Figura 
2, seguinte: 



REVISTA TECNOLOGIA & INFORMAÇÃO      58ANO1, N.2, MAR./JUN.2014

Figura 2: Classificação das consequências dos riscos.

Fonte: Pedro (2006).

Com os riscos identificados, o passo seguinte é a construção do mapa de riscos 
físicos da atividade, com a priorização de cenários, e adotar medidas, conforme orien-
tações da Tabela 6.
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Tabela 6 - Nível de Riscos (NR) para os cenários estudados

Níveis de Criticidade NC
Significado

Danos Pessoais

I
3600 a 
10850

Situação Critica. Intervenção Imediata. Eventual paralisação dos 
serviços e isolamento do perigo.

II
1240 a 
3100

Situação a corrigir. Adotar medidas de controle, enquanto a 
situação não for eliminada ou reduzida.

III
360 a 
1080

Situação requer melhorias e deverão ser elaborados programas ou 
procedimentos para auxiliar na intervenção.

IV 90 a 300 Melhorar se possível a intervenção.

V 10 a 80 
Intervir apenas se uma análise estratégica e mais aprofundada 

justificar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base no levantamento de campo e entrevistas, foi possível traçar o quadro de 
riscos físicos relativos à etapa de beneficiamento da cal. Importante enfatizar que o 
escopo deste trabalho se limitou às etapas posteriores à extração do referido mineral.

Na Tabela 7, são apresentados os resultados desse levantamento, tendo sido iden-
tificada, nas nove etapas que compõe o processo, a presença de 20 perigos relacio-
nados a eventos de ordem física, conforme conceito da NR-15. Os perigos mapeados 
foram classificados conforme uma numeração sequenciada, que será adotada, a partir 
de então, para aplicação à técnica de gerenciamento e priorização.

Tabela 7 – Riscos Físicos associados ao Beneficiamento da Cal

OPERAÇÃO RISCOS IDENTIFICADOS

Movimentação de Cargas Ruído (1), Quedas (2), Atropelamentos (3) e Tropeços (4)

Britagem Ruído (5) e Radiações Não-Ionizantes (6)

Hidratação Ruído (7) e Calor (8)

Moagem Ruído (9) e Perda de Membros (10)

Calcinação Ruído (11), Calor (12) e Vibrações (13)

Análises -

Limpeza do Ambiente Ruído (14)

Enlonamento Ruído (15), Radiações Não-Ionizantes (16) e Calor (17)

Manutenção Ruído (18), Radiações Não-Ionizantes (19) e Calor (20)

Aplicando-se os critérios para identificação da frequência, deficiência, exposição, 
probabilidade e severidade, foi obtido o cenário de priorização dos referidos riscos 
físicos envolvidos no processo de beneficiamento da cal. Os resultados obtidos são 
apresentados na Figura 3.
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Figura 3: Critério de Priorização dos riscos.
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Diante do quadro avaliado, pela Figura 3, observou-se que os riscos mais críticos 
inerentes às atividades de beneficiamento da cal dizem respeito ao calor emanado 
dos fornos, que operam a temperaturas superiores a 700ºC. Sendo assim, os empre-
endimentos e agentes reguladores devem direcionar esforços para mitigar os impactos 
desses elementos à saúde humana. As principais medidas dizem respeito à perma-
nência dos empregados a tais exposições, a capacitação para os perigos associados e 
a utilização dos equipamentos necessários para a correta proteção destes.

Não menos importantes, e recorrentes na classe III, são os agentes de ruído, que 
requerem ações de manutenção, investimentos em sistemas de abafamento e uso 
continuado de equipamentos de proteção individual.

Segundo Saliba (2011), as principais recomendações para esse cenário são:

• Identificação das áreas de risco de ruído com nível igual ou maior que 85 dBA 
por 8 horas diárias de exposição;

• Quantificação dos níveis de pressão sonora em dBA e Dose Diária de ruído de 
grupos homogêneos de trabalho;

• Elaboração do plano de ações de controle de ruído no curto, médio e longo pra-
zo, com verbas financeiras planejadas anualmente;

• Determinação de ações de afastamento do trabalho do trabalhador com perda 
auditiva irreversível e acompanhar os testes audiométricos e planejamento de 
uso dos protetores auditivos, com treinamento; 

• Verificação da existência de certificado de aprovação (CA) do protetor fornecido 
pelo Ministério do Trabalho;

• Compatibilidade entre o uso de protetor auditivo e outros equipamentos de 
proteção individual, tais como capacete, óculos, protetor de rosto, protetor res-
piratório.

Em resumo, o quadro de riscos da atividade pode ser resumido conforme o gráfico 
da Figura 4, em que se observa que 55% dos riscos analisados estão na classe V, ou 
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seja, negligenciáveis. Porém, é importante que as organizações considerem medidas 
preventivas, que garantam sua manutenção nesses patamares.

Gráfico 1: Frequência de classes observadas para os riscos físicos analisados.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que:

1. A atividade de beneficiamento da cal apresenta um conjunto básico de dez 
operações unitárias, que correspondem a um conjunto de vinte riscos físicos 
associados, em diferentes graus de complexidade;

2. A metodologia de APR foi adequada para o enquadramento e mapeamento dos 
riscos associados a tal atividade;

3. Do cenário avaliado observou-se que 55% dos riscos estão classificados no pa-
tamar V, que sugere pequenas medidas de controle;

4. O calor é o risco físico que requer mais esforços gerenciais nesse tipo de empre-
endimento, tendo seu enquadramento na classe II;

5. A presença constante do ruído, enquadrada na classe III, envolve um dos agen-
tes físicos de mais fácil controle e severidade adaptada à atividade, entretanto, 
faz-se necessário um nível de gestão e controle no uso de equipamentos de 
proteção individual nessas áreas;

6. Os resultados contribuem com um incremento nas informações pertinentes a 
engenharia de segurança de trabalho, e auxiliam na redução das lacunas infor-
mativas existentes nesse segmento industrial.
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Resumo: Este trabalho tem como tema o treinamento e desenvolvimento de pesso-
as como fator motivacional e apresenta um estudo sobre a influência do programa 
de treinamento e desenvolvimento de pessoas na motivação dos colaboradores da 
empresa Suzano Papel e Celulose, Unidade Piauí. Esta pesquisa justifica-se, pela 
relevância tanto para a área administrativa como para a organização. Caracteriza-se 
como exploratória e descritiva. Na pesquisa de campo, realizou-se entrevista com um 
funcionário do setor de Recursos Humanos da empresa e foram aplicados questioná-
rios, contendo onze questões, sendo dez fechadas e de múltipla escolha e uma aberta, 
com 49 funcionários, ou seja, 70% do total de empregados. Os dados coletados e 
analisados permitiram conhecer o programa de treinamento e desenvolvimento de 
pessoas da empresa, identificar o perfil do funcionário, saber o nível de influência 
dos treinamentos, em relação ao desempenho de suas funções, e o grau de motivação 
desses colaboradores após a realização dos treinamentos. Com base nos resultados 
da pesquisa, ficou evidente que a empresa considera o treinamento e o desenvolvi-
mento de seus colaboradores uma estratégia organizacional, que lhe possibilita ter, 
em seu capital humano, um diferencial competitivo e que o programa de treinamento 
e desenvolvimento que a empresa dispõe influencia, positivamente, na motivação de 
seus funcionários.

Palavras-chave: Treinamento. Desenvolvimento de pessoas. Motivação.

PEOPLE DEVELOPMENT AND MOTIVATION OF EMPLOYEES OF SEGMENT OF PULP AND 
PAPER INDUSTRY: A CASE STUDY IN UNITY PIAUÍ

Abstract: This study has as its theme the training and development of people as a 
motivational factor, presents a study of  the influence of training and people deve-
lopment program on employee motivation of the Suzano Papel e Celulose, situated 
in the state Piauí, proposing to discover if the program interferes in the motivation 
of the company employees investigated. The study is justified by the relevance that 
provides both for the administrative area as for the organization. The present study 
characterizes itself as exploratory and descriptive, in the field research was held an 
interview with an employee of the Human Resources department of the company and 
questionnaires were applied, containing eleven questions, being ten multiple choice 
and one subjective  with 49 employees, or 70% of total employees. The collected and 
analyzed data allowed knowing the program of training and development of people of 
the company, identifying the employee profile, knowing the level of influence of the 
training in regards to performance of their functions and the degree of motivation of 
these employees after the conducting trainings provided by Suzano. Based on the 
results of the research, it became evident that the company considers the training 
and development of its employees an organizational strategy that enables it to take 
in their human capital a competitive differential and that the program of training and 
development that the company provides it influences positively in the motivation of 
its employees.

Keywords: Training. Development of people. Motivation.
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INTRODUÇÃO

As alterações no cenário mundial, com a globalização, trouxeram, além de uma 
alta competitividade, uma grande necessidade de informação e de tornar o conhe-
cimento o diferencial competitivo do negócio. As empresas, para que possam se se 
manter no mercado, precisam adaptar-se a essa realidade, visando a alcançar seus 
objetivos de maneira eficiente e eficaz. 

Considerado o bem mais valioso dentro de uma organização, o capital humano pas-
sou a ser o principal fator de vantagens competitivas. Isso faz com que as empresas 
invistam, cada vez mais, nesse capital, uma vez que lhes possibilita  uma melhoria 
do grau de capacitação dos seus funcionários e, consequentemente, o aumentando 
do nível de satisfação e dedicação, que poderá refletir tanto na produtividade e qua-
lidade, como, também, na própria capacidade inovadora da organização (GIL, 2008).

O treinamento e o desenvolvimento de pessoas são meios de investimento que 
as empresas utilizam para aprimorar seu capital humano, pois possibilitam que as 
pessoas aperfeiçoem as habilidades e executem melhor e com mais segurança suas 
atividades, proporcionando, assim, o crescimento pessoal e profissional de seus co-
laboradores. 

O estudo teve como problema: o programa de treinamento e desenvolvimento de 
pessoas interfere na motivação dos colaboradores da unidade Piauí, da empresa Su-
zano Papel e Celulose?  Como objetivo, busca ressaltar a importância do programa 
de treinamento e desenvolvimento de pessoas para motivação dos colaboradores da 
Suzano Papel e Celulose, e se propôs a traçar o perfil dos funcionários, conhecer o 
programa de treinamento e desenvolvimento de pessoas da empresa, identificar o grau 
de motivação dos funcionários e enumerar os fatores motivacionais dos colaboradores 
da empresa estudada.

O estudo pretende, ainda, contribuir para o conhecimento sobre a importância do 
treinamento e desenvolvimento dos colaboradores de uma empresa relacionando-o à 
motivação desses colaboradores, pois se considera que é extremamente necessário 
que sejam criadas oportunidades de desenvolvimento para os funcionários, a fim de 
que estes possam reconhecer a importância de seus trabalhos e, assim, sentirem-se 
motivados em colaborar com a organização. 

METODOLOGIA

O presente trabalho tem como foco destacar a importância do programa de treina-
mento e desenvolvimento de pessoas para motivação dos colaboradores da empresa 
Suzano Papel e Celulose, Unidade Piauí. Quanto aos objetivos, este trabalho envolveu 
dois tipos de pesquisa, a exploratória e a descritiva. Exploratória, por buscar fazer um 
levantamento bibliográfico sobre o tema para melhor compreendê-lo, e descritiva, por 
visar à descrição das características do grupo estudado, com intuito de identificar se 
o treinamento e desenvolvimento de pessoas é fator que influencia a motivação dos 
colaboradores da empresa.

Segundo Gil (2007), a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com 
o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Tem como 
objetivo principal o aprimoramento de ideias e a descoberta de intuições.

Conforme Gil (2007, p.75) “a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial 
a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis”. Uma das características mais significa-
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tivas desse tipo de pesquisa está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática.

O universo desta pesquisa foi constituído pelos 70 funcionários da unidade Piauí 
da empresa Suzano, distribuídos em Teresina-PI, Monsenhor Gil-PI e Urbano San-
tos-MA, independente da função que exercem, pois, conforme explica Gil (2007), o 
universo abrange todos os elementos existentes no campo de pesquisa, ou seja, todas 
as pessoas que atuam na empresa fazem parte deste universo.

O estudo teve uma amostragem aleatória, sendo por acessibilidade, isto é, os cola-
boradores pesquisados foram os acessíveis na realização da pesquisa, corresponden-
do a 49 respondentes, ou seja, uma amostragem de 70%.

Os procedimentos técnicos adotados para a coleta de dados foram a pesquisa bi-
bliográfica e a pesquisa de campo.

Segundo Acevedo (2004), existem dois meios de coletar dados, que são a comu-
nicação e a observação. Para a autora, o método de comunicação refere-se ao ques-
tionamento oral ou por escrito aos entrevistados, que fornecerão dados de forma oral 
ou escrita.

Para o delineamento da pesquisa, realizou-se o método de comunicação, com a 
utilização das duas técnicas de condução desse método, a entrevista estruturada e o 
questionário auto preenchido.

Com intuito de entender como funciona o programa de treinamento e desenvolvi-
mento da Suzano, como é estruturado e de que forma a empresa mensura a satisfação 
dos colaboradores em relação ao programa, optou-se por entrevista do tipo focalizada, 
composta de seis questões abertas, que foi direcionada à analista de recursos huma-
nos da empresa estudada e realizada no dia 22.10.2013. 

A outra forma de coleta de dados foi através da realização de questionário, que, 
segundo Pequeno (2012, p.159), este “é um instrumento desenvolvido cientifica-
mente para medir as características importantes de indivíduos, empresas, eventos e 
outros fenômenos”. O questionário aplicado era composto por onze perguntas, sendo 
uma aberta e dez fechadas e de múltipla escolha, para, assim, tornar mais ágil o 
processo, uma vez que evita dificuldades para o respondente, pois, conforme destaca 
Gil (2007), este faz uma escolha entre as alternativas que lhe são apresentadas, per-
mitindo respostas mais exatas, facilitando a coleta de dados.

A aplicação dos questionários teve o consentimento da empresa, e ocorreu no perí-
odo de 21.10.13 a 01.11.13; deu-se tanto de forma direta pelo próprio pesquisador, 
como, também, por e-mail. Neste último, solicitou-se aos respondentes que, após 
concluírem o questionário, enviassem-no, de forma digitalizada e de imediato, para 
o e-mail do pesquisador ou utilizassem o malote que a empresa dispõe entre suas 
unidades.  

A escolha dos pesquisados foi feita com base na possibilidade que estes tinham de 
participar do programa de treinamento e desenvolvimento da empresa; foi identificado 
que todos os colaboradores, de qualquer nível, possuíam essa possibilidade, portanto, 
concluiu-se que todos deveriam participar da pesquisa.

Estudo de Caso

A Suzano Papel e Celulose é uma empresa brasileira, de base florestal, dedicada 
aos segmentos de celulose, papel e biotecnologia. Pertencente ao Grupo Suzano, ela 
foi fundada em 1924, e, atualmente, é a segunda maior produtora de celulose de eu-
calipto do mundo e líder no mercado de papel da América Latina; atualmente, realiza 
exportações para cerca de 60 países, em cinco continentes.
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É organizada em três unidades de negócios independentes, a Unidade de Negócio 
Celulose (UNC), Unidade de Negócio Florestal (UNF) e Unidade de Negócio Papel 
(UNP). Como parte da estratégia de negócio, a Suzano possui uma distribuidora de 
papeis e produtos gráficos, e, em 2010, adquiriu a FuturaGene, uma empresa líder 
mundial em pesquisa e desenvolvimento genético de plantas, entre elas o eucalipto 
e o álamo,  para os mercados de floresta plantada, bioenergia e biocombustíveis, que 
possui operações no Brasil, Israel e China. 

Com sede administrativa em São Paulo-SP, a Suzano é uma empresa de capital 
aberto com cinco unidades industriais em operação, quatro em São Paulo e uma em 
Mucuri-BA. Até o último trimestre de 2013, entrará em operação a sexta unidade 
industrial do grupo, situada em Imperatriz-MA.

No exterior, a Suzano possui escritórios comerciais na China, nos Estados Unidos 
e na Suíça, laboratórios de pesquisa em Israel e na China, e subsidiárias na Inglaterra 
(SunPaper) e Argentina (Stenfar).

 
Suzano Papel e Celulose, Unidade Piauí

No Piauí, a Suzano possui uma Unidade de Negócio Florestal (UNF-PI), que abran-
ge municípios do Piauí e Maranhão. Ela é composta por viveiros de produção de 
mudas, fazendas de plantios de eucalipto (próprio e de parceiros) e escritórios admi-
nistrativos. 

A UNF-PI possui um total de 70 colaboradores, sendo que 28 estão lotados em 
Teresina-PI, 22 em Urbano Santos-MA e 20 em Monsenhor Gil-PI. Atualmente, a 
maioria dos colaboradores está responsável pela manutenção dos ativos da empresa, 
como as florestas e o viveiro de produção de mudas, localizado em Monsenhor Gil. 

Na empresa Suzano, a área responsável pelo processo de treinamento e desen-
volvimento de colaboradores é a de Recursos Humanos, que é estruturada em três 
subáreas: Gerência de Expertise – Desenvolvimento Organizacional (DO) / Educação 
Corporativa; Centro de Serviços de Recursos Humanos – CSRH e Parceiros de Negó-
cios de RH.

A Gerência de Expertise – DO / Educação Corporativa é responsável por desenvolver 
as diretrizes estratégicas de Desenvolvimento Organizacional e as ações de treina-
mento e desenvolvimento corporativo. O Centro de Serviços de Recursos Humanos 
– CSRH é responsável por realizar as operações, processar e controlar as informações 
de RH. A subárea Parceiros de Negócios de RH é formada por colaboradores de Re-
cursos Humanos responsáveis pelas atividades de identificação de demandas, análise 
de problemas e propostas de soluções de RH para as áreas de negócios.

Os treinamentos fazem parte da estratégia organizacional da empresa com o obje-
tivo de desenvolver seus colaboradores. A gestão é realizada pela subárea de Recursos 
Humanos da empresa, a Gerência Expertise – DO / Educação Corporativa, que faz toda 
a adequação dos recursos de acordo com o volume e busca de metodologias para cada 
tema.

Na Suzano, existe uma verba anual destinada à realização de treinamentos. O 
trâmite de aprovações desta verba segue o fluxo definido entre a Gerência de Exper-
tise – DO / Educação Corporativa e pela Controladoria da empresa, que, por ocasião 
do orçamento anual, fornece instruções sobre a alocação do investimento de treina-
mento para a área ou Diretoria. Uma vez aprovada a verba anual de treinamento, a 
área requisitante, com assessoria dos Parceiros de Negócio de RH, é responsável pelo 
acompanhamento de sua área. 
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O processo de treinamento é planejado anualmente e formalizado através de uma 
matriz de treinamento que contempla treinamentos funcionais e de habilidades téc-
nicas. 

O levantamento das necessidades de treinamento para a composição da matriz é 
realizado através das seguintes ferramentas e processos: Estratégias definidas pela 
empresa; Treinamentos Corporativos e Obrigatórios; Gestão de Desempenho (PDI - 
Plano de Desenvolvimento Individual); Descrição de Cargo e Programas Internos da 
empresa. 

Em caso de necessidades geradas por alguma urgência no meio do período ou por 
demandas específicas de treinamentos que não estejam comtemplados na matriz, há 
a possibilidade de treinamentos serem incorporados ao plano, conforme a necessida-
de. Nesse caso, o gestor da área deve entrar em contato com o Parceiro de Negócios 
de RH, que encaminhará a demanda para a Gerência de Expertise – DO / Educação 
Corporativa para análise conjunta do atendimento, ressaltando que ações internas são 
priorizadas (treinamento interno ou in-company).

Todo treinamento deve ser formalizado por meio do formulário de Solicitação de 
Treinamento.

Para efetivar a participação nas ações de capacitação (treinamentos, palestras, 
etc.), os colaboradores ou gestores solicitantes dos programas das matrizes de treina-
mento devem preencher o formulário de Solicitação de Treinamento, obter as aprova-
ções necessárias e encaminhar para o Parceiro de Negócios de RH e gestor da área, 
que analisam a demanda e a encaminham à Gerência Expertise - DO / Educação 
Corporativa. 

Para os treinamentos externos, o colaborador inscrito recebe orientações do CSRH 
de como proceder para efetivar sua inscrição.

Dentro do programa de treinamento oferecido pela empresa, existem vários tipos 
de treinamentos que os colaboradores poderão realizar, como: treinamentos internos, 
externos, corporativos e obrigatórios, e-learnings (a distância) e de segurança.

Os treinamentos internos são os customizados para atender às necessidades da 
empresa e participam, apenas, os colaboradores da Suzano. Os treinamentos externos 
são os oferecidos por instituições externas, com a participação de público diverso. 
Os treinamentos corporativos e obrigatórios são os que reforçam os conhecimentos 
e a prática dos programas da empresa, de seus valores e estratégia; eles devem ser 
realizados por todos os colaboradores, com o acompanhamento do gestor da área, 
independente da metodologia aplicada, seja presencial, seja a distância. 

Treinamentos e-learnings são aqueles a distância e estão disponíveis para todos 
os colaboradores no site da empresa, no portal de educação denominado E-Suzano. 
O portal contém treinamentos obrigatórios e de desenvolvimento, e disponibiliza as 
ferramentas de planejamento de treinamento, como as matrizes de habilidades, ma-
trizes funcionais, etc. Os treinamentos de segurança são classificados como legais, ou 
seja, em cumprimento de legislação específica; e como corporativos, que envolvem 
novos projetos ou campanhas de disseminação de informação, conscientização cuja 
abrangência envolve várias áreas ou unidades.

Realização, Avaliação dos Treinamentos e Benefícios

Todo treinamento realizado deve possuir lista de presença e as avaliações pertinen-
tes. Cabe ao multiplicador, seja interno (colaborador), seja instrutor externo, aplicar 
a lista de presença, colher as assinaturas dos participantes e encaminhar os registros 
ao RH Local da empresa.
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O Centro de Serviços de RH da empresa consolida os resultados dos treinamentos, 
por meio das avaliações de reação, de aprendizagem, de resultado e de aplicabilidade. 

A avaliação de reação é aplicada ao término de eventos com carga horária igual 
ou superior a 8 horas. Tem por objetivo oferecer uma panorâmica da opinião dos 
participantes sobre o evento, possibilitando avaliação e qualificação do fornecedor, 
bem como a implementação de ações de melhoria para próximos eventos da mesma 
natureza. Essa avaliação é aplicada somente para treinamentos internos.

A avaliação de aprendizagem tem por objetivo constatar mudanças no conheci-
mento e ou habilidade, que podem ser, imediatamente, identificadas antes do retorno 
do participante ao trabalho. Quando aplicável, utiliza-se instrumento específico para 
mensurar os conhecimentos ao início do treinamento (pré-teste) e reaplica-se o mes-
mo instrumento ao final do evento, para mensurar os ganhos de aprendizagem (pós-
teste). O objetivo é obter informações sobre o ganho de aprendizagem e possibilitar 
embasamento para eventos que requerem um limite mínimo de aproveitamento, em 
função de exigência legal e, também, para apresentar retorno imediato sobre o inves-
timento. 

A avaliação de resultado tem por objetivo identificar e mensurar resultados tangí-
veis do programa, em termos de redução de custos, melhoria de qualidade e quan-
tidade, agregação de valor, analisando a contribuição do treinamento para a eficácia 
organizacional. Esse processo de avaliação inicia-se quando da solicitação do treina-
mento; o solicitante e a gestão da área apontam os aspectos a serem mensurados e 
estabelecem indicadores de resultados. No prazo definido e acordado entre o Parceiro 
de Negócios de RH e a área requisitante, efetua-se a análise dos resultados obtidos, 
em uma amostragem de, no mínimo, 10% dos participantes, evidenciados por meio 
de índices atingidos, implantação de projetos, otimização de tarefas ou outros.

A avaliação de aplicabilidade visa a identificar a aplicação dos conhecimentos e 
habilidades adquiridos no treinamento e/ou se o comportamento adequado está sen-
do praticado no exercício da função; em geral, aplicado em uma amostragem de, no 
mínimo, 10% dos participantes, a partir de 3 ( três) meses do final do evento ou no 
prazo definido e acordado entre Parceiro de Negócios de RH e área requisitante.

Essas avaliações têm a finalidade de subsidiar tomada de decisão e ações no pla-
nejamento e execução dos eventos, bem como de obter informações que permitam a 
avaliação e a qualificação de fornecedores de treinamento e desenvolvimento e, ain-
da, de mensurar o aproveitamento e a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos e 
o retorno do investimento, sempre que possível.

Pode haver, nas unidades da empresa, ações complementares e registros impres-
sos e/ou informatizados para adequação às necessidades de cada unidade, desde que 
mantidas as diretrizes definidas.

É prática, na Suzano, possibilitar o registro e o histórico de todos os treinamentos 
realizados pelos colaboradores. Os que forem desenvolvidos ou subsidiados pela Su-
zano são da responsabilidade dela fazer o registro em sistema, os que não forem, o 
próprio colaborador poderá encaminhar os certificados dos treinamentos que realizou 
para o CSRH, para fins de registro.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A entrevista realizada, em 22.10.13, com a analista de recursos humanos da em-
presa possibilitou conhecer o programa de treinamento e desenvolvimento de pesso-
as, seus critérios e diretrizes, assim como, também, de que forma ela é estruturada. É 
um setor do RH, a Gerência de Expertise – DO / Educação Corporativa, que desenvolve 
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as diretrizes estratégicas de desenvolvimento organizacional e as ações de treinamen-
to e desenvolvimento corporativo.

O processo de treinamento é planejado anualmente e formalizado através de uma 
matriz de treinamento, que contempla treinamentos funcionais e de habilidades téc-
nicas. 

Os treinamentos podem ser internos e externos, e o gestor do treinando participa, 
diretamente, do processo de solicitação de treinamento, que é formalizado através de 
formulário.

A satisfação dos colaboradores, em relação ao programa, é mensurada através 
das avaliações e dos monitoramentos, que são realizados pelos gestores com apoio 
da área de RH. A área de Desenvolvimento Organizacional recebe feedback sobre os 
treinamentos realizados.

A empresa considera que os treinamentos impactam positivamente os resultados 
da organização e isso é verificado pelo cumprimento das metas definidas, anualmen-
te, para cada área e setor. 

Através de questionário, contendo onze questões, foram coletados os dados para a 
presente pesquisa; as informações se dão pela forma de tabulação manual, sendo que 
as dez perguntas fechadas foram tratadas de forma estatística e representadas através 
de percentuais; o tratamento desses dados, assim como a elaboração de gráficos e 
cálculos, foi feito através do programa Microsoft Excel 2010.

Para a questão aberta, do referido questionário, que tinha a finalidade de identifi-
car as sugestões de outros treinamentos que o funcionário poderia propor à empresa, 
teve seu tratamento realizado através do programa Microsoft Word 2010.

A seguir, seguem as análises dos dados referentes às perguntas realizadas através 
do questionário aplicado aos funcionários da empresa.

Conforme os dados coletados, podemos considerar que o tempo de trabalho dos 
colaboradores da empresa é pequeno, esses dados também permitiram concluir que 
a rotatividade na empresa é baixa.

Gráfico 01: Participação em treinamento oferecido pela empresa

Fonte: Pesquisa direta, 2013.

Através do gráfico 01, verificou-se que todos os funcionários entrevistados já parti-
ciparam de algum treinamento oferecido pela empresa. Esse dado mostra que a orga-
nização investe na qualificação de seus colaboradores e os estimula ao aprendizado.
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Gráfico 02: Influência do treinamento no desempenho da função

Fonte: Pesquisa direta, 2013.

Sobre o nível de influência dos treinamentos realizados pelo funcionário para o de-
sempenho de suas funções, foi verificado que 44,90 % e 42,86 % responderam que 
influenciaram bastante e influenciaram muito, respectivamente, 6,12 % disseram 
que influenciaram e, também, 6,12 %, que influenciaram pouco, nenhum respondeu 
que não influenciaram. Estes dados mostram que os colaboradores têm consciência 
de que o treinamento é um fator de grande relevância para a melhoria do trabalho, 
tendo em vista que quem é submetido a algum tipo de treinamento adquire capacita-
ção para desenvolver melhor suas tarefas. 

                 
Gráfico 03: Promoção ou benefício por reconhecimento de desempenho

Fonte: Pesquisa direta, 2013.

Ao serem perguntados se a empresa já promoveu ou beneficiou o colaborador pelo 
reconhecimento de seu desempenho, constatou-se que 48,98 % responderam que 
sim e 51,02%, que não.
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Gráfico 04: Contribuição do treinamento para motivação no trabalho

Fonte: Pesquisa direta, 2013.

Conforme o gráfico 04, em relação à contribuição dos treinamentos que o cola-
borador participou na empresa para a sua motivação, obteve-se a informação de que 
48,98% dos funcionários consideram que contribuíram bastante, 26,53% responde-
ram que contribuíram muito e 18,37 %, que apenas contribuíram, as outras respostas 
tiveram pouca representatividade.

Os dados levam a uma interpretação que confirma a teoria de motivação de Herz-
berg (1959, apud MAXIMIANO, 2012), quando ela infere sobre fatores motivacionais, 
afirmando que são os que estão sob o controle do indivíduo, por estarem relacionados 
com aquilo que ele faz e desempenha, e o sentimento de crescimento individual é 
um exemplo disso.

Conclui-se que o colaborado, ao se sentir valorizado e reconhecido pela empresa, 
por esta possibilitar a oportunidade de desenvolvimento, é motivado a executar suas 
atividades, o que, consequentemente, gera benefícios à empresa.

Gráfico 05: Nível de satisfação no cargo/função que exerce

Fonte: Pesquisa direta, 2013.
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Os funcionários que participaram da pesquisa, ao serem questionados se estão 
satisfeitos no cargo/função que exercem atualmente, 34,70% responderam que estão 
muito satisfeitos; uma mesma porcentagem, 28,57%, disseram que estão bastan-
te satisfeitos e simplesmente satisfeitos, assim como, em igual representatividade, 
4,08%, responderam que estão pouco satisfeitos e nem um pouco satisfeitos. Isso 
demonstra que os funcionários da empresa se sentem, de alguma maneira, satisfeitos 
na função que estão exercendo.

Gráfico 06: Fatores que motivam a trabalhar na empresa

Fonte: Pesquisa direta, 2013.

Na questão em que era dada uma lista com sete fatores que poderiam motivar o 
colaborador no trabalho, foram diversas as respostas. O fator crescimento profissional 
foi o mais citado, com 79,60%; seguido de salários, que teve 75,51%; em empate, 
benefícios e trabalho que realiza, ambos com 63,26%; o fator relações interpessoais 
no trabalho obteve 59,18%; ambiente de trabalho, 57,14%; e, por último, estilo 
gerencial, 40,81%.

O crescimento profissional é um fator motivacional que proporciona satisfação e 
não é surpresa que ele tenha sido o mais escolhido, salários e benefícios ficaram em 
segundo e terceiro, respectivamente; sabemos que é importante ter salários compe-
titivos, pelo menos na média do mercado, mas isso pode, apenas, não desmotivar e 
jamais garantirá, por um longo tempo, a motivação de um colaborador. 

Na pergunta aberta, na qual foi solicitado que os respondentes dessem sugestão 
de treinamentos para a empresa implementar, 51% não deram sugestão, contudo, 
algumas sugestões dadas foram listadas.

Colaboradores sugeriram que a empresa disponibilizasse cursos de gestão de pes-
soas, treinamentos práticos de direção defensiva e mecânica, houve os que solicita-
ram treinamentos para usos dos sistemas de informação da empresa e treinamentos 
em informática e job rotation. Treinamentos específicos de algumas funções foram 
também sugeridos, como treinamentos em solos, com objetos cortantes, cursos para 
uso de equipamentos (GPS e rádio), estes, possivelmente, com intuito de elevar o 
conhecimento e as habilidades desses funcionários para executar melhor e com mais 
segurança suas atividades. 
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Os resultados dos dados permitiram verificar que a relação de influência dos trei-
namentos no desempenho da função que o funcionário exerce é elevada e que isso 
contribui, diretamente, para a motivação do trabalhador.

A pesquisa, também, possibilitou traçar o perfil dos colaboradores da unidade 
Suzano no Piauí, e constatou-se que o tempo de trabalho na empresa é pequeno e, 
por esse motivo, o índice de influência dos treinamentos é alto, pois colaboradores, 
principalmente os que possuem pouco tempo de serviço na empresa, que recebem 
treinamentos sentem-se mais seguros e mais motivados em realizar as funções de sua 
competência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, constatou-se que o perfil dos fun-
cionários da empresa é: gênero masculino, com idade entre 30 a 40 anos, nível de 
escolaridade ensino médio, e tempo de trabalho na empresa entre 1 a 3 anos. 

A Suzano possui um programa de treinamento e desenvolvimento de pessoas atu-
ante e bastante importante, pois interfere, positivamente, na motivação dos cola-
boradores da empresa; isso se torna claro, quando verificado que muitos deles res-
ponderam que os treinamentos que realizaram influenciam bastante no desempenho 
de suas funções e que contribuíram bastante para a motivação no trabalho, o que 
confirma que treinamento e desenvolvimento levam à qualificação do colaborador, 
tornando-o mais seguro em realizar suas atividades rotineiras, assim como, também, 
por gerarem uma sensação de valorização no colaborador e lhes proporcionarem opor-
tunidades de crescimento profissional. 

As capacitações fazem parte do plano estratégico da organização, elas são ajus-
tadas de acordo com as necessidades da empresa; o programa de treinamento e de-
senvolvimento é planejado anualmente, alinhado com a área de RH e com o gestor do 
treinando, formalizado através de uma matriz de treinamento, que prevê tanto treina-
mentos funcionais como técnicos; os resultados destes são avaliados e mensurados, 
evitando, assim, possíveis desperdícios. 

Para o sucesso de um programa de treinamento e desenvolvimento de pessoas, 
é importante que não somente os jovens talentos da empresa sejam beneficiados, 
mas sim os colaboradores da organização como um todo. Sempre se devem levar em 
consideração as necessidades reais de cada funcionário, buscando qualificar cada 
integrante da equipe, de modo a aprimorar pontos que devem ser desenvolvidos, e 
fortalecer, ainda mais, os pontos fortes de cada profissional; essa prática foi percebida 
no estudo realizado, através dos dados coletados, em que se verificou que todos os 
colaboradores já participaram de algum tipo de treinamento.

A empresa, tomando como base as avaliações de desempenho dos treinamentos 
praticados, verifica que o programa promove tanto a satisfação como o estímulo de 
seus colaboradores, dessa forma, ela o utiliza como fator motivacional, o que funcio-
na, até mesmo, como estratégia de retenção de talentos.

Percebeu-se que o crescimento profissional, através do programa de treinamento e 
desenvolvimento de pessoas, é bastante desejado, e ele é possível de ser alçando den-
tro da organização estudada, fato confirmado através do conhecimento do programa, 
ou seja, pelas ações que ele promove, dessa forma, o funcionário tem essa percepção, 
e, de acordo com a teoria dos dois fatores de Herzberg, o crescimento profissional é 
um fator motivacional, que provoca a satisfação no funcionário, e de forma estável.

A constatação de que a empresa se preocupa com a qualificação dos seus funcio-
nários mostra que ela está ciente de que são eles que fazem o sucesso da organização. 
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A Suzano vê seus funcionários como parceiros e, por esse motivo, investe neles; ela 
tem a visão de possuir um programa de treinamento e desenvolvimento é um investi-
mento e que, bem realizado, é sinônimo de retorno garantido, dessa forma, ela tem, 
em seu capital humano, um diferencial competitivo. 
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Resumo: O presente trabalho monográfico trata da regulamentação dada, pelo Direito 
Constitucional e Legislação Ordinária, à função socioambiental da propriedade rural, 
de acordo com os princípios balizadores do direito constitucional e direito ambiental. 
O estudo aborda os aspectos mais relevantes das normas citadas, bem como apresen-
ta a importância do efetivo atendimento à função sócio ambiental, conforme disposto 
no artigo 186 da Constituição Federal. Procura-se ressaltar as peculiaridades e apli-
cação efetiva, nos tempos atuais, de cada requisito da função sócio ambiental.

Palavras-Chave: Direito Constitucional. Direito Agrário. Função Sócio-Ambiental. Pro-
priedade Rural.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL FUNCTION OF RURAL PROPERTY

ABSTRACT: This monograph deals with the regulations given by the Constitutional 
Law and Ordinary Legislation about the environmental function of land ownership, 
according to the hallmarks principles of constitutional law and environmental law. The 
dissertation addresses the most relevant aspects of the normative documents and pre-
sents the importance of effective compliance function as the social and environmen-
tal provisions of Article 186 of the Brazilian Federal Constitution. It seeks to highlight 
the peculiarities and effective application in the present times of each requirement of 
socio-environmental function. 

Keywords: Constitutional Law. Agricultural. Environmental and Social Function. Rural 
Property.
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1 INTRODUÇÃO

A conceituação de propriedade remonta aos tempos antigos; na Grécia, caracteri-
zava o lugar da família, um bem destacado, que não seria de uso comum.

Em Roma, a propriedade era uma certeza absoluta, quem tomava sua posse não 
podia mais dela ser desalojada e a concentração de terras mantinha-se com a classe 
dominante, como relação de poder.

A propriedade, na Idade Média, tinha uma forma especial de domínio, em que a 
utilização territorial era cedida, mas o poder sobre o bem permanecia com um sobe-
rano. 

A relação abusiva, constante no sistema feudal, entre o soberano e o vassalo oca-
sionou um dos temas da Revolução Francesa. Os ideais burgueses, que colocavam 
o homem como centro da sociedade, fizeram com que fosse concedido o direito à 
propriedade individual.

Deve-se entender a concepção de propriedade, no conceito histórico brasileiro, 
como um instituto social, em que são considerados fatos econômicos e sociais em 
relação ao caráter de poder sobre a propriedade, o bem tutelado.

A Constituição Federal do Brasil preconize, no rol dos direitos e deveres individuais 
e coletivos, a garantia do direito à propriedade, desde que cumpra sua função social. 

Na atualidade, o Brasil normatizou os requisitos para o atendimento da função so-
cial da propriedade, seja ela rural, seja urbana; a função se tornou intrínseca ao direi-
to de propriedade, tornando-se característica própria, a legitimidade da propriedade.

Esses requisitos devem ser atendidos de forma simultânea, conforme dispõe o 
artigo 186 da Carta Magna:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência es-
tabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preserva-
ção do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos tra-
balhadores.

Tal intervenção é feita pela forma de expropriação, esta como gênero e tendo como 
espécies a desapropriação-sanção e o confisco. Estando presente o interesse social, 
seja para fins de reforma agrária, objetivando a solução de problemas sociais, como a 
atenuação das desigualdades sociais, seja para fins de confisco, quando há culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas.

Este estudo visa à verificação dos requisitos ambientais para o atendimento da fun-
ção social da propriedade rural. Entendendo-se pela correta utilização dos recursos 
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, que, no entender da lei, tal fato 
só se verifica quando essa exploração se faz respeitando a vocação natural da terra.

A Constituição Federal de 1988 inova na forma de tutelar o meio ambiente; de-
corre que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tal trata-
mento não se restringiu ao art. 225 da Carta Magna, ele é inserido ao lado da função 
social da propriedade como um princípio de ordem econômica. 

Destaca Cavedon (2003, p. 122), que:
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A proteção conferida ao Meio Ambiente pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil, a inserção da defesa do Meio Ambiente ao 
lado da Função Social da Propriedade como princípio da ordem eco-
nômica, e a utilização adequada dos recursos naturais como requisito 
ao cumprimento da Função Social da Propriedade rural, passam a ca-
racterizar uma função ambiental inerente a propriedade e intrínseca à 
noção de Função Social da mesma.

A função social, certamente, traz, em seu bojo, uma vinculação ambiental, que 
pode ser caracterizada como Função Ambiental (CAVEDON, 2003, p. 123).

Diante do exposto, verifica-se que a função ambiental da propriedade, em sentido 
amplo, consiste nos deveres atribuídos ao proprietário de utilização adequada dos 
recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.

2 ATENDIMENTO À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL

A concepção de que a propriedade é absoluta, com caráter individualista, preva-
leceu até a incorporação, pelo ordenamento jurídico, dos direitos sociais, difusos e 
coletivos; a propriedade absoluta e ilimitada torna-se incompatível com a nova confi-
guração dos direitos, que passa a tutelar interesse social.

A constituição federal de 1988 atribui à propriedade um direito marcado pela 
exigência do cumprimento de uma função social, sendo o proprietário titular do de-
ver-poder. Insere, no ordenamento jurídico, a função social como princípio geral da 
atividade econômica em conjunto com a defesa ao meio ambiente. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência es-
tabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preserva-
ção do meio ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos tra-
balhadores. 

O proprietário tem que fazer cumprir a função social da terra. Não é uma forma 
de restrição ou controle público da propriedade rural, o proprietário permanece como 
beneficiário imediato e, quase sempre, predominante do domínio, apenas se impõe 
que ele exerça seu domínio atendendo aos interesses sociais, deve ele atentar para o 
interesse da coletividade. 

A Constituição Federal consagra, expressamente, o direito de propriedade ao tem-
po que dispõe que a propriedade deve atender a sua função social; tal princípio é 
tanto de ordem econômica como de defesa do meio ambiente. Pretende a Carta Maior 
assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, e condi-
ciona a atividade produtiva ao atendimento à função social da propriedade de respeito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, de acordo com o artigo 186 da 
CF, é a propriedade que tem suporte no desenvolvimento sustentável, com a utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. 

A Lei maior vincula o uso e o gozo da propriedade a sua função social. Enquanto o 
uso desse direito não serve aos interesses da coletividade, promovendo-lhe o bem-es-
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tar e concorrendo para o progresso econômico e social de seu titular, a propriedade já 
não pode mais permanecer nas mãos de quem não a trabalha, impondo-se a desapro-
priação por interesse social, a fim de que, redistribuída, possa alcançar, pelo trabalho, 
a função social a que está destinada.

A Lei n.º8.629, que regulamentou dispositivos constitucionais relativos à Reforma 
Agrária, repete em seu art. 9º, o texto inserto no art. 186 da Carta Magna, e, em seus 
parágrafos, define, um por um, os pontos caracterizadores do cumprimento da função 
social. 

Art. 9º A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, 
os seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preserva-
ção do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos tra-
balhadores.

A correta utilização dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio am-
biente, no entender da lei, isso só se verifica quando a exploração se faz respeitando 
a vocação natural da terra. 

Preservação do meio ambiente é a manutenção das características próprias do 
meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à ma-
nutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das 
comunidades vizinhas.

A correta observação das disposições que regulam as relações de trabalho implica 
tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos individuais e/ou coletivos de tra-
balho, como às disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parcerias 
rurais, de sorte que o desrespeito à legislação trabalhista, no que diz respeito ao 
cumprimento rígido das obrigações laborais do patrão para com seu empregado, le-
vará aquele ao descumprimento do mandamento constitucional e à quebra da função 
social da propriedade, deixando-a vulnerável e passível de desapropriação para fins 
de reforma agrária, posto que, ao desrespeitar as normas laborais, quebrado estará o 
princípio da função social, que exige cumprimento simultâneo de todo o elenco cons-
titucional que o embasa.

A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é a 
que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a terra, que 
observa as normas de segurança do trabalho e que não provoca conflitos e tensões 
sociais no imóvel.

A palavra “simultaneamente” entrelaça os requisitos da função social da proprie-
dade; os incisos I e II dispõem sobre os requisitos ambientais que devem ser atendi-
dos na propriedade rural. Dessa forma, a propriedade rural que não utiliza os recursos 
naturais de forma adequada e não preserva o meio ambiente não atende ao requisito 
ambiental da propriedade, em consequência, não cumpre a função social, estando 
passível de desapropriação para Reforma Agrária.

A função social da terra nada mais é se não o reflexo palpável dos resultados ad-
vindos do trabalho do homem sobre a terra. 

Somente quando ocorre a correta utilização do aproveitamento, de forma racional e 
adequada, fazendo com que a propriedade seja produtiva; sendo explorada de acordo 
a legislação trabalhista e favorecendo o bem-estar dos proprietários e dos trabalha-
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dores, evitando os conflitos sociais; e utilizando os recursos naturais disponíveis de 
forma adequada a preservar o meio ambiente é que a propriedade cumpre sua função 
social.

2.1 APROVEITAMENTO RACIONAL E ADEQUADO 

O aproveitamento racional e adequado da propriedade será aquele que atinja os 
graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, tal como especificado no 
art. 6º da lei 8.629/1993i, ou seja, para ter grau de utilização satisfatório, a pro-
priedade deverá atingir 80% de eficiência, calculando-se esse índice pela relação 
percentual entre a área, efetivamente, utilizada e a área aproveitada total do imóvel. 
Já para se chegar ao conceito palpável de grau de eficiência na exploração da terra, 
deverá ser de 100%.

Para se encontrar o grau de eficiência na exploração da terra, utiliza-se o seguinte 
caminho, de acordo com o artigo 6º lei 8.629/1993:

Art. 6º Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada eco-
nômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utiliza-
ção da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados 
pelo órgão federal competente.
        § 1º O grau de utilização da terra, para efeito do caput deste ar-
tigo, deverá ser igual ou superior a 80% (oitenta por cento), calculado 
pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área 
aproveitável total do imóvel.
        § 2º O grau de eficiência na exploração da terra deverá ser igual 
ou superior a 100% (cem por cento), e será obtido de acordo com a 
seguinte sistemática:

I - para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada 
produto pelos respectivos índices de rendimentos estabelecidos pelo 
órgão competente do Poder Executivo, para cada Micro região Homo-
gênea;
II - para a exploração pecuária, divide-se o número total de Unidades 
Animais (UA) do rebanho, pelo índice de lotação estabelecido pelo 
órgão competente do Poder Executivo, para cada Micro região Ho-
mogênea;
III - a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos I e II do 
art. 6º e aqui transcritos, dividida pela área efetivamente utilizada e 
multiplicada por 100 determina o grau de eficiência na exploração.

O legislador se utilizou de fórmulas que estão longe do entendimento do pequeno 
e médio proprietário rural.

2.2 UTILIZAÇAO ADEQUEDA DOS RECURSOS NATURAIS DISPONÍ-
VEIS E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

O requisito ambiental é entendido como um conjunto de atividades que visam a 
garantir a todos o direito constitucional de desfrutar de um meio ambiente equilibrado 
e sustentável, na busca da sadia e satisfatória qualidade de vida, para a presente e 
futuras gerações.
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O conceito de meio ambiente, entre outros, a priori, foi definido pela Lei de Política 
Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6.938/81, em seu artigo 3:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e intera-
ções de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege 
a vida em todas as suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das ca-
racterísticas do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente:
 a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambien-
tais estabelecidos;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou priva-
do, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental;
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais 
e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora.

A Organização das Nações Unidas (ONU) criou, através da Comissão Mundial para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o conceito de Desenvolvimento Sustentável: um 
modelo que busca satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capa-
cidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades - utilizar recursos 
naturais, sem comprometer sua produção, fazer proveito da natureza, sem devastá-la 
e buscar a melhoria da qualidade de vida para a sociedade.

Disciplinar o uso dos recursos naturais com vistas a assegurar a sobrevivência da 
atual e das futuras gerações é uma necessidade essencial de todos os povos e nações.

A propriedade rural deve utilizar, adequadamente, os recursos naturais disponí-
veis, aplicando os conceitos de sustentabilidade e preservação. Visto que nenhuma 
atividade, na propriedade rural, perdurará, se não houver um comprometimento com 
a preservação ambiental. Preocupa-se com os problemas do futuro.

Esse modelo de desenvolvimento considera, em seu planejamento, tanto a qualida-
de de vida das gerações presentes quanto a das futuras, diferentemente dos modelos 
tradicionais, que costumam se fixar na geração presente ou, no máximo, na geração 
imediatamente posterior.

A correta utilização dos recursos naturais disponíveis na propriedade rural e a 
preservação do meio ambiente ocorrem, quando a exploração se faz respeitando a 
vocação natural da terra, promovendo a manutenção do seu estado natural e, se ne-
cessário, a sua mudança, de forma sustentável, de maneira a ocorrer menos impacto. 
Na preservação do meio ambiente, deve ocorrer a manutenção das características pró-
prias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada 
à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida 
das comunidades vizinhas.

O atendimento ao requisito ambiental da propriedade encontra-se como um dever 
intrínseco ao direito de propriedade, já disposto no artigo 186 da Constituição Fede-
ral, cabendo ao obrigado, que pretenda exercitar seu domínio ou posse, provar que 
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o fará em conformidade com as exigências de preservação das qualidades do meio 
ambiente. 

A Constituição de 1988 dita uma série de institutos normativos, visando à pre-
servação do meio ambiente, à função ambiental da propriedade rural e, embora não 
tenha estabelecido critérios claros pelo artigo 186, não é impeditivo para a devida 
proteção ao meio ambiente. Tem como principal apoio e fundamento o artigo 225 da 
Carta Magna: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defen-
dê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
[...]

A propriedade rural deve aproveitar, racionalmente, o potencial produtivo da pro-
priedade e fazer o uso sustentável da terra, garantindo a preservação do meio am-
biente.

Uma das formas encontrada, pelo Legislador, para propiciar, ao proprietário, o de-
vido atendimento ao requisito ambiental está disposta no Novo Código Florestal, em 
seu artigo 12: 

Art. 12.  Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vege-
tação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das 
normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os 
seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetu-
ados os casos previstos no art. 68 desta Lei:      (Redação dada pela 
Lei nº 12.727, de 2012).
I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cer-
rado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos ge-
rais;
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).

Logo, o não cumprimento desse artigo incide no não cumprimento dos requisitos 
ambientais da propriedade rural.

Embora, na realidade, esse requisito, muitas vezes, é esquecido, em virtude da 
priorização da produtividade na propriedade rural. O que ocorre mesmo que havendo 
o desrespeito aos preceitos ambientais. De acordo com o ensinamento de Pereira 
(2009, p. 83-83):

Em regra a função social da propriedade é analisada apenas no que 
tange à produtividade, embora a própria Constituição afirme que to-
dos os critérios elencados para se verificar se a terra está ou não 
cumprindo a função social devem ser simultaneamente observados. 
Na maioria das vezes, verifica-se se o grau de produtividade atende 
ao estabelecido por lei. Se for positiva a resposta, descarta-se a pos-
sibilidade de desapropriação por ser a propriedade produtiva, ainda 
que esta produtividade tenha sido alcançada à custa de exploração 
de mão-de-obra infantil, ou de desrespeito às normas de proteção 
ambiental, como a proteção das áreas de preservação permanente e 
de reserva legal ou mesmo o cometimento de crimes ambientais.
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É necessário que a atividade econômica se desenvolva, levando em consideração 
que os recursos naturais não são inesgotáveis. Objetiva-se a convivência harmônica 
entre o meio ambiente e a economia, permitindo, assim, o desenvolvimento susten-
tável.

Levando-se em consideração que os danos ambientais, muitas vezes, são irreversí-
veis e irreparáveis, o princípio da Precaução surge como base fundamental do direito 
ambiental; tem sua formulação internacional, em 1992, na Declaração do Rio de 
Janeiro, dispondo em seu enunciado n. 15:

Para proteger o meio ambiente, medidas de precaução devem ser 
largamente aplicadas pelos Estados conforme sua capacidade. Em 
caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certe-
za cientifica absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a 
adoção de medidas efetivas visando a prevenir a degradação do meio 
ambiente (ONU, 1992).

Logo, é suficiente a ameaça hipotética, potencialmente danosa, porém plausível, 
de danos graves ou irreversíveis para justificar a intervenção, não sendo necessária 
concretização.

Analisando o Principio do Poluidor-Pagador, que tem como definição a responsa-
bilização do poluidor nas despesas de prevenção, reparação e repressão da poluição, 
chegamos à conclusão de que não se pode interpretar tal princípio com a ideia de que 
as atividades nocivas ao meio ambiente são permitidas desde que o poluidor indenize 
os danos que cause ao ecossistema, mas, ao contrário, significa que aquele que polui 
fica obrigado a corrigir ou recuperar o ambiente, suportando os encargos daí resultan-
tes, não lhe sendo permitido continuar com a ação poluente. 

2.3 OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES QUE REGULAM AS RELAÇÕES 
DE TRABALHO E EXPLORAÇÃO QUE FAVOREÇA O BEM-ESTAR DOS 
PROPRIETÁRIOS E DOS TRABALHADORES

Para o atendimento da função social da propriedade que faz referência ao tra-
balhador, é necessário fazer cumprir a observância das disposições que regulam as 
relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.

No cenário atual, a mão-de-obra escrava ainda é utilizada em propriedades rurais 
pelo Brasil. 

O processo de escravização atual nada se compara ao do Século XIX, em que os 
escravos eram negros e comprados em praça pública, tal processo revestia-se da mais 
pura legalidade. Hoje, embora tenha ocorrido a abolição, há outros meios de escravi-
zar um trabalhador rural.

A escravidão, atual, não se caracteriza através da compra de um trabalhador, tam-
pouco em razão da cor de sua pele, mas por uma série de outros fatores, como carên-
cia de informações dos direitos, ausência de condições de subsistência própria e da 
família na região de migração, falsas promessas de bons salários e de locais com boa 
estrutura de alojamento e trabalho.

Verifica-se que, em inúmeras propriedades rurais, grandes latifundiários, emprega-
dores, ou podendo ser chamados de escravocratas, submetem seus empregados a si-
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tuações degradantes, limitando seu direito de locomoção, e explorando-os à exaustão; 
casos, desse tipo, têm sido autuados e multados pelo Ministério do Trabalho. 

A mão-de-obra escrava é negociada através de empreiteiros, conhecidos como ga-
tos; na realidade, são aliciadores de trabalhadores, com a função de intermediar a 
relação entre senhor e escravo, visando a excluir a responsabilidade do empregador 
em caso de eventual fiscalização.

Vale citar o ensinamento do Procurador do Trabalho da 2 Região sobre o tema:

Independentemente da denominação adotada – “trabalho escravo 
contemporâneo”, “escravidão por dívida”, “trabalho forçado”, “traba-
lho obrigatório”, “redução à condição análoga à de escravo” [...] – em 
todas as hipóteses levantadas, constatamos flagrantemente a sempre 
presença de vícios de vontade, seja no início da arregimentação do 
trabalhador, no começo a prestação de serviços, no curso da relação 
de trabalho e até mesmo por ocasião do seu término. Os mais diversos 
métodos de coação, simulação fraude, dolo, indução a erro, são em-
pregados para cercear a vontade do empregado e obriga-lo à prestação 
de serviços contra a sua vontade (BRASIL, 2003, p. 55-560).

Os escravocratas atuais não garantem os direitos trabalhistas básicos, nem a pre-
servação da integridade física dos trabalhadores, enquanto moradores das fazendas, 
vivendo como animais, não têm acesso à comida, bebida, moradia ou à saúde dignas. 
O mais comum é a observação da configuração de diversos crimes nessa relação, 
como cárcere privado, torturas, impossibilidade de livre locomoção, violência física, 
danos ambientais, trabalho infantil, além de inúmeras violações aos direitos trabalhis-
tas, como, por exemplo, não registro na Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço, 
CTPS, não realização de exames médicos admissionais e periódicos, não fornecimen-
to de equipamentos de proteção individual - EPIs, não elaboração e implementação 
do Programa de Proteção de Riscos Ambientais - PPRA - e mesmo o não pagamento 
ou o pagamento atrasado da contraprestação monetária. 

A utilização da mão-de-obra escrava constitui o não cumprimento de um dos requi-
sitos para o total cumprimento da função social da propriedade rural, conforme consta 
no art. 186 da Carta Magna, os quais exigem que sejam observadas as disposições 
que regulam as relações de trabalho e que a exploração favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores. 

Dessa forma, entende-se que a propriedade rural, na qual, foi constatado o uso 
de mão-de-obra escrava, é passível de sofrer desapropriação-sanção, mesmo que as 
terras em questão sejam, economicamente, produtivas. 

Há uma Proposta de Emenda Constitucional que objetiva a equiparação do traba-
lho escravo à plantação de drogas psicotrópicas, fundamentando-se o confisco das 
terras.

A Proposta de Emenda à Constituição inclui o trabalho escravo no artigo 243 da 
Constituição, que já prevê o confisco de terras com plantações de psicotrópicos. Além 
disso, a Constituição prevê que toda a propriedade deve ter função social. Trabalho 
escravo é uma das maiores negações aos direitos humanos, repudiado em todo o 
mundo. Portanto, quem usa trabalho escravo não está cumprindo a função social de 
sua propriedade.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito à propriedade remonta aos tempos antigos, em que era tido como uma 
certeza absoluta, e como prerrogativa da classe dominante.

No sistema Feudal, ocorria uma forma especial de domínio sobre a propriedade, 
visto que o Rei soberano detinha o poder sobre todas as terras. Ocorria, de forma 
demasiada, uma relação abusiva, o que ocasionou a Revolução francesa, com os seus 
ideários burgueses, fazendo surgir o reconhecimento da propriedade como direito 
individual.

O egoísmo dos proprietários frente à população, no Estado Liberal, o que causa 
riqueza de um lado e pobreza do outro, chega a um ponto em que há de se moderar o 
caráter exclusivista da propriedade.

Percebe-se uma evolução no conceito de propriedade, de acordo com as necessi-
dades do homem e seu momento histórico. Os pensamentos socialistas delinearam o 
direito à propriedade como um direito coletivo, relativo. O proprietário ainda tem seu 
direito à propriedade protegido legalmente, contudo, para que faça uso dessa prerro-
gativa de proteção, ele deverá exercer o direito de propriedade nos moldes que a lei 
delimita, ou seja, em razão da sua função social.

A propriedade rural é limitada por uma função social composta por requisitos, o 
aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais dis-
poníveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam 
aas relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e 
trabalhadores.

Não há função social se qualquer dos requisitos não é atendido, embora a consti-
tuinte respalde a pequena e média propriedade e a propriedade produtiva.

O proprietário tem que fazer cumprir a função social da terra. Não é uma forma 
de restrição ou controle público da propriedade rural, o proprietário permanece como 
beneficiário imediato, e quase sempre predominante do domínio, apenas impõe-se 
que ele exerça seu domínio atendendo aos interesses sociais, deve ele atentar para o 
interesse da coletividade. 

A Lei maior vincula o uso e o gozo da propriedade a sua função social. Enquanto o 
uso desse direito não serve aos interesses da coletividade, promovendo-lhe o bem-es-
tar e concorrendo para o progresso econômico e social de seu titular, a propriedade já 
não pode mais permanecer nas mãos de quem não a trabalha, impondo-se a desapro-
priação por interesse social, a fim de que, redistribuída, possa alcançar, pelo trabalho, 
a função social a que está destinada.

Verificado o não cumprimento da função social da propriedade rural, ela está pas-
sível de desapropriação para fins da reforma agrária. 

A desapropriação consiste na retirada da propriedade privada, pelo Poder Público 
ou seu delegado, por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, mediante 
o pagamento prévio da justa indenização em dinheiro.

É insuscetível de desapropriação, para fins de reforma agrária, a pequena e média 
propriedade rural, bem como a propriedade produtiva.

Ao examinarmos os requisitos para o cumprimento da função social da proprie-
dade, o legislador destaca quatro. Conforme já destacado e mencionado, de forma 
explicita, para o cumprimento, os requisitos devem estar implementados simultanea-
mente. Ou seja, se um dos requisitos não for observado, deduz-se que a propriedade 
rural não atende ao propósito da função social, logo, poderá ser desapropriada.

Há, no ordenamento brasileiro, a possibilidade de confisco, que seria uma inter-
venção mais severa, por se tratar de sanção, tal previsão recai sobre as glebas onde 
forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas.
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ou declaração de que não é possível obter separatas através dos autores.

5.2 Autoria

Todas as pessoas designadas como autores deverão preencher os requisitos de autoria.

Cada um dos autores deve ter participado nos trabalhos de tal modo que possa assu-
mir publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo.

A qualificação como autor deverá ser baseada apenas em contribuições substantivas 
para:

• A concepção e o delineamento, ou a análise e interpretação dos dados;
• A redação do artigo ou a sua revisão crítica no respeitante a conteúdos concei-

tuais importantes; e A aprovação final da versão a publicar.

Todos os membros do grupo que são referidos como autores, quer os seus nomes 
sejam designados sob o título quer em nota de rodapé, devem preencher todos os 
requisitos de autoria acima indicados. Os nomes dos membros do grupo que não cum-
prem esses critérios devem ser listados, com a sua autorização, nos agradecimentos 
ou num apêndice.
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5.3 Resumo e Palavras-Chave

A segunda página deve incluir um resumo (não ultrapassando 150 palavras para re-
sumos não estruturados ou 250 palavras para resumos estruturados). O resumo deve 
explicitar os objetivos do estudo ou investigação, a metodologia básica (seleção da 
população a estudar ou dos animais de laboratório, métodos de observação e de análi-
se), os resultados principais (fornecendo dados específicos e, se possível, a respectiva 
significância estatística), e as principais conclusões. Deve realçar os aspectos novos 
e importantes do estudo ou das observações.

Abaixo do resumo os autores devem indicar, de 3 a 5 palavras-chave ou frases curtas 
que possam auxiliar a indexação múltipla do artigo e possam ser publicadas com o 
resumo. 

5.4 Introdução

Indicar o objetivo do artigo e resumir a fundamentação do estudo ou da observação. 
Fornecer apenas referências rigorosamente pertinentes e não incluir dados ou conclu-
sões do trabalho a que se refere o artigo.

5.5 Métodos

Descrever com clareza o modo de seleção das unidades de observação ou experimen-
tação. Identificar os métodos, os aparelhos (indicar entre parêntesis o nome e morada 
dos fabricantes), e os procedimentos usados com o pormenor suficiente para permitir 
a outros investigadores reproduzir os resultados. Fornecer referências para os méto-
dos consagrados, incluindo os métodos estatísticos; fornecer referências e fazer uma 
breve descrição dos métodos que foram publicados, mas não são muito conhecidos; 
descrever os métodos novos ou substancialmente modificados, indicar as razões pelas 
quais se utilizam e avaliar as suas limitações.

Os autores que apresentam para publicação manuscritos de revisão deverão incluir 
uma seção descrevendo os métodos usados para localizar, selecionar, deduzir e se-
lecionar os dados. Estes métodos deverão também ser indicados sumariamente no 
resumo.

Os modelos matemáticos devem ser pormenorizados, detalhando padrões de alimen-
tação de dados e critérios de corte. Estudos com dados experimentais deverão apre-
sentar forte tratamento estatístico, com métodos apropriados.

5.5.1 Ética

Quando se relata experimentação com pessoas, indicar se os procedimentos seguidos 
estiveram de acordo com os padrões éticos da entidade (institucional ou regional) res-
ponsável pela experimentação humana e com a Declaração. Não mencionar nomes, 
iniciais ou números de processos de pacientes, particularmente em qualquer tipo de 
ilustração.

Quando se relata experimentação com animais, indicar se, no respeitante aos cuida-
dos e utilização de animais de laboratório, foram seguidas as indicações da instituição 
ou de uma autoridade nacional de investigação, ou de alguma legislação nacional.
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Incluir na seção Métodos uma descrição geral da metodologia. Quando os dados são 
resumidos na seção Resultados, especificar os métodos estatísticos usa dos para os 
analisar. Restringir quadros e figuras aos necessários para explicitar a fundamentação 
do artigo e avaliar da sua solidez. Usar gráficos em vez de quadros com muitas entra-
das; não duplicar os dados em gráficos e quadros. Definir os termos estatísticos, as 
abreviaturas e a maioria dos símbolos.

5.6 Resultados e Discussão

Apresentar os resultados em sequência lógica através de texto, quadros, e figuras. Não 
repetir no texto todos os dados incluídos nos quadros ou figuras; realçar ou resumir 
apenas as observações importantes.

Realçar os aspectos novos ou importantes do estudo e as conclusões deles decorren-
tes.

Não repetir em pormenor dados ou outro material incluído nas seções Introdução ou 
Resultados. Incluir na seção Discussão as implicações e limitações dos resultados, 
incluindo as suas implicações para a investigação futura. Relacionar as observações 
com outros estudos importantes.

Relacionar as conclusões com os objetivos do estudo, mas evitar afirmações não 
fundamentadas e conclusões que não se baseiem totalmente nos dados. Os autores 
devem fazer correlações sobre benefícios econômicos e custos. Evitar reclamar prio-
ridade para, ou fazer alusão a trabalhos não completados. Enunciar novas hipóteses 
quando tal é possível, mas assinalá-las claramente como tal. Quando for apropriado, 
podem incluir-se recomendações.

5.8 Agradecimentos

Num local apropriado do artigo (rodapé da página de título ou apêndice ao texto; ver 
as normas da revista) deverão incluir-se uma ou mais frases especificando as con-
tribuições que justifiquem um agradecimento, seja por apoio ou auxílio técnico, ou 
mesmo por apoio financeiro e material, cuja natureza deve ser especificada;

6 Das citações e referências: O pesquisador deve citar em seu trabalho a autoridade 
em que se baseia cada afirmação, opinião ou fato. Qualquer omissão pode tirar o mé-
rito ou seriedade da investigação. A citação é a menção, no texto, de uma informação 
obtida de outra fonte. É utilizada para enfatizar e/ou comprovar as idéias desenvolvi-
das pelo autor.

As citações podem ser extraídas de publicações formais (livros, artigos de periódicos, 
anais, teses, material disponibilizado na internet) e informais (cartas, e-mails, listas 
de discussão, comunicação pessoal, artigos apenas submetidos para publicação), po-
dendo ser diretas e indiretas.

Os exemplos de citações, nas normas ABNT, especificas, devendo cumprir critério de 
citações Autor (data).
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7 Da Normalização: Os artigos que não se ativerem a estas normas serão devolvidos 
a seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações neces-
sárias.

8 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qual-
quer outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista.

9 Do termo de autorização: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publica-
ção, de acordo com a Lei 9610/98, o autor de artigos submetidos na revista devem 
encaminhar o termo de autorização para publicação devidamente assinado (modelo 
disponível no final deste documento), juntamente com o artigo a ser publicado, para 
o Editor da revista. Tal documento autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, 
sem ressarcimento dos direitos autorais, o artigo submetido para fins de leitura, im-
pressão e/ou download pela Internet, a título de divulgação da produção científica 
gerada pela Revista e pela Universidade.

10 Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão sub-
metidos à apreciação do Conselho de Consultores, a quem cabe o parecer recomen-
dando ou não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos 
aos respectivos autores.

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

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

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

12 Do Endereço da Revista: Os trabalhos deverão ser enviados por meio do Repositó-
rio Científico, no endereço eletrônico: http://repositorio.unp.br

13 Da disponibilização dos artigos científicos no repositório institucional da univer-
sidade potiguar: Os artigos selecionados e publicados na Revista serão disponibiliza-
dos no Repositório Científico da Universidade Potiguar e no Web Site da Instituição, 
dando acesso à produção da informação publicada pelos pesquisadores aos membros 
da comunidade acadêmica interna e externa para a gestão e disseminação da sua 
produção técnico-científica em meio digital.

Os autores dos artigos aprovados para publicação concedem a todos os usuários do 
Repositório Institucional o acesso livre a seu artigo para permitir a cópia, uso, distri-
buição, transmissão e exibição pública, e ainda de reproduzir, pequena quantidade de 
cópias impressas para uso pessoal e/ou com fins acadêmicos, e distribuir em qualquer 
meio, desde que citada a fonte.
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Condições para submissão

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformi-
dade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que 
não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação 
por outra revista; caso contrário, deve-se justificar em “Comentários ao editor”.

2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF.
3. O texto segue os padrões de estilo, requisitos bibliográficos e normalização 

ABNT descritos em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista.
4. O texto acompanha título, resumo e palavras-chave em português e inglês ou 

português e espanhol.
5. Todos os autores relacionados no texto participaram do trabalho, responsabili-

zam-se publicamente por ele e revisaram a forma final do trabalho, aprovando e 
autorizando a publicação na Revista Tecnologia & Informação.

6. Não há no corpo do arquivo que irei submeter qualquer identificação de autor e 
co-autores como nome, e-mail e instituição de ensino.

7. O(s) autor(es) garante(m) que este trabalho é de sua(s) autoria(s) e que assu-
me(m) integral responsabilidade diante de terceiros, quer de natureza moral ou 
patrimonial, em razão de seu conteúdo, declarando, desde já, que a obra a ser 
entregue é original, e que não infringe quaisquer direitos de propriedade inte-
lectual de terceiros.

Declaração de Direito Autoral

Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publi-
cação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons 
Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da au-
toria e publicação inicial na Revista Tecnologia & Informação.

A reprodução total ou parcial do mesmo em outras publicações requer a autorização 
por escrito da Revista Tecnologia & Informação.

Política de Privacidade

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os 
serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finali-
dades ou a terceiros.


