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APRESENTAÇÃO
O primeiro número da Revista Scientia Una saía há doze
edições passadas, em meados do ano de 2000, traduzindo o
desejo dos educadores da FOCCA – Faculdade de Olinda,
engajados no processo da construção do conhecimento, através
de trabalhos de pesquisa teórico-práticos. Buscava-se, nos anos
que antecederam a primeira edição, a criação de um veículo que,
além de ser capaz de expressar a natureza da
multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, características
proeminentes em nossa comunidade acadêmica, também
trouxesse a sua principal missão que é a de aprender para ser, em
função do bem maior – a produção do conhecimento.
Muitas pessoas participaram dessa construção, alguns se
foram, outros permaneceram e novos chegaram.
Entre aqueles que se foram, recorro ao pensamento do
Professor Kleber Mendonça, escritor, autor e ator batalhador
neste passado da idealização de um periódico na FOCCA, para
referendar a sua importância entre as Instituições de Ensino
Superior. Dizia ele sobre o processo do conhecimento: “O ato de
conhecer, filosoficamente em essência, é sobretudo, no âmbito
das ciências culturais inter...relação. Para atingi-lo, o sujeito
cognoscente torna-se um “visitante” de variadas áreas, pois só
assim pode encontrar subsídios para formar o seu
conhecimento.” A Scientia Una vem com esta proposta, de
natureza interdisciplinar, sendo acessível as ideias e pesquisas
tanto da comunidade FOCCA quanto de outras Instituições
comprometidas com a construção e
a renovação do
conhecimento.
Seguimos no tempo e hoje, olhando para lá, o passado e
vivenciando o presente, vislumbramos o futuro através do
caminho da práxis, compreendendo que a transposição do
espaço/tempo, de maneira transformadora e ampliadora,
conduziu a Revista Scientia Una a maturação e melhor expressão
do seu caráter de pluralidade científica.
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Nesta edição os diversos artigos formando uma coletânea,
abordando temas e áreas distintas, guardam em comum além dos
aspectos relevantes à difusão da produção científica, a
criatividade e intelectualidade dos autores – principais atores no
processo do pluralismo científico.
Deleitem-se, queridos leitores, com as ideias instigantes e
inovadoras dos artigos aqui presentes.
Boa leitura!
Ana Lucia Pottes de Vasconcelos
Psicóloga/ Mestra em Psicologia Social
Professora Emérita da FOCCA- Faculdade de Olinda
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OS PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL COMO
FERRAMENTAS
GERADORAS
DE
OPORTUNIDADES
PARA
O
EMPREENDEDORISMO: UM ESTUDO DE CASO DO PROMATA
Emanuel Sampaio Silva *
emlu@terra.com.br
Giovanilza Maria Pessôa de Oliveira **
gil_pessoa@uol.com.br
RESUMO
O presente trabalho busca compreender os processos de desenvolvimento levados adiante pelo
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco PROMATA no apoio direto e indireto ao empreendedorismo, segmentando as áreas
territoriais de maior impacto de crescimento das oportunidades e os setores econômicos onde
este fenômeno se apresenta com maior evidência. A aplicação deste estudo leva a concluir que
o PROMATA, em sua própria concepção já constitui uma iniciativa empreendedora, cujas
características se estendem aos projetos apoiados, onde a comunidade passa a ser protagonista
da sua história. Por outro lado, é possível identificar uma queda na participação da
agropecuária na economia de Pernambuco, em oposição a um marcante crescimento das
atividades de serviços, predominantemente nos setores de alimentos e bebidas. Também se
percebe um aumento significativo na variação do número de empresas na Zona da Mata de
Pernambuco, entre 2009 e 2003, com significativo crescimento para as empresas de menor
porte. Embora este processo não tenha sido suficientemente capaz de promover a superação
das limitações historicamente estabelecidas, os caminhos apontados pelo PROMATA
delineiam uma nova perspectiva para o contexto local e regional.
PALAVRAS – CHAVE
Desenvolvimento Local. PROMATA. Empreendedorismo.

ABSTRACT
The study seeks to understand the development processes carried forth by Program of Support
to Sustainable Development of the Zona da Mata of Pernambuco -PROMATA in direct and
indirect support to entrepreneurship, targeting areas of greatest impact of regional growth
opportunities and the economic sectors where this phenomenon is more evident. The
application of this study concludes that PROMATA in his own design initiative is already an
entrepreneur, whose characteristics extend to the projects supported, where the community
becomes the protagonist of his story. Moreover, it is possible to identify a decrease in the
share of agriculture in the economy of Pernambuco, as opposed to a remarkable growth of
service activities, predominantly in the food and drinks. It also realizes a significant increase

* Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e Mestre em Administração Rural
pela UFRPE. Atua nas áreas do cooperativismo, inovação e tecnologia.
**
Mestre em Engenharia de Produção pela UFPE e Especialista em Gestão da Qualidade em Serviços pela FCAP
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in the variation of number of firms in the Zona da Mata of Pernambuco, between 2009 and
2003 with significant growth for smaller companies. While this process has not been able to
promote enough to overcome the limitations historically established, the paths indicated by
PROMATA outline a new perspective to local and regional context.
KEYWORDS
Local Development. Entrepreneurship. PROMATA.

INTRODUÇÃO
A complexidade do mundo moderno e a ineficiência de velhos modelos
socioeconômicos têm levado a sociedade a buscar suas próprias alternativas, a partir da
(re)descoberta do local. E o rompimento com uma ordem delineada fora do território, que em
nada beneficia a este, pode ser o primeiro passo para construir um processo de
desenvolvimento no espaço local, através da conjugação das forças naturais, endógenas e
espontâneas. A destruição da ordem econômica existente, que aponta para o conceito do
empreendedorismo schumpeteriano (DORNELAS, 2001), representa uma derivação relevante
deste processo, com geração de oportunidades para a comunidade.
Este trabalho, ao focar o papel dos programas de apoio ao desenvolvimento local,
como ferramenta geradora de oportunidades para o empreendedorismo, apoia-se em
referenciais nos quais a promoção do desenvolvimento requer uma busca de alternativas
efetivas e sustentáveis. Neste contexto, prevalece a iniciativa a partir das potencialidades
locais, articulando recursos materiais específicos com a capacidade da comunidade, que se
responsabiliza diretamente pelo futuro do seu espaço, com uma mínima intervenção externa.
Os vínculos, as relações em rede, a cooperação e a solidariedade assumem um papel
destacado neste contexto.
Como objeto de análise foi selecionado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco – PROMATA, um programa governamental que
trabalha, desde 2002, na mesorregião da mata promovendo apoio a infraestrutura e
diversificação econômica. Assim, o intuito foi o de compreender o impacto do referido
programa na geração de oportunidades para o empreendedorismo, ou seja, novos
empreendimentos. O intuito é o de escrutinar os processos de desenvolvimento levados
adiante pelo PROMATA no apoio direto e indireto ao empreendedorismo, identificando as
subáreas territoriais de maior impacto de crescimento das oportunidades para o
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empreendedorismo, bem como os setores econômicos onde a atividade empreendedora teve
um maior crescimento.
Para tanto foram tomados três parâmetros analíticos para a área do PROMATA. O
primeiro composto pelo balanço de trabalho do mercado de trabalho obtido a partir do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED1 do Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE e do CONDEPE/ FIDEM, referentes aos períodos de 2000 a 2008. E como o
PROMATA começou a atuar, ainda que de maneira não homogênea na Zona de Intervenção,
somente a partir de 2002, a inclusão dos dados a partir de 2000, em um primeiro momento,
permitirá fazer um paralelo entre a situação antes da intervenção do programa e a seguinte à
sua aplicação.
O segundo composto pelo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, trabalhado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, disponível para o ano de
2000 (último ano de análise do índice). O IDH é apresentado através de um indicador geral do
município, o IDH- M, que pode ser destrinchado em três subíndices relativos à Renda (IDHR), à Longevidade (IDH- L) e à Educação (IDH - E). O objetivo da elaboração do IDH “é
oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB)
per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento” (PNUD,
19992)
O terceiro tomado do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 3,
apresentado através de um indicador geral do município, destrinchado em três subíndices:
emprego e renda (IFDM- ER), saúde (IFDM- S) – que pode ser considerado como equivalente
ao IDH- L e educação (IFDM - E).
A partir dos pressupostos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Zona da
Mata – PROMATA, no Estado de Pernambuco e dos resultados obtidos em tais parâmetros,
se analisar os possíveis efeitos do programa, como gerador de oportunidades para o
empreendedorismo.

2. EMPREENDEDORISMO: as peculiaridades

1

O acesso online às bases de dados do CAGED (financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT) pode
ser feito através de cadastro pelo site < http://www.mte.gov.br >.
2
PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório do Desenvolvimento Humano- 1999.
Disponível em: < http://www.pnud.org.br >.
3
Disponível em: < http://www.ipeadata.gov.br >.
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Um primeiro ponto a esclarecer, ao se tentar definir o empreendedorismo, é a distinção
entre empreendedor e empresário. Em definitivo, os dois termos não devem ser usados como
sinônimo, pois
“o fato de ser empresário não quer dizer necessariamente ser um
empreendedor, pois este demonstra ter um comportamento inovador,
criando uma nova situação para sua empresa ou trabalho, enquanto
o empresário está mais preocupado com os aspectos operacionais da
administração do negócio” (SOUZA, 2005, p. 6).
Não que o empresário ignore a inovação, mas a utiliza como ferramenta para o lucro e
não como um objetivo em si. Peter Drucker, em Inovação e Espírito Empreendedor, associa o
empreendedor à oportunidade e à existência de recursos (DRUCKER, 2001). De momento,
destacam-se dois elementos chave na cultura empreendedora: a inovação e a identificação de
oportunidades. Fillion e Dolabela (2000) acrescentam outros três elementos: definição de
visões; expressão de diferenciais e gestão de relacionamento (network ou redes).
O empreendedorismo, segundo Melo Neto e Froes (2002), pode ser visto em várias
dimensões: como um ramo da administração de empresas, que enfatiza a criação, o
desenvolvimento e a gestão de novas organizações; como uma disciplina, onde se tem como
foco a formação de novos empreendedores e o desenvolvimento de habilidades
empreendedoras; e como suporte indispensável ao desenvolvimento autossustentável das
micros, pequenas e médias empresas. Os autores ainda ampliam a questão ao associarem
empreendedorismo a “uma política de ação do governo, das empresas, da comunidade,
gerando uma alternativa para a promoção do desenvolvimento econômico e social locais”
(MELO NETO & FROES, 2002, p. 6).
Sobre esta última classificação, Pessôa de Oliveira (2009, p.21) chama a atenção para
o conceito schumpeteriano, associando-o como elemento catalisador para as experiências de
desenvolvimento local. Isto porque Schumpeter define o empreendedor como alguém “que
destrói a ordem econômica existente, pela introdução de novos produtos e serviços e pela
criação de novas formas ou pela exploração de recursos e materiais” (1949 apud
DORNELAS, 2001, p.37). Entende Pessoa de Oliveira que, em linhas gerais, esta proposta de
exploração de recursos locais se associa com a proposta de endogenia e autonomia nos
processos de desenvolvimento local. Porém, não é necessário apenas haver recursos. É
necessário identificar e saber empregar estes recursos de forma racional e diferencial. Assim,
uma oportunidade empreendedora “é uma situação na qual mudanças na tecnologia ou nas
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condições políticas, sociais e demográficas geram o potencial para criar algo novo”.
(ARDICHVILI, CARDOZO & RAY, 2003 apud BARON & SHANE, 2007).
Nesta discussão, identificar a motivação para a ação empreendedora, se ocorre por
oportunidade - quando há um ambiente socioeconômico favorável- ou por necessidade –
decorrente da falta de opções no mercado de trabalho, representa uma outra perspectiva
analítica. A identificação destas oportunidades, de acordo com Schumpeter, decorre dos
seguintes fatores: mudança tecnológica, mudança política ou regulamentos, e mudança social
e demográfica (SCHUMPETER,1934 apud BARON & SHANE, 2007, p. 35)
Porém, este processo de identificação de oportunidades, deixa a desejar em países em
desenvolvimento, como o Brasil. De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (GEM,
2008), que é um estudo independente sobre a atividade empreendedora mundial, retratada
através dos dados coletados periodicamente em mais de 50 países, o Brasil, apresenta uma
grande vocação empreendedora (Figura 1). Embora, esteja classificado entre os dez países
mais empreendedores em 2008, há um grande contingente, 41,6% do total, classificados como
empreendedores por necessidade (GEM, 2008). Embora tenha havido um incremento quando
comparado ao ano anterior, cujo contingente de empreendedores por necessidade era de
38,7% do total, o quantitativo de empreendedores que destoam do conceito schumpeteriano,
seja da inovação e da ruptura, é bastante alto.
Cabe ressaltar ainda que em o GEM (2008) dá atenção especial à educação e ao
treinamento como elementos essenciais para a construção de uma sociedade que promova a
inclusão social pela via do empreendedorismo. Isto porque a educação é fundamental para que
se compreenda a realidade em suas múltiplas dimensões, sendo o suporte para visualização
do conjunto de atividades empreendedoras que apresentam potencialidade para o
desenvolvimento de um determinado espaço (GRECO, 2009).

O agravante é que este

processo é aleijado no conjunto de macro propostas para o ensino e a aprendizagem do
empreendedorismo nacional, especialmente os de nível fundamental e médio (GEM, 2008).
Este fenômeno decorre de uma miríade de fatores que incluem: carência de recursos humanos
nas instituições públicas de ensino capacitadas para o ensino do empreendedorismo,
metodologias de ensino inapropriadas, questões culturais, dentre outras.
Assim, diferentemente do que acontece com o empreendedor que explora
oportunidades, utiliza tecnologias de ponta e vai em busca de mercados externos
internacionais, o processo atual não cria condições necessárias ao crescimento sustentável e à
geração da efetiva riqueza nacional (PASSOS et al, 2008, pág. 8).
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As propostas de programas de apoio ao desenvolvimento ao fomentar as atividades
econômicas caminham rumo à ampliação de

oportunidades. Todavia, estas ações estão

atreladas a elevação da escolaridade formal e profissional, além das questões técnicas e de
infraestrutura local e regional. E mais, são frutos de um processo histórico, fortemente
imbricados em múltiplas esferas sociais, econômicas, políticas e ambientais.

.Figura 1 – Evolução das proporções de empreendedores por motivação
Brasil – 2001 a 2007

Fonte: GEM, 2007

3. O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
ZONA DA MATA – PROMATA
A zona da mata pernambucana apresenta laços centenários com a atividade
sucroalcooleira. Esta condição, forjada desde o processo de colonização foi tão forte que,
delineou uma hegemonia da atividade canavieira nos espaços físico, econômico e social, com
a sedimentação de uma monocultura (CAVALCANTI et al, 2002).
Em meados dos anos 70, o governo brasileiro passou a investir no setor, através do
Programa Nacional do Álcool - PROALCOOL, utilizando a cana-de-açúcar como matéria
prima para produção combustível a ser utilizado em automóveis. Porém, a instituição de uma
política de subsídios realimentou a tendência ao crescimento extensivo da cultura da cana-de-
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açúcar. Tais fatores cercearam a expansão de outras atividades agrícolas e, por conseguinte,
outras atividades econômicas (PROMATA, 1995).
O mais grave é que tal situação levou a um mononegócio na região, que com o fim
desta política de subsídios, resvalou para o fechamento de unidades agroindustriais na zona da
mata, ampliando os problemas socioeconômicos e ambientais. Ao mesmo tempo, ocorreu uma
emergência de atividades não agrícolas, de cunho industrial ou de serviços no estado, fazendo
com que a participação das atividades sucroalcooleiras no PIB estadual, declinasse
sobremaneira.
Buscando alternativas para recuperar a economia da Zona da Mata, em 1993, o
Governo de Pernambuco lançou um programa que denominou de Diversificação Produtiva da
Zona de Cana de Pernambuco, que não teve significativa expressão econômica. Depois de
algumas alterações no plano original, a partir da contratação de uma equipe de consultores, o
Governo de Pernambuco, ainda que com uma nova administração, relançou o programa em
1999, com a nova denominação de Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da
Zona da Mata de Pernambuco – PROMATA.
O novo programa se inspirou no I Plano Diretor da SUDENE, para o período de 1961
até 1963, estruturado pelo economista Celso Furtado. Este plano se baseava na ideia de que,
uma estratégia de investimentos simultâneos em distintos setores da economia, desde que
tenha continuidade, termina provocando efeitos de impulso no desenvolvimento econômico.
A metodologia para construção do PROMATA buscou um forte alicerce técnico e
social. Para isto envolveu quarenta associações locais, as quais, com o apoio de técnicos e
especialistas setoriais em cooperação com os diversos órgãos e entidades da gestão direta e
indireta do Estado, apresentaram suas leituras da realidade em cinco temas prioritários: saúde,
educação, infraestrutura, meio ambiente, trabalho e renda.
Os cinco temas foram então trabalhados em cada município da mesorregião da mata,
de maneira vinculada e integrada às políticas de desenvolvimento de Pernambuco, buscando
estimular as potencialidades da economia local.

Este trabalho gerou um Plano de

Investimento Municipal, elaborado pela comunidade local com o apoio de técnicos e
especialistas das mais variadas áreas de atuação do Programa, cujo objetivo é definir os
projetos prioritários.
O PROMATA, aplicado a partir de um Projeto Piloto, apresenta um grande
diferencial: ter sido elaborado a partir de uma pesquisa-ação. Ou seja, os consultores e
técnicos encontravam-se inseridos no meio de aplicação da investigação e a comunidade local
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teve uma oportunidade legítima de participação na política de desenvolvimento local, que
estava sendo desenhada.
Em seus primeiros anos, o PROMATA contou com incentivos do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID. Mas, foi a partir de 1999, quando o Governo de Pernambuco e o
Governo Federal assinam um contrato de reestruturação fiscal, dando início ao Programa
Piloto aplicado na Zona da Mata Norte, que os resultados de avaliação foram suficientes para
levar o BID a aprovar, em Outubro de 2001, o financiamento do programa, liberado a partir
de Junho de 2002. E para melhor operacionalizar as ações PROMATA foi estruturada uma
segmentação em 10 zonas de intervenção, apresentadas na Figura 2 e detalhadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Zona de Intervenção do PROMATA

Território

Municípios

Território Piloto
Aliança, Buenos Aires, Nazaré da Mata, Tracunhaém e Vicência
Território 1
Camutanga, Ferreiros, Macaparana e Timbaúba
Território 2
Condado, Goiana, Itambé e Itaquitinga
Território 3
Carpina, Lagoa do Carro, Lagoa do Itaenga e Paudalho
Território 4
Chã de Alegria, Glória do Goitá, Pombos e Vitória de Santo Antão
Território 5
Amaraji, Chã Grande, Escada e Primavera
Território 6
Cortês, Gameleira, Joaquim Nabuco e Ribeirão
Território 7
Barreiros, Rio Formoso, S. José da Coroa Grande, Sirinhaém e Tamandaré
Território 8
Água Preta, Belém de Maria, Catende, Palmares e Xexéu
Território 9
Jaqueira, Maraial, Quipapá e São Benedito do Sul
Fonte: PROMATA, 2009

Um aspecto diferencial do PROMATA foi o que estabeleceu que os bens a serem
adquiridos com os recursos do financiamento deveriam, preferencialmente, ser comprados,
quando existam, nos países membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID.
Além do mais, os recursos do financiamento não poderiam ser destinados a refinanciamento
de dívidas, a aquisição de bens móveis usados, a gastos de administração e nem para capital
de giro e aquisição de terrenos.
As ações do PROMATA foram então construídas baseadas em cinco ideias-chave: a
reestruturação e modernização do setor produtivo do álcool, a reestruturação da posse da terra,
a diversificação econômica, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento da
cidadania. A operacionalização destes pontos almejava transformar uma realidade histórica. E
mais. Em lugar de se utilizar de enfoques setoriais, a proposta do PROMATA foi concebida
para contemplar múltiplas dimensões do desenvolvimento: social, econômico e ambiental.
O PROMATA passou a funcionar como um instrumento de apoio direto e indireto ao
empreendedorismo, através dos projetos que subsidia. Para este fim, a ação do programa não
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se pautou apenas na administração pública, mas também na promoção da interação do
governo, sociedade civil organizada e empresários. Com este arranjo seria possível um
equilíbrio em relação ao rumo do desenvolvimento quanto a compreensão dos problemas e
visão compartilhada de futuro. Ao mesmo tempo teria condições de proporcionar um
delineamento dos objetivos comuns e estratégias adequadas, estimulando a prática de novos
valores, a exemplo da participação com responsabilidade social. Também favoreceria a
descentralização, com controle social, bem como a solidariedade com cooperação, de forma a
revolver as estruturas do poder local.
Os projetos a serem apoiados pelo PROMATA foram definidos como aqueles que
apresentassem as seguintes características: o apoio às pequenas e médias empresas; a difusão
tecnológica; a originalidade; a sustentabilidade; a integração; a participação e a transparência.
A metodologia do PROMATA dispunha de condições para alinhar a prática o conjunto
de ideário e princípios de desenvolvimento local. Para efeitos de estruturação foram então
estabelecidos três subprogramas de ação e um de acompanhamento, relacionados a seguir:
a)

Subprograma I - melhoria dos serviços básicos, concebido com o intuito de
financiar projetos e atividades identificadas como prioritárias para o desenvolvimento
local sustentável dos municípios. A identificação e a prioridade deveriam ser
elaboradas através da instalação e implementação de um processo ativo de
planejamento participativo local4.

b)

Subprograma II - apoio à diversificação econômica, delineado com o objetivo de
estimular novas atividades econômicas, beneficiando pequenos e médios agricultores e
microempresários locais, de maneira individual ou associativa. A proposta seria de
financiar serviços de apoio às atividades produtivas, especialmente em aspectos
produtivos, de mercado e empresariais; validação e difusão de tecnologia e ações
complementares, como feiras de negócios e elaboração de rotas turísticas.

c)

Subprograma III - gestão e proteção ambientais, abordaria tanto a gestão
ambiental, como a elaboração de projetos ambientais; buscando fortalecer a gestão e
proteção ambiental da zona de intervenção e promover a recuperação e o manejo
sustentável de seus recursos naturais.

4

Nos anos de 1999 e 2000 foi implantada em Pernambuco a gestão descentralizada e participativa, pela
discussão e eleição dos objetivos socioeconômicos para as 11 Regiões de Desenvolvimento (RD) do estado, em
um processo que envolveu mais de 10 mil pessoas, representando as prefeituras, agentes produtivos, ONGs,
sindicatos e cooperativas, entre outros. O processo culminou com a elaboração do Plano Plurianual de Ações
(PPA) 2000-03, do orçamento anual e de 11 Planos de Ação Regional.
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d)

Subprograma IV - acompanhamento, avaliação e aprendizagem, a ser trabalhado
com o apoio da CONDEPE/ FIDEM5 seria criada uma coordenação de
acompanhamento, avaliação e aprendizagem, para acompanhar a execução das ações
do PROMATA, subsidiando a tomada de decisões do programa.

Para garantir que os projetos apoiados pelo PROMATA pudessem manter principalmente suas
características de integração, participação e transparência, a organização institucional do
programa foi estruturada em quatro níveis. Os níveis de direção foram constituídos por órgãos
e entidades públicas estaduais e municipais que exercem funções de gestão caracterizadas
como sendo de:
a) Deliberação superior , com a seguinte composição: Receptor do contrato de empréstimo
(Estado de Pernambuco); Executor (Secretaria de Planejamento - SEPLAN); Conselho
Diretor do Programa (CODIPRO); Municípios da Zona da Mata e Fórum de
Desenvolvimento Local (FDL).
b) Gestão executiva: Unidade Gestora do Programa (UGP) - Órgão responsável pelo
planejamento, direção, coordenação, acompanhamento, controle e avaliação técnicooperacional, administrativa e gerencial do programa.
c) Supervisão técnica setorial e local de execução - Compreende os ajuntamentos, através
de seus respectivos Núcleos de Supervisão Local (NSL), sendo responsável pelo
acompanhamento e pelo apoio à execução dos projetos e atividades do programa. O NSL
é criado pelo Prefeito do município e mantido com recursos da Prefeitura.
d) Provedores de serviços - Engloba os coexecutores (entidades públicas vinculadas às
Secretarias do Estado) e às organizações privadas que serão responsáveis pela prestação
de serviços técnicos especializados, pelo fornecimento de bens físicos e serviços e pela
execução de obras, bem como pela implementação direta de ações, fiscalização e gestão
de atividades e projetos do PROMATA.

Em 2007, depois de mudanças no Governo do Estado e da equipe gestora, o programa
passou a trabalhar de maneira que viabilizasse três principais reformas:
Promover uma maior integração entre as ações do programa e as secretarias de
atuação do Governo do Estado (Saúde; Educação; Tecnologia e Meio Ambiente);

5

CONDEPE/ FIDEM - Agência Estadual de Planejamento y Pesquisa de Pernambuco. Véase <
http://www.condepefidem.pe.gov.br >
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Reativar e dinamizar a atuação dos elementos do programa que viabilizam a
comunicação ascendente, ou seja, a participação da sociedade local, através da ação
do Núcleo de Supervisão Local, da Comissão Gestora Local e Conselho Diretor do
Programa;
Redistribuir de maneira mais equitativa as ações ao longo dos diversos Territórios
de Desenvolvimento.
Os resultados do PROMATA ao longo da década de 2000 apresentam feitos em todas as
áreas definidas, sendo o de fomento às atividades econômicas um dos pontos de grande
relevância.

4. O PROMATA COMO FERRAMENTA GERADORA DE OPORTUNIDADES
PARA O EMPREENDEDORISMO
Na Zona de Intervenção do PROMATA, ocorreram áreas territoriais que apresentaram
maior impacto de crescimento das oportunidades para o empreendedorismo. Também
ocorreram setores onde a atividade empreendedora apresentou maior crescimento.
De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED,
informados através da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, referentes ao período
de 2000 a 2008, em relação ao crescimento do emprego/ vínculo ativo foi possível visualizar
dois momentos: um imediatamente anterior à sua aplicação e outro posterior. E aqui se
evidencia um incremento no quantitativo de empregos formais na zona da mata, que passou
de aproximadamente 104 mil trabalhadores contratados para quase 153 mil trabalhadores.
Este expressivo crescimento do estoque de trabalhadores empregados na zona da mata, em
termos percentuais de quase 47%, está muito próximo à variação positiva estadual, de 48%.
Assim, este fenômeno não pode ser atribuído, exclusivamente, às ações do PROMATA.
Quando tomado o movimento do mercado de trabalho na região atendida pelo
PROMATA, é possível visualizar que em alguns municípios a taxa de crescimento está
abaixo da média da região e do estado. Mas, também há municípios com uma taxa de
crescimento muito superior a que está apresentada pelo estado. Com base neste parâmetro
pode-se então estabelecer três categorias de municípios na zona da mata (Quadros 2 e 3):
a) Os que apresentaram involução no mercado de trabalho, com decréscimo
percentual no quantitativo de empregos gerados entre 2000 e 2008, a saber: Água
Preta, Primavera, Chã de Alegria, Jaqueira, Tracunhaém, Nazaré da Mata, Joaquim
Nabuco e Aliança;
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b) Os que apresentaram uma relativa estabilidade no mercado de trabalho formal
gerado, com pequeno crescimento, embora a taxas inferiores à média da região da
mata e do estado entre 2000 e 2008, a saber: Ribeirão, Belém de Maria, Gameleira
e Itaquitinga, Itambé, Goiana, Macaparana, Serinhaem, Rio Formoso, Buenos
Aires, Paudalho, Ferreiros, Camutanga, Carpina, Vicência e São José da Coroa
Grande;
c) Os de intenso dinamismo no mercado de trabalho, com taxa de crescimento acima
da registrada na região e no estado de 2000 até 2008: Glória do Goitá, Escada,
Pombos, Lagoa do Carro, Condado, Barreiros, São Benedito do Sul, Lagoa do
Itaenga, Timbaúba, Quipapá, Amaragi e Maraial, Vitória de Santo Antão, Xexéu,
Palmares, Chã Grande, Cortês e Tamandaré.

Constata-se que nos municípios da área de abrangência do PROMATA há uma
heterogeneidade de situações, as quais são decorrentes de fatores diversos, não sendo foco
analítico do presente estudo. Como se foca na capacidade do programa em estabelecer uma
nova dinâmica nos espaços locais, verifica-se que se tomando apenas as unidades
administrativas ainda se apresentam grandes desníveis, sugerindo diferenças na questão do
empreendedorismo.
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Quado 2 - Empregos/ vínculos ativos nos municípios de atuação do PROMATA e em Pernambuco entre 2000 e
2008
Espaço geográfico
Água Preta
Aliança
Amaragi
Barreiros
Belém de Maria
Buenos Aires
Camutanga
Carpina
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Escada
Ferreiros
Gameleira
Gloria do Goitá
Goiana
Itambé
Itaquitinga
Jaqueira
Joaquim Nabuco
Lagoa do Carro
Lagoa do Itaenga
Macaparana
Maraial
Nazaré da Mata
Palmares
Paudalho
Pombos
Primavera
Quipapá
Ribeirão
Rio Formoso
São Benedito do Sul
São Jose da Coroa Gr
Sirinhaém
Tamandaré
Timbaúba
Tracunhaém
Vicência
Vitoria de Santo Antão
Xexéu
Zona da Mata

2000
1794
2486
826
2437
425
475
3397
4663
3821
622
562
683
860
5345
740
1356
852
9282
2118
869
942
5603
687
3399
1167
1237
3320
2985
3366
998
2014
601
3368
5700
389
694
5145
824
5739
677
3404
7724
562
104158

2001
1723
2403
902
2643
368
575
3322
5060
4009
636
615
628
735
6354
691
1344
1056
9602
1865
687
1264
6678
727
3485
1219
1315
3037
3485
3612
1074
2269
577
3067
6453
382
819
5433
852
6579
646
3133
7950
539
109813

2002
1793
2796
1352
2521
364
578
3620
5533
3882
486
991
629
2691
6126
686
1444
1101
10383
2040
759
1098
4783
790
3880
1350
928
2853
3780
4100
1119
3249
649
2733
6928
583
811
5912
929
6793
586
3889
8557
560
116635

2003
1597
2260
1567
2760
363
617
3872
5893
3728
505
1076
775
2827
6140
690
1287
1046
11638
2426
937
777
4681
870
4337
1327
1558
3227
4325
3904
1160
2947
621
3147
7348
500
792
6060
2449
7473
690
4256
8977
683
124113

2004
1176
2250
1385
2755
342
810
4794
6307
4173
347
1175
718
2741
5022
790
1485
1113
12158
2179
934
1044
5081
873
5050
1429
1274
2989
5296
4441
1138
3436
733
3766
7940
459
838
6118
2891
6739
733
4220
10746
870
130758

2005
1127
2344
1463
3093
531
755
4839
6344
4255
418
1191
1153
818
5919
742
1943
1312
10398
2591
862
836
4572
1017
5582
1502
1886
2971
5889
4348
1299
3145
746
3931
8129
549
856
6291
3302
9091
851
4318
11361
1049
135619

2006
2070
2379
1447
3766
523
710
5164
6641
4398
380
1442
1256
3477
5706
803
1736
1276
11185
2563
849
791
5206
1081
6204
1471
2022
3041
5914
4267
1371
3894
724
4770
8610
822
943
6464
3579
9196
559
4618
13950
895
148163

Pernambuco

883032

895415

943895

962176 1022609 1095551 1162556

2007
2003
2287
1532
3933
606
820
5132
6641
3910
396
1765
1272
3800
7651
838
1599
1407
11703
2604
1506
803
5321
1076
6430
1465
2476
3417
6724
3914
1493
4043
856
3546
7516
732
992
7102
3828
10302
645
5077
15005
1082
155250

2008
1379
2361
1628
4240
438
625
4807
6776
4248
407
1846
1110
3988
8216
1009
1415
1275
11527
2571
938
753
5073
1101
6177
1480
2450
3005
7585
4589
1562
882
1159
3462
7419
680
1021
6649
3926
10745
556
4962
15860
1313
153213

1239499 1308771

Fonte: CAGED/ RAIS – 2000 a 2008
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Quadro 3 - Variação percentual para o emprego/ vínculo ativo por biênio nos municípios de atuação
do PROMATA em Pernambuco no período de 2000 a 2008
Espaço geográfico
Água Preta
Aliança
Amaragi
Barreiros
Belém de Maria
Buenos Aires
Camutanga
Carpina
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Escada
Ferreiros
Gameleira
Gloria do Goitá
Goiana
Itambé
Itaquitinga
Jaqueira
Joaquim Nabuco
Lagoa do Carro
Lagoa do Itaenga
Macaparana
Maraial
Nazaré da Mata
Palmares
Paudalho
Pombos
Primavera
Quipapá
Ribeirão
Rio Formoso
São Benedito do Sul
São Jose da Coroa Gr
Sirinhaém
Tamandaré
Timbaúba
Tracunhaém
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu
Zona da Mata
Pernambuco

200120022003200420052006200720082000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
-0,57%
0,14%
-1,07%
-0,70%
-0,07%
1,41%
-0,09%
-0,90%
-0,67%
0,81%
-2,93%
-0,02%
0,13%
0,05%
-0,12%
0,11%
0,61%
0,93%
1,18%
-0,30%
0,11%
-0,02%
0,11%
0,14%
1,66%
-0,25%
1,31%
-0,01%
0,46%
1,00%
0,22%
0,44%
-0,46%
-0,01%
-0,01%
-0,03%
0,26%
-0,01%
0,11%
-0,24%
0,81%
0,01%
0,21%
0,32%
-0,08%
-0,07%
0,14%
-0,28%
-0,61%
0,61%
1,38%
1,53%
0,06%
0,49%
-0,04%
-0,47%
3,21%
0,98%
1,97%
0,69%
0,05%
0,44%
0,00%
0,19%
1,52%
-0,26%
-0,84%
0,74%
0,11%
0,21%
-0,63%
0,49%
0,11%
-0,31%
0,10%
-0,26%
0,10%
-0,06%
0,02%
0,02%
0,43%
0,78%
0,46%
0,16%
0,02%
0,37%
0,42%
0,12%
-0,44%
0,00%
0,80%
-0,09%
0,60%
0,15%
0,02%
-0,23%
-1,01%
4,03%
0,74%
-0,14%
-2,64%
3,97%
0,42%
0,27%
8,15%
-0,47%
0,08%
-1,85%
1,23%
-0,32%
2,53%
0,82%
-0,40%
-0,01%
0,02%
0,17%
-0,07%
0,09%
0,05%
0,25%
-0,10%
0,21%
-0,86%
0,33%
0,63%
-0,31%
-0,18%
-0,27%
1,65%
0,09%
-0,30%
0,11%
0,27%
-0,05%
0,17%
-0,19%
2,58%
1,61%
6,87%
0,86%
-2,41%
1,17%
0,67%
-0,25%
-2,04%
0,36%
2,11%
-0,41%
0,56%
-0,04%
0,05%
-0,05%
-1,47%
0,15%
0,97%
0,00%
-0,10%
-0,02%
0,85%
-0,82%
2,60%
-0,34%
-1,76%
0,44%
-0,29%
-0,07%
0,02%
-0,07%
8,68%
-3,91%
-0,56%
0,66%
-0,70%
0,95%
0,15%
-0,36%
0,32%
0,13%
0,44%
0,00%
0,20%
0,10%
-0,01%
0,04%
0,69%
0,81%
2,50%
1,18%
0,73%
0,93%
0,29%
-0,37%
0,42%
0,27%
-0,13%
0,17%
0,10%
-0,05%
-0,01%
0,02%
0,63%
-0,80%
3,45%
-0,47%
0,84%
0,20%
0,59%
-0,04%
-2,29%
-0,38%
2,05%
-0,39%
-0,02%
0,10%
0,49%
-0,59%
4,04%
0,61%
2,98%
1,61%
0,81%
0,04%
1,05%
1,24%
1,99%
1,01%
-1,07%
0,89%
-0,13%
-0,12%
-0,46%
0,97%
0,61%
0,09%
0,22%
-0,04%
0,22%
0,11%
0,16%
0,10%
2,06%
2,02%
-1,65%
0,81%
-0,40%
1,12%
0,19%
-4,56%
-0,19%
0,15%
-0,15%
0,19%
0,02%
-0,03%
0,17%
0,44%
-2,43%
-0,69%
2,26%
1,02%
0,23%
1,25%
-1,59%
-0,12%
6,08%
0,98%
2,30%
0,98%
0,26%
0,72%
-1,42%
-0,14%
-0,06%
0,41%
-0,45%
-0,07%
0,12%
0,41%
-0,12%
-0,08%
1,01%
-0,02%
-0,10%
0,08%
0,02%
0,13%
0,06%
0,04%
2,33%
0,99%
0,81%
0,10%
0,24%
0,26%
0,83%
-0,65%
0,23%
0,16%
8,31%
0,73%
0,56%
0,41%
0,32%
0,14%
6,78%
0,44%
3,72%
-1,21%
3,22%
0,16%
1,44%
0,64%
-0,25%
-0,12%
0,57%
0,07%
0,16%
-0,44%
0,11%
-0,13%
-2,19%
1,56%
2,01%
-0,06%
0,13%
0,45%
0,60%
-0,17%
1,83%
1,25%
2,30%
2,93%
0,84%
3,86%
1,37%
1,23%
-0,19%
0,04%
0,67%
0,31%
0,25%
-0,23%
0,24%
0,33%
45,67% 14,07% 40,91% 11,00%
6,66% 18,72%
9,21%
-2,94%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: Elaboração própria a partir do CAGED/ RAIS
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Quando tomados os agrupamentos dos municípios no PROMATA, também se observa
diferenças. A área escolhida para integrar o Território Piloto do PROMATA apresentava,
antes da aplicação do programa, os piores resultados em relação à variação do emprego no
Estado de Pernambuco, com -4,59 pontos percentuais (Quadro 4). Com relação ao número de
vezes em que os Territórios ficaram abaixo dos resultados obtidos pelo Estado de
Pernambuco, desde o início da aplicação do PROMATA (2003) até 2008, pode-se conferir
que a situação mais crítica é a do Território 6 (com 3 incidências), seguido pelo Território
Piloto e Territórios 2 e 5 (com 2 incidências cada um).

Quadro 4 - Variação percentual por biênio no período de 2000 a 2008
em relação a Pernambuco para o emprego/ vínculo ativo em 31/12
Quadro resumo por Território de Ação do PROMATA
Espaço
geográfico

T_Piloto
Território 1
Território 2
Território 3
Território 4
Território 5
Território 6
Território 7
Território 8
Território 9
Zona_Mata
Pernambuco

20012000
-4,59%
6,20%
-1,37%
6,21%
4,20%
11,25%
5,14%
11,31%
4,34%
2,98%
45,67%

20022001
1,87%
1,32%
2,12%
2,93%
1,13%
3,25%
-0,36%
1,86%
0,53%
-0,58%
14,07%

100%

100%

2003200420052002
2003
2004
1,90% -0,08% 0,32%
4,99% 0,65% 3,32%
10,75% 0,35% -1,35%
3,83% 2,76% 0,85%
2,32% 2,74% 1,43%
0,07% -1,18% 0,96%
1,59% 1,87% -2,48%
12,63% 1,87% 1,55%
1,73% 1,92% 1,36%
1,08% 0,09% 0,70%
40,91% 11,00% 6,66%
100%

100%

100%

20062005
0,10%
0,69%
1,27%
1,35%
3,86%
1,15%
5,86%
2,52%
1,42%
0,51%
18,72%

20072006
1,22%
1,43%
1,60%
-0,17%
1,72%
3,25%
-1,20%
0,01%
0,68%
0,66%
9,21%

20082007
-1,06%
0,44%
-1,36%
0,84%
1,16%
-3,49%
-0,47%
-0,17%
0,92%
0,25%
-2,94%

100%

100%

100%

Fonte: Elaboração própria a partir do CAGED/ RAIS

Decerto que os resultados suscitam que tal fenômeno de diminuição de diferenças de
variação de emprego, mas de permanência de categorias díspares nos territórios, observados
em relação ao mercado de trabalho, podem também ser refletidos à luz de outros indicadores.
E nesta diretriz o IDH consiste em uma opção, haja vista que segundo o PNUD (2009),
“parte do pressuposto de que para aferir o avanço de uma população não se deve considerar
apenas a dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais e
políticas que influenciam a qualidade da vida humana”. Nesta direção, tende a ser atribuído a
um dos indicadores do IDH, a educação, um papel relevante não apenas para o
desenvolvimento, mas para que a motivação dos empreendedores passam da condição de
“necessidade” para de “oportunidade”.
Quando analisado o IDH dos territórios de abrangência do PROMATA, inclusive em
relação aos índices do Estado de Pernambuco, corrobora-se a assertiva anteriormente

23

esboçada através da variável emprego. Ou seja, os territórios que não chegaram a representar
um cenário gerador de oportunidades ao empreendedorismo, possuíam no ano de 2000 um
índice de desenvolvimento em educação inferior ao índice de Pernambuco.
Quadro 5 – Índice de Desenvolvimento Humano – 2000
em relação ao Estado de Pernambuco
Zona_Intervenção IDH_M IDH_Educ IDH_Long IDH_Renda
Território 2
0,986
- 0,006
- 0,336
- 0,025
Território 5
0,005
0,017
0,973
- 0,339
Território 6
0,016
0,237
- 0,015
- 0,362
Território_Piloto
0,010
0,015
0,191
- 0,320
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do PNUD

Ainda ao se tomar o IFDM- ER (Emprego e Renda), todos com valores abaixo da
média do Estado de Pernambuco, tem-se também uma situação similar àquela obtida via
indicadores apresentados. Por uma questão metodológica, porém, esta análise centra-se no
IFDM - E (Educação), onde também se observa que quase a totalidade dos Territórios não
chegou a representar um cenário gerador de oportunidades ao empreendedorismo, possuindo
no ano de 2000 um índice de desenvolvimento em Educação inferior ao índice de
Pernambuco.

Quadro 6 – Índice de FIRJAN – 2000
em relação ao Estado de Pernambuco
Zona_Intervenção IFDM IFDM - E IFDM- S IFDM- E&R
Território 2
- 0,208
0,027
0,003
0,293
Território 5
- 0,059
- 0,186
0,002
0,255
Território 6
- 0,011
- 0,039
- 0,238
0,238
Território_Piloto
- 0,261
0,035
0,053
0,307
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA/ FIRJAN

Por fim, quando se analisam os setores onde a atividade empreendedora teve maior
crescimento, fica evidenciado que há uma variação do número de empresas na Zona da Mata
de Pernambuco, no período entre 2009 e 2003, com significativo crescimento para as
empresas de menor porte (Quadro 7). Tal indício sugere que a atividade empreendedora foi
ampliada na região de atuação do PROMATA.
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Quadro 7 - Variação do nº. de empresas no período entre 2009 e 2003
na Zona da Mata/ PE

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CAGED/ RAIS6

Fica evidenciada, assim, uma possível ação do Subprograma II do PROMATA, que
busca estimular novas atividades econômicas, agrícolas ou não, e microempresários locais, de
maneira individual ou associativa. Entre os setores que mais cresceram, neste período,
destacam-se os relacionados ao serviço. O setor de Alimentos e Bebidas, por exemplo, é
responsável por mais de 80% de variação no estoque de trabalhadores, seguido pelo setor de
Comércio e Varejo, com pouco mais de 10% de variação no estoque de trabalhadores (Gráfico
1). Já o setor que menos cresceu na Zona da Mata, no período analisado, em relação ao
estoque de trabalhadores, foi a Agricultura, onde em realidade houve uma redução de 2,83%,
seguido pelos Serviços de Utilidade Pública, com uma redução de 1,43% no estoque de
trabalhadores (Gráfico 2).
Gráfico 1 - Variação do estoque de trabalhadores
nos dez setores de atividade econômica
que mais cresceram na Zona da Mata/ PE entre 2003 e 2009

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CAGED/ RAIS7

6

Disponível em: < http://sgt.caged.gov.br >. Consultado em: 02/05/2010.
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Para evitar algum desvio decorrente de uma possível automação no setor agrícola,
buscou-se ainda identificar, como apresentado na Gráfico 3, a variação da composição setorial
do Valor Adicionado Bruto (VAB 8) para os três grandes grupos da economia, dentro da Zona
da Mata de Pernambuco.
Gráfico 2 - Variação do estoque de trabalhadores
nos dez setores de atividade econômica
que menos cresceram na Zona da Mata/ PE entre 2003 e 2009

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CAGED/ RAIS9

Ainda que os dados do CONDEPE/ FIDEM estejam disponíveis apenas para o período
de 2003 a 2007, é possível perceber a queda gradativa da participação da Agropecuária na
composição do VAB/ PE. Pode-se observar ainda, na Gráfico 3, a instabilidade registrada nos
setores de indústria e serviços, ainda que apresentem uma tendência de crescimento, com um
boom do setor de serviços nos últimos anos.
Gráfico 3 - Variação da composição setorial do Valor Adicionado Bruto - VAB
nos três grandes grupos econômicos para a Zona da Mata/ PE entre 2003 e 2007

Fonte: Elaboração própria a partir da Base de Dados do Estado - CONDEPE/ FIDEM10
7

Disponível em: < http://sgt.caged.gov.br > Consultado em: 02/05/2010.
O Valor Adicionado Bruto (VAB) é o valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu
processo produtivo. É a contribuição ao Produto Interno Bruto (PIB) pelas diversas atividades econômicas,
obtida pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.
9
Ibidem.
8
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A partir da análise dos dados, observa-se que desde o início da aplicação do
PROMATA (2003) até 2008, o Território Piloto e os Territórios 2, 5 e 6 atingiram, em várias
ocasiões, resultados inferiores aos obtidos pelo Estado de Pernambuco. Buscando explicar
porque tal fato havia ocorrido, este estudo observa as condições iniciais destes municípios, em
relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e ao Índice Firjan de Desenvolvimento
Municipal (IFDM). Os dados que se apresentam apontam que em vários territórios a
necessidade não pode ser revertida em oportunidade, face a discrepância nos indicadores de
redução, avaliados pelo IDH – Educação, com índice inferior à média estadual (T2: -0,336;
T5: -0,339; T6: -0,0362 e T_Piloto: -0,0320). A mesma confirmação, ainda que em apenas
dois dos quatro territórios, pode ser identificada no IFDM - Educação (T2: +0,003; T5: 0,059; T6: -0,039 e T_Piloto: +0,053).
Evidentemente, não se pode aqui deixar de mencionar que tais resultados não tiram o
mérito de um programa de apoio ao desenvolvimento, nos moldes do Desenvolvimento Local
Integrado e Sustentável - DLIS, como vem a ser o PROMATA, como agente capaz de atuar
em favor de gerar oportunidades para o empreendedorismo; o que claramente se desenha na
própria estrutura do programa, ao trabalhar como subprogramas a melhoria dos serviços
básicos (Subprograma I) e o apoio à diversificação econômica (Subprograma II).
Observe-se que, o programa está estruturado em bases amplas, que buscam o
desenvolvimento a partir de cinco princípios essenciais para a reversão de um quadro
histórico (saúde, educação, infraestrutura, meio-ambiente, trabalho e renda). O programa
estabelece, dentro do Subprograma I, não apenas melhorias em infraestrutura, mas também
ações de fortalecimento da cidadania, através do fortalecimento da própria gestão municipal e
das organizações comunitárias; enquanto que o Subprograma II inclui o apoio não apenas ao
agronegócio, mas também e, talvez, principalmente ao apoio à pequena e média empresa não
agrícola.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na área de atuação do PROMATA há grandes transformações em curso, sendo que a
atividade empreendedora em atividades do setor de serviços apresenta um grande incremento
entre o início do programa e a situação presente. Cabe ressaltar que na referida região além
das ações do PROMATA, há uma série de iniciativas, inclusive federal, integradas pelo Plano

10

Banco de dados disponível em: < http://www.bde.pe.gov.br >. Consultado em: 02/05/2010.
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Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). A conjunção destas políticas decerto devem
ser levadas em consideração na avaliação de um programa de desenvolvimento local e sua
força para gerar oportunidades para o empreendedorismo.
Para aprofundar esta questão, este estudo buscou identificar se algum dos territórios
onde atua o programa teve resultados inferiores ao resultado médio do Estado de Pernambuco,
fato, também, evidenciado pelos resultados obtidos. No entanto, os dados apontam para um
cenário no qual ainda há muito que percorrer para alcançar o patamar de gerador de atividades
empreendedoras por oportunidade. O baixo nível educacional da população da região resulta
em uma mão de obra com baixo nível de qualificação, o que representa um obstáculo para o
incremento da inovação tecnológica.
Uma vez que em relação às atividades que mais se desenvolveram, tanto quanto à
geração de empregos, quanto à participação no Valor Adicionado Bruto, observa-se um
contínuo decrescimento da participação do setor Agrícola e uma tendência à ampliação dos
serviços, principalmente em relação ao setor de Alimentos e Bebidas, seguido do Comércio e
Varejo. Ao mesmo tempo em que se identifica uma instabilidade neste crescimento e uma
tendência ao crescimento de empresas de micro e pequeno porte.
Resta que o próprio Plano de Investimento Municipal busca priorizar o projetos que
apoiem as Pequenas e Médias Empresas, através da difusão tecnológica, da sustentabilidade,
da integração, da participação, da inovação e da transparência; todas, características
reconhecidamente empreendedoras. Talvez haja necessidade de maior atenção das políticas
públicas, não pela sua importância em relação às demais, mas pela necessidade de imprimir
um característica de competitividade e sustentabilidade ao conjunto de empreendimentos
nascentes na região.
Em efeito, o cenário historicamente estabelecido na zona da mata de Pernambuco vem
sendo rearticulado a partir de novas relações socioeconômicas construídas pelas iniciativas de
micro e pequenos empreendedores, com reflexo nas estruturas de participação local. Ainda
assim, apesar da sustentabilidade nos programas de desenvolvimento local incluir, não
somente a questão ambiental, mas também a equidade social e a solidariedade, o quadro
analisado neste artigo evidencia um Brasil de novas oportunidades, capaz de posicioná-lo em
um cenário promissor e desafiador.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar a caracterização do Arranjo Produtivo local APL da
caprinocultura do Cariri paraibano nos contextos territorial, funcional e econômico, e verificar
e analisar os produtos derivados da caprinocultura local. A metodologia utilizada fora a
modalidade quantitativa, qualitativa e exploratória. No referencial teórico pesquisou-se sobre o APL, e
para a pesquisa empírica foi realizada visita à região do Cariri paraibano para coleta de dados
estatísticos. Pelo resultado obtido verifica-se que o APL estudado é formado por pequenos e

médios produtores, por associações e cooperativas de criadores, que utilizam as mini usinas
de beneficiamento de leite, os curtumes e abatedouros para produzirem e comercializarem
leite, pele e carne. E no final, conclui-se que a caprinocultura é uma das importantes
atividades econômicas do Cariri paraibano e que o APL em análise apresenta uma forte
identificação com o território, verificado como uma atividade viável para fomentar o
desenvolvimento local da região, principalmente na produção e comercialização do leite de
cabra.
Palavras-chave: Arranjo Produtivo Local. Caprinocultura. Cariri Paraibano.
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ABSTRACT
This article has as objective to analyze the characterization of the APL of the goats of the
paraibano Cariri in the territorial, functional and economic context, and to verify and to
analyze the products derived from the local goats. The methodology used was the method of
quantitative, qualitative and exploratory. In the theoretical reference it searched on APL, and
in the empirical research it was carried through it visits the region of the paraibano Cariri and
collects of statistical data. For the gotten result one verifies that the studied APL is formed by
small e average producing, for associations and cooperatives of creators, who use the miniplants of milk, the tanneries and slaughterhouse to produce and to commercialize milk, skin
and meat. E in the end, concludes that the goats is one of the important economic activities of
the paraibano Cariri and that the APL in analysis presents one strong identification with the
territory, verifying as a viable activity to foment the development local of the region, mainly
in the production and commercialization of the goat milk.

Key-words: Local Productive Arrangements. Goat Rearing. Cariri Paraibano.
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1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, várias linhas de pesquisas teóricas e aplicadas têm discutido
acerca de modelos de desenvolvimento econômico e social a partir do desempenho de
territórios, em várias regiões do mundo.
Destacam-se as análises relativas aos distritos industriais, clusters e arranjos
produtivos locais - APL1. Todas elas enfatizam os movimentos de aglomerações de empresas,
associações e cooperativas especializadas em produtos ou serviços, com ênfase numa área
geográfica delimitada.
Os aglomerados produtivos locais são importantes fatores para a geração de empregos
e encadeamento das economias regional e local. E para analisar o surgimento e
funcionamento de um aglomerado, faz-se necessário estudar a sua história, vocação,
característica e os principais atores envolvidos ao sistema.
Várias são as pesquisas que estudam as vantagens da concentração geográfica e da
importância da organização de unidades produtivas em aglomerados produtivos locais, porém
tem observado que existem parcos estudos sobre as aglomerações produtivas no setor rural,
principalmente na Região Nordeste do Brasil, razão pela qual optamos por realizar este
trabalho sobre o aglomerado produtivo local da caprinocultura do Cariri paraibano.
De acordo com o IBGE/PPM (2008), o efetivo caprino no Brasil contava em 2008
com 9.355.220 cabeças, sendo 8.521.388 na Região Nordeste, representando 91,08% do
rebanho nacional. Esta mesma pesquisa constatou que o Estado da Paraíba apresentou
624.025 cabeças, representando 6,67% do rebanho nacional e 7,32% do rebanho nordestino.
O Estado da Paraíba tem o quinto maior rebanho caprino do país, atrás da Bahia, Pernambuco,
Piauí e Ceará.
Quanto à densidade de caprinos (cab/km2), a Região Nordeste também lidera o
ranking com 5,48 cabeças/ km2. E, no que diz respeito aos estados, a Paraíba tem o 2º melhor
desempenho com uma densidade de 11,05 cabeças/km2, só perdendo para Estado de
Pernambuco com 17,49 cabeças/km2. O estado da Bahia lidera em termos de quantidade de
caprinos (IBGE/PPM-2008).
As Microrregiões dos Cariris paraibanos - Cariri Oriental e Cariri Ocidental concentravam o maior rebanho caprino do Estado da Paraíba com 309.186 cabeças,
representando 48,57% do total de caprinos do Estado (IDEME/PB, 2008).

1

APL é uma denominação dos estudiosos do Brasil, entre eles Lastres e Cassiolato, e é utilizada, em
princípio, pela REDESIT – Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais.
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Segundo Andrade (2007), as microrregiões dos Cariris do estado da Paraíba
apresentam maior vocação econômica para a criação de caprinos, sendo o maior e mais
desenvolvido setor caprinocultor do estado. A produção de leite de cabra na Paraíba tornou-se
um negócio promissor a partir da preocupação do CONSEA – Conselho Estadual de
Segurança Alimentar – em incluir o leite de cabra no Programa do Leite da Paraíba, que atua
de acordo e com recursos do Programa do Leite do Governo Federal, juntamente com a
implantação do Projeto Pacto Novo Cariri, em 2001, e mais recentemente, em 2005, o Projeto
Aprisco uma parceria do SEBRAE-PB com os governos Federal, Estadual e Municipal.
Paralelamente ao crescimento do rebanho caprino e o aumento da produção de leite,
tem constado a utilização de políticas públicas para melhor estruturação da atividade
produtiva, com programas institucionais que mobilizam instituições públicas e a sociedade
civil organizada.
Em razão do crescimento da caprinocultura no Cariri paraibano, surgiram os seguintes
questionamentos, motivadores, da pesquisa: como se caracteriza o Arranjo Produtivo Local
(APL) da caprinocultura do Cariri paraibano, no que diz respeito à organização e
funcionamento? Quais os produtores derivados da caprinocultura que se destacam?

1.1 Objetivos

O objetivo deste estudo consiste em analisar a caracterização do APL da
caprinocultura do Cariri paraibano no contexto territorial, funcional e econômico, e verificar e
analisar os produtos derivados da caprinocultura local.

1.2 Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, quantitativo e descritiva. O método
quantitativo é muito utilizado no desenvolvimento das pesquisas descritivas, na qual se
procura descobrir e classificar a relação entre variáveis, assim como na investigação da
relação de causalidade entre os fenômenos: causas e efeitos (OLIVEIRA, 2004).
Para atingir o objetivo deste artigo adotamos o procedimento metodológico de
pesquisa científica dividida em duas partes: A primeira, de contexto teórico, utilizou-se o
método da pesquisa bibliográfica e revisão dos estudos que trabalham com o tema.

A

segunda, de conjuntura prática, foi realizado um estudo de caso, que consistiu em pesquisa
qualitativa, quantitativa e exploratória de informações junto aos dados obtidos junto a
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institutos de pesquisas, instituições públicas e privadas, artigos, dissertações, teses, livros e
entrevistas com o representante do SEBRAE em Monteiro-PB e o presidente da ASCOMCAB
– Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos de Cabaceiras – PB, no período de 10 de
setembro de 2009 a 20 de janeiro de 2010.
A metodologia utilizada buscou não apenas descrever o aglomerado produtivo local da
caprinocultura do Cariri paraibano, mas de compreender e caracterizar a sua forma de
constituição e funcionamento. As entrevistas buscaram constatar a concepção do modelo de
aglomerado e o seu significado para os atores envolvidos, as formas de concretização do
modelo, a participação do Governo, a Sociedade Civil e da iniciativa privada. Os métodos
observacionais propiciam um acesso específico para traçar tais processos de construção à
medida que estes ocorrem na interação.

2

CONTEXTO TEÓRICO

2.1 Arranjo Produtivo Local

Segundo Cassiolato (2000), Arranjos Produtivos Locais são aglomerações territoriais
de agentes econômicos, políticos e socais, com foco em um conjunto específico de atividades
econômicas e que apresentam vínculos e interdependência.
Um Arranjo Produtivo Local é caracterizado pela existência da aglomeração
de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma
atividade produtiva principal. Para isso, é preciso considerar a dinâmica do
território em que essas empresas estão inseridas, tendo em vista o número de
postos de trabalho, faturamento, mercado, potencial de crescimento,
diversificação, entre outros aspectos. (SEBRAE, 2003).

Dultra (2004) diz que APL é um sistema de produção integrada que foi inspirado nos
distritos industriais italianos e depois adaptado à realidade brasileira por um grupo de
pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e passando a ser adotado
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a partir do
redirecionamento estratégico 2003/2005, como prioridade de atuação.
De acordo com Campos (2004), a adoção de novas estratégias de organização e de
crescimento de micro, pequenas e médias empresas, cujas bases são as redes e agrupamentos
territorializados, pode constituir-se sob várias formas: distrito industrial; milieu innovateur
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(ambiente inovador); cluster e arranjos e sistemas produtivos locais. Existem ainda algumas
abordagens análogas que merecem destaque, como os conceitos de cadeia produtiva, pólos e
parques científicos e tecnológicos e rede de empresas.
No Brasil, de forma peculiar, adota-se a terminologia “arranjos produtivos locais” que
corresponde a aglomerados territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco
em um conjunto específico de atividades econômicas e que demonstram vínculos e
interdependência. Há ainda a ideia de sistemas produtivos e inovadores locais que
representam arranjos produtivos cuja interdependência, articulação e vínculos consistentes
resultam em interação, cooperação e aprendizagem, possibilitando inovações de produtos,
processos e formatos organizacionais, ocasionando maior competitividade empresarial e
capacitação social (CASSIOLATO, 2000).
Os arranjos produtivos são redes e agrupamentos localizados com produção
especializada, constituídos por intermédio de manifestações espontâneas,
auto-organizados, surgidas em torno de um ponto onde se forma um núcleo
produtivo, em virtude de existência de fonte de matérias-primas; presença de
fornecedores; disponibilidade de recursos naturais; proximidade de
mercados; presença de universidades e centros de pesquisa; bifurcações
causadas por estratégias de sobrevivência de pequenos produtores
submetidos à grande produção agrícola etc. (AMARAL FILHO, 2002).

Existem várias outras abordagens análogas que procuram mostrar a importância da
aglomeração de empresas, associações e cooperativas para o crescimento de certas atividades
nas localidades, a exemplo de empresas industriais, de serviços e de produção agrária.
O conceito mais generalizado de Arranjo Produtivo Local (APL) compreende todo
aglomerado produtivo de um determinado tipo de produção, localizado em uma determinada
área geográfica, com uma quantidade variada de empresas e produção, além das relações
estabelecidas entre as organizações participantes, como governo estadual, prefeituras, bancos
e associações (BAIARDI, et. al.,2007).
O conceito de arranjos ou sistemas locais para expressar o fenômeno da aglomeração
geográfica e setorial de agentes econômicos tem sido muito utilizado, e os benefícios
associados a essa aglomeração dos agentes. No Brasil, o termo que foi mais utilizado,
inclusive pelo governo federal, foi o de Arranjos Produtivos Locais ou simplesmente APL’s.
Porém, a utilização do termo não está isenta de controvérsias, já que diferentes termos e
diferentes conceitos são utilizados para expressar este mesmo fenômeno. Neste contexto, a
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concentração setorial de empreendimentos no território, o desenvolvimento de práticas que
visem o aprendizado contínuo e possibilitem a inovação, e a existência de mecanismos de
governança e de cooperação entre os atores participantes do arranjo em busca de maior
competitividade são fatores determinantes no desenvolvimento e identificação de APLs.
Entre vários aspectos que caracterizam os Arranjos e Sistemas Produtivos e de
Inovação Locais (ASPL), pode-se mencionar como características de alta importância: a
dimensão territorial, a diversidade de atividades e atores econômicos, políticos e sociais, o
conhecimento tácito, a inovação e aprendizado interativos e a governança.
A dimensão territorial é de grande importância para o desenvolvimento de
arranjos produtivos, pois ela define o espaço de abrangência dos processos
produtivos, inovadores e cooperativos. A proximidade ou concentração
geográfica de empresas ou produtores em determinada área ou região enseja
o compartilhamento de visões e valores econômicos, sociais e culturais,
constituindo fonte do dinamismo local e de vantagens competitivas em
relação a outras regiões (ALBAGLI; BRITO, apud CAMPOS, 2004).

Alfred Marshall foi um precursor do conceito de economias de aglomeração, através
do qual destacava as vantagens da concentração geográfica. Marshall (1985) considerava que,
no mundo econômico, a procura de uma organização industrial, motivada por um simples
desejo, não iria, necessariamente, gerar uma oferta. A procura deveria traduzir uma concreta e
real necessidade e ser eficiente no sentido de se dispor a pagar uma remuneração adequada
aos agentes que tivessem condições e se motivassem economicamente a satisfazer tal
necessidade. Os agentes econômicos, em função da dimensão e eficiência da procura do
mercado, se estruturariam em unidades fabris de diferentes portes e tenderiam a se situar
geograficamente próximos das fontes de matérias-primas e dos próprios mercados
consumidores.
A organização de unidades produtivas em aglomerado produtivo local facilita a
criação de políticas públicas mais adequadas às realidades locais, a exemplo da caprinocultura
do Cariri paraibano. As vantagens da concentração geográfica e da importância da
organização de unidades produtivas em aglomerados produtivos locais, com vistas ao
aumento da competividade e como instrumentos de desenvolvimento regional já foram
descritas desde Marshall (1985).
O referencial teórico dos arranjos produtivos locais revela um fenômeno complexo
com grande diversidade de fatores determinantes, intencionais e incidentais, com vasta
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tipologia de caracterização e com diferentes estágios e possibilidades em termos de dinâmica
de desenvolvimento. O grau de complexidade e de variedade do fenômeno dos arranjos
produtivos tem gerado enormes desafios aos seus estudiosos.
A Figura 1 destaca as principais abordagens teóricas do fenômeno dos Arranjos
Produtivos Locais e as variáveis envolvidas em cada etapa, destacando os fatores
determinantes, a caracterização e a dinâmica dos arranjos.

Figura 1 - Síntese do referencial teórico dos APL´S.

Fonte: Quirici (2006).

Várias são as pesquisas que estudam as vantagens da concentração geográfica e da
importância da organização de unidades produtivas em arranjo produtivo local. Porém, tem-se
observado que existem parcos estudos sobre as aglomerações produtivas no setor rural,
principalmente na Região Nordeste do Brasil, razão pela qual se optou por realizar este
trabalho sobre o arranjo produtivo local da caprinocultura do Cariri paraibano, tendo em vista
que a atividade tem características próprias de um APL, existindo uma grande interação entre
produtor, associação de produtores, bancos e instituições públicas e privadas.

3 A DIMENSÃO TERRITORIAL, A CARACTERIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO
APL DA CAPRINOCULTURA DO CARIRI PARAIBANO.
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O Cariri paraibano compreende 31 municípios abrangendo uma área de 12.316,6 km2,
com populações que variam entre 5 mil e 28 mil habitantes. Desse conjunto de municípios, 29
estão situados na Mesorregião da Borborema, compreendendo as Microrregiões Geográficas
Cariri Oriental2 e Cariri Ocidental3, e 02 (dois) outros municípios estão localizados na
Mesorregião do Agreste Paraibano, são eles: Boa Vista e Soledade.
O Cariri paraibano há séculos desenvolve a atividade da caprinocultura, com
predominância da produção familiar, seguindo modos naturais de criação, com pouco uso de
técnicas que permitissem alcançar rentabilidade (CAVALCANT I, 2007). É de destacar que
durante muito tempo o nível de organização rural era precário e a atividade apresentava baixa
produtividade. Além disso, não havia assistência técnica sistemática e efetiva, fatores que não
permitiam o alcance de melhorias econômicas e sociais para os atores envolvidos na
produção.
No ano de 1999, vários municípios do Cariri paraibano se uniram para articular e
elaborar projetos de desenvolvimento sustentável para a região, procurando mobilizar
instituições públicas e sociedade civil organizada, a fim de identificar vocações e dificuldades
a serem vencidas. Na ocasião, a caprinocultura foi identificada como uma atividade
vocacionada da região e com potencial de crescimento socioeconômico, pois se tratava de
uma atividade que apresentava potencialidade em razão da quantidade expressiva do rebanho
caprino em todos os municípios.
Com o objetivo de desenvolver a região, os municípios da região, em parceria com o
SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), na busca de criação de políticas
públicas para a realidade local, idealizaram e criaram o Pacto Novo Cariri. A proposta básica
do Pacto é desenvolver a região através de ações que gerem emprego e renda a partir das
potencialidades locais.
No ano de 2000, a caprinocultura leiteira do Cariri tinha quase nenhuma expressão
econômica e produtiva. Na região não existia nenhuma unidade de beneficiamento de leite em
funcionamento, não havendo sequer produção de leite em escala comercial. Existiam poucas
associações de caprinocultores nos municípios da região (SEBRAE/PB, 2009).

2

No Cariri Oriental localizam-se os municípios de Alcantil, Barra de Santana, Barra de São Miguel,
Boqueirão, Cabaceiras, Caraúbas, Caturité, Gurjão, Riacho de Santo Antônio, Santo André, São
Domingos do Cariri e São João do Cariri.
3
No Cariri Ocidental localizam-se os municípios de Amparo, Assunção, Camalaú, Congo, Coxixola, Livramento,
Monteiro, Ouro Velho, Parari, Prata, São João do Tigre, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Umbuzeiro,
Serra Branca, Sumé, Taperoá e Zabelê.
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Porém, nos últimos 10 anos se observou o crescimento do rebanho caprino e o
aumento da produção de leite na região do Cariri paraibano, principalmente em razão das
políticas públicas implantadas neste local, através de programas institucionais do governo
federal, estadual e municipal e da sociedade civil organizada, a exemplo das associações de
criadores, que têm a finalidade de apoiar os produtores na melhoria da produção, na
distribuição e na comercialização dos derivados da caprinocultura.
A produção de leite de cabra da Paraíba, concentrada nas Microrregiões dos Cariris
paraibanos, tornou-se um negócio promissor a partir da decisão do CONSEA – Conselho
Estadual de Segurança Alimentar – de incluir o leite de cabra no Programa do Leite da
Paraíba, que atua de acordo e com recursos do Programa do Leite do Governo Federal
(ANDRADE, 2007).
Depois da implantação do Pacto Novo Cariri e do Programa do Leite da Paraíba, a
região passou a ter 21 associações de caprinocultores em 21 municípios 4 dos 31 do Cariri
paraibano. Foram criadas ainda 02 (duas) Cooperativas, sendo uma no município de
Monteiro, e a outra no município de Cabaceiras, e em 2009 foi fundada a COOAGRIL Cooperativa de Agroindústrias Ltda - estrutura de central de negócios que congrega e integra
06 das 08 UBL´s – Unidades de Beneficiamento de Leite da região.
De acordo com SEBRAE/PB (2009), antes do pacto Novo Cariri e do Programa do
Leite da Paraíba, a geração de renda na caprinocultura leiteira era deficitária. Com a
introdução dos programas, a caprinocultura, por ser explorada por agricultores familiares,
fixou a família na sua unidade produtiva, gerando ocupação e renda.
As primeiras conclusões nos levam a dizer que a criação de cabras e ovinos no Cariri
paraibano é relativamente antiga, porém só nos últimos anos, através das políticas públicas de
apoio à organização do processo produtivo e a criação de APLs é que se observou o
crescimento da atividade, principalmente a produção do leite de cabra.

4

INOVAÇÃO E APRENDIZADO INTERATIVO DA CAPRINOCULTURA DO
CARIRI PARAIBANO

4

Monteiro, Prata, Amparo, Sumé, São Sebastião do Umbuzeiro, São João do Tigre, Congo, Coxixola, Serra
Branca, Caraúbas, Camalaú, Ouro Velho, Amparo, Livramento, Parari, Gurjão, Boa Vista, Cabaceiras, Taperoá,
Boqueirão e Caturité.
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A inovação é sempre apontada como um fator essencial para geração de vantagens
competitivas. O processo inovativo fundamenta-se no aprendizado interativo. De acordo com
Lastres e Cassiolato (2006), a inovação permite a introdução de novos produtos, processos,
métodos e formas organizacionais, além de ser um fator essencial para garantir a
competitividade.
Segundo Andrade (2007), o Estado da Paraíba transformou-se em potência caprina de
“gens” e de matrizes leiteiras depois de 27 anos de investimentos na compra de embriões
reprodutores e matrizes da África do Sul, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e Suíça. A
literatura e os órgãos técnicos (a exemplo da EMEPA – Empresa Estadual de Pesquisa
Agropecuária do Estado da Paraíba) vêm mostrando que a Paraíba tem um grande potencial
na caprinocultura.
O rebanho caprino da região do Cariri paraibano, ao longo das últimas décadas,
melhorou o material genético, principalmente para a produção de leite, tendo a fazenda
experimental de Pendência, pertencente à EMEPA, contribuído para este feito.
O APL da caprinocultura do Cariri paraibano tem inovado através de tecnologia e
implantação de novos equipamentos, a exemplo da implantação de um abatedouro-frigorífico
na cidade de Monteiro, com registros do SIF e SIE; bem como do acesso às tecnologias de
reprodução animal desenvolvidas pela Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária
(EMEPA), mais assistência técnica aos criadores; implantação de uma futura fábrica que
transformará 100 mil litros diários em leite em pó; diversas usinas de beneficiamento de leite
de cabra, que pasteurizam, envasam e distribuem; pratica-se a inseminação artificial com
sêmen congelado, permitindo a utilização de materiais genéticos superiores, inclusive de
animais de elite, para o melhoramento do potencial produtivo; programas de governos para
melhoramento genético, a sanidade animal e o suporte forrageiro por meio da democratização
de germoplasma, cessão de reprodutores e matrizes, transferência de embriões, procurando
assegurar melhores índices de produtividade e convivência com as condições agroclimáticas,
especialmente da região do semiárido; introdução de raças exóticas ou por intermédio da
reprodução assistida em raças nativas.
A caprinocultura do Cariri paraibano tem procurado diversificar os produtos das
agroindústrias leiteiras, a exemplo de iogurtes e bebidas lácteas; melhorado na quantidade e
qualidade da matéria-prima, resultantes da capacitação técnica promovida e da adoção de
tecnologias dentro das unidades de produção; realizar análises físico-químicas do leite de
cabra pasteurizado e derivados (iogurte e achocolatado) por laboratórios, a exemplo do
Laboratório de Bromatologia do Departamento de Nutrição da Universidade Federal da
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Paraíba; capacitação dos produtores rurais das técnicas e das boas práticas da pecuária,
realizada pelo SENAR/PB e SEBRAE/PB.
O SEBRAE, em conjunto com outras instituições que fazem o Pacto Novo Cariri,
criou a função dos Agentes de Desenvolvimento Rural (ADR´s), tendo como inspiração os
agentes comunitários de saúde do Ministério da Saúde, a fim de orientar e dar assistência
técnica oferecida por pessoas treinadas. Os ADR´s atendem criadores de cabra e ovinos os
quais são orientados desde a escrituração dos animais, vacinação e prevenção das principais
doenças até a nutrição e reprodução. Este modelo que foi adotado permite que o ADR fique
mais próximo do criador e, ao mesmo tempo, o acompanhe e o fiscalize no desenvolvimento
das ações voltadas para o melhoramento da atividade.

5 CADEIA PRODUTIVA DA CAPRINOCULTURA

Nas últimas décadas a Cadeia Produtiva da Caprinocultura do Cariri paraibano teve
mudanças significativas. Nesse período a atividade despertou maior atenção de governantes,
técnicos e produtores, podendo-se destacar: intensificação da pesquisa voltada para produção
de animais e beneficiamento de seus produtos, crescimento do nível de organização dos
produtores, aumento da absorção das novas tecnologias, maior atuação dos agentes
financeiros para facilitar o acesso ao crédito e, o mais importante, aumento da demanda por
produtos derivados de caprinos.
A cadeia produtiva da caprinocultura

antes do

Pacto

Novo

Cariri

era

caracteristicamente desarticulada, com oferta irregular de produtos, tanto em quantidade como
em qualidade, apresentando um padrão que não satisfazia ao mercado. As criações de
caprinos estavam voltadas para a produção de carne, peles e leite de cabra para consumo
familiar e regional, num sistema de produção extensivo, de cria e venda de animais vivos ou
abatidos nas fazendas ou feiras municipais, com participação de atravessadores e marchantes
locais.
A figura 02 serve para descrever como funciona a cadeia produtiva da caprinocultura
do Cariri paraibano, já que detalha com realidade os insumos, produtos, processo de
transformação, distribuição e consumo, bem como mostra a participação dos atores (governos,
instituições de pesquisa, instituições financeiras, produtores, associações, indústrias
processadoras, comerciantes) envolvidos em todas as etapas da cadeia. A interação entre
empresas e instituições públicas e da sociedade local serve como indutor de competitividade.
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Figura 02 – Cadeia produtiva da caprinocultura do Cariri paraibano. Fonte:
Pesquisa própria (2010).

O aproveitamento da carne de caprinos do Cariri paraibano ainda não alcançou o nível
de organização da produção leiteira, particularmente pela carência na região de unidades
agroindustrial que proporcione segurança de mercado para os produtores e consumidores.
Nesse caso, a comercialização desse produto fica restrita, em grande parte, a um mercado
local e regional. Entretanto, a crescente aceitação e consumo na região e no país da carne
caprina tem estimulado a instalação de unidades produtivas, conforme verifica na Tabela 01,
inclusive, recentemente, foi construído um abatedouro-frigorífico na cidade de Monteiro, com
registros do SIF e SIE.

Tabela 01 - Abatedouro para caprinos
Município

Quantidade

Observação

São João do Cariri

1

SIE

43

Monteiro

1

Registros do SIF e SIE

Sumé

1

SIE

Fonte: CONDRAF, 2005.

O aumento da produção de leite de cabra apresentado pelos municípios do Cariri
paraibano se deve a instalação de oito usinas de beneficiamento de leite de cabra na região,
com o apoio do SEBRAE, do Projeto COOPERAR, do MDA-Ministério do Desenvolvimento
Agrário, da associação de criadores, a sociedade civil organizada e os governos federais,
estaduais e municipais.
A tabela 02 mostra o aparelhamento do aglomerado produtivo local da caprinocultura
do Cariri paraibano, com usinas para beneficiamente de leite, comprovando a maior estrutura
para a produção de leite.

Tabela 02 - Usinas para beneficiamento de leite de cabra no Cariri paraibano.
Município

Quantidade

Observação

S. S. Umbuzeiro

1

Registro do SIE

Gurjão

1

Registro do SIE

Zabelé

1

Registro do SIE

Amparo

1

Registro do SIE

Prata

1

Registro do SIE

Sumé

1

Registro do SIF e SIE

Monteiro

1

Registro do SIE

Cabaceiras

1

Registro do SIE

Total

08

Registro do SIE

Fonte: Pesquisa própria (2010).

A produção de leite de cabra na Paraíba entre os anos de 1996 e 2006 aumentou
320,11%, conforme Tabela 03. Destacando-se que este desempenho foi obtido principalmente
em razão dos programas de políticas públicas adotadas para o desenvolvimento do setor, a
exemplo do Programa do Leite da Paraíba e do Pacto Novo Cariri.

Tabela 03 – Produção de leite de cabra na Paraíba.
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Ano

1996

2006

Variação
2006/1996

Quantidade

1.248.000

3.995.000

320,11%

(litros)

Fonte: IDEME/PB (2008).
O desempenho na produção de leite de cabra no Cariri paraibano foi muito superior ao
do Estado da Paraíba, conforme se verifica na Tabela 04. A mesma Tabela mostra
individualmente e em conjunto o desempenho de todos os municípios do Cariri paraibano
com relação à produção de leite de cabra no período de 1996 a 2007.
Observa-se que a variação do ano 2007/1996 da produção de leite de cabra no Cariri
Ocidental, no Cariri Oriental e em toda região do Cariri paraibano foi, respectivamente, de
536,16%, 491,15% e 546,44%. Porém alguns municípios tiveram um desempenho bastante
superior, como por exemplo: Camalaú (1.200%), Congo (8.800%), Livramento (12.100%),
Monteiro (1.495,83%) e Ouro Velho (23.700%).
Tabela 04 – Distribuição da quantidade de leite de cabra produzida no Cariri paraibano nos
anos de 1996 e 2007.
Micro

Municípios

Região

Cabeças de

Leite de

Nº de

Leite de

Variação

Caprinos

cabra em

estabelecimento

cabra em

2007/1996

em 20091

19963

20072

(litros)

(litros)

1 – Amparo

8.464

-

11

84.000

-

2 – Assunção

2.299

-

1

X

-

3 – Camalaú

18.050

7.000

38

91.000

1.300%

4 – Congo

9.531

1.000

7

88.000

8.800%

5 – Coxixola

6.840

-

7

9.000

-

6 – Livramento

11.537

1.000

39

121.000

12.100%

7 – Monteiro

30.240

24.000

104

359.000

1.495,83%

8 – Ouro Velho

2.078

1.000

12

237.000

23.700%

Cariri

9 – Pariri

8.020

-

2

X

-

Ocidental

10- Prata

7.536

5.000

34

232.000

4.640%

11- São João do

17.970

7.000

25

111.000

1.585,71%

5.864

3.000

6

22.000

633,33%

15.950

7.000

21

79.000

1.028,57%

Tigre
12- São José dos
Cordeiros
13-São Sebastião do
Umbuzeiro

45

14- Serra Branca

26.108

42.000

19

44.000

4,76%

15- Sumé

19.200

103.000

97

447.000

333,98%

16- Taperoá

14.115

164.000

37

184.000

12,19%

17- Zebelê

11.020

-

31

214.000

-

Sub-total

214.822

365.000

460

2.322.000

536,16%

18- Alcantil

2.410

-

1

X

-

19- Barra de Santana

1.240

-

9

9.000

-

20- Barra de São

13.764

10.000

4

11.000

10%

21- Boqueirão

9.310

55.000

30

172.000

212,72%

22- Cabaceiras

14.750

21.000

55

217.000

1.033,33%

Cariri

23- Caraúbas

12.530

-

6

22.000

-

Oriental

24- Caturité

1.740

-

8

45.000

-

25- Gurjão

14.690

3.000

16

102.000

3.300%

26- Riacho de Santo

3.460

-

-

-

-

27- Santo André

9.016

-

9

64.000

-

28- São Domingos

8.410

-

5

0

-

10.924

24.000

7

26.000

8,33%

Miguel

Antônio

do Cariri
29- São João do
Cariri
Sub-total

102.244

113.000

150

668.000

491,15%

Agreste

30- Boa Vista

13.200

-

14

87.000

-

Paraibano

31- Soledade

16.260

-

4

13.000

-

Sub-total

29.460

-

18

100.000

-

Total Geral

346.526

478.000

659

3.090.000

546,44%

Fonte: 1) IBGE/PPM (2009); 2) IDEME/PB (2008); 3) IBGE/PPM (1996);

Cavalcanti (2007) através de pesquisa apontou um direcionamento do rebanho do APL
da caprinocultura do Cariri paraibano para a produção do leite por parte dos produtores, tendo
em vista que, enquanto o total do rebanho cresceu 12,4% a.a., o rebanho de matrizes leiteiras
cresceu a uma taxa de 22,34%. Isso é atribuído ao Programa do Leite, que, se por um lado
pode ser considerado um referencial do ponto de vista de aplicação de políticas públicas –
uma vez que realmente contribuiu para a estruturação da atividade –, por outro gera - uma
certa - vulnerabilidade, na medida em que propiciou uma dependência dos produtores a um
único comprador. Essa situação pode, inclusive, criar uma acomodação por parte dos
produtores, devendo, portanto, ser combatida, a fim de se procurar a diversificação de seus
produtos e a abertura de novos canais de comercialização, permitindo uma melhor
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sustentabilidade da atividade. Destaca-se que os produtos originados da caprinocultura, como
o leite, a carne e a pele, têm crescente procura e aceitação do mercado, o que delineia um
cenário promissor para a atividade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A caprinocultura do Cariri paraibano destaca-se no cenário brasileiro como atividade
de impacto socioeconômico na região. Dentre seus produtos, ressaltam-se a carne, o leite, a
pele e os diversos produtos derivados, todos de importância marcante para a agricultura
familiar e para o agronegócio, porém o produto que mais se destaca é o leite. Observa-se que
o aglomerado produtivo local da caprinocultura tem buscado o desenvolvimento de
tecnologias para aumentar a produtividade dos caprinos da região, bem como é utilizada a
organização social para viabilização de projetos, convênios e pesquisas que viabilizem o
desenvolvimento sustentável do setor, através de diversos atores, na forma de administração
compartilhada. No caso da tecnologia, por exemplo, utiliza-se a inseminação artificial com
sêmen congelado, permitindo a utilização de materiais genéticos superiores, inclusive de
animais de elite, para o melhoramento do potencial produtivo.
Observa-se também que o aglomerado estudado é formado basicamente por pequenos
e médios produtores e por pequenas usinas de beneficiamento de leite pertencente às
associações municipais de criadores; e que a produção de leite caprino na região é destinada
basicamente aos programas institucionais do Governo do Estado para segurança alimentar da
população, o que é importante, tanto para os produtores como para a população, porém os
produtores deverão procurar também expandir para um mercado alternativo, pois a
dependência de um único grande comprador é muito arriscada para a continuidade do próprio
aglomerado.
Com esse estudo pode-se concluir que a caprinocultura é uma das principais atividades
econômicas do Cariri paraibano e que o aglomerado produtivo local em análise apresenta uma
forte identificação com o território, verificando como uma atividade viável para fomentar o
desenvolvimento local da região.
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RESUMO
Os shoppings centers são um modelo de organização moderna, com nova forma de
constituição, funcionamento e resultados. São lugares de convivência social, pois as pessoas
não vão ao shopping center apenas para comprar, mas para passear e fazer novas amizades. O
Shopping Recife, foco deste estudo, é o maior e mais antigo de Pernambuco, com alto fluxo
de consumidores. É formado por: 9 lojas âncoras, 6 mega lojas, 410 lojas satélites, área
construída de 142.310 m², 6.300 vagas para veículos e 4 praças de alimentação. Objetivou-se
investigar a estrutura de relações entre práticas gerenciais no âmbito das empresas localizadas
no Shopping Recife. Foi utilizada uma abordagem metodológica multivariada considerando
três perspectivas distintas e complementares entre si: análise de agrupamentos, análise da
disposição espacial das variáveis, através do escalonamento multidimensional, e análise
fatorial. Os resultados obtidos a partir das três abordagens metodológicas foram consistentes
entre si, apontando evidências empíricas significativas referentes à existência de relações
entre algumas das práticas gerenciais investigadas.
Palavras-chave – Shopping Center. Práticas Gerenciais. Abordagens Metodológicas.
ABSTRACT
The shopping centers are a model of modern organization, with new form of construction,
operation and results. They Are places of social coexistence, because people do not go to the
mall just to buy, but to walk and make new friends. The Shopping Recife, focus of this study
is the largest and oldest of Pernambuco, with a high flow of customers. It consists of: 9
anchor stores, 6 mega stores, 410 shops satellites, constructed area of 142,310 m², 6,300
parking spaces and 4 recreation and food places. The objective was to investigate the
*
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structure of relationships between management practices within the companies located in the
Shopping Recife. We used a multivariate approach considering three different and
complementary perspectives: cluster analysis, analysis of the available space of variables
through factor analysis and multidimensional scaling. The results from three methodological
approaches were consistent with each other, showing empirical evidence for the existence of
significant relationships between some of the management practices investigated.
Keywords – Strategies. Managerial Practices. Shopping Center. Management Practices.
Methodology Approach.
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1. Introdução

Os shoppings centers, modelo de organização moderna, representam uma nova forma
de constituição, funcionamento e obtenção de objetivos, produzindo resultados inesperados e
impressionantes. Surgiram nos países de primeiro mundo, e conseguiram construir, um
poderoso reduto de comércio e lazer. Não são, apenas, um aglomerado de lojas, mas um local
que busca criar um ambiente agradável, com diversas opções de entretenimento e serviços ao
cliente, além de compras. O objetivo é de manter o cliente por mais tempo no seu interior,
bem como, fazê-lo voltar em outras oportunidades, devido à grande variedade de opções e
pela boa sensação proporcionada.
Underhill (2004) define os shoppings como ambientes capazes de preencher as
necessidades e anseios dos consumidores. Para ele são lugares de convivência social, pois as
pessoas não vão ao shopping center apenas para comprar algo, mas também para passear e
fazer novas amizades. Jones (1994, p.103) salienta que o tempo de permanência no shopping
exerce influência sobre o quanto se gasta, pois “quanto mais tempo o frequentador lá
permanecer, mais dinheiro ele gasta.”
Segundo Stewart (2000, p.5) o lojista que desejar se instalar em um shopping center
deve analisar adequadamente uma série de aspectos relevantes, que podem ser determinantes
para o sucesso ou fracasso do negócio. “É de fundamental importância que o lojista conheça o
empreendimento, empreendedores e administradora, avalie a concorrência e constate a
adequação de seu produto ao público frequentador. O negócio é de risco, e naturalmente nem
todos serão bem-sucedidos. Não há espaço para amadores: no varejo só sobreviverão aqueles
que forem competentes e profissionais.
Já Bienenstein (2001) afirma que um shopping center é um empreendimento
imobiliário de grande porte, requer um volume considerável de recursos para sua realização,
e assim, exige, desde a sua concepção, todo um sofisticado conjunto de técnicas e estratégias
de planejamento.
Um shopping center convencional é composto por lojas de segmentos variados, praças
de alimentação, áreas de lazer e serviços. Possui geralmente lojas âncoras, que funcionam
como força de atração do público consumidor. As lojas são locadas por comerciantes,
mediante o pagamento de luvas e ainda é estipulado pelo administrador do shopping um
aluguel mínimo e um percentual sobre o faturamento da loja. As lojas também podem ser
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próprias, porém sempre haverá uma administração central que o administrará e o promoverá
(SLONGO & MEIRA, 1999).
Vários segmentos do mercado foram “obrigados” a se associarem a esta nova forma
organizativa, oriunda de áreas completamente diferenciadas em seus objetivos constitutivos.
Inesperadamente, se viram como impelidos a essa associação, como a exemplo da área de
saúde e filantropia, para poderem atingir um público mais abrangente e, ao mesmo tempo,
muito característico. Até mesmo o poder público já se rendeu aos seus “encantos”, colocando
postos de atendimento e informações no seu ambiente. Hoje, muitos outros tipos de pequenos
serviços estão sendo incluídos no grande elenco que é oferecido por esses centros comerciais.
Lengler e Cavedon (2002, p.4) afirmam que “os shoppings centers são recriações do
mundo; seu interior simula um mundo perfeito, sem intempéries e protegido da criminalidade
que assola seu exterior.” O que se busca no shopping é reproduzir um ambiente em que os
clientes não se sintam fechados e restritos ao mundo do consumo, mas um ambiente mais
natural e acessível não só as compras, mas ao lazer, voltado para todas as idades, bem como, a
reprodução de áreas agradáveis de convivência social, como em qualquer cidade
aconchegante.
A população carente por segurança em sua vida pessoal e, principalmente, nas opções
de lazer, foi perfeitamente envolvida por essa nova opção de serviços oferecidos de forma
conjunta, principalmente em termos de praticidade, beleza e eficiência mercadológica. Os
shoppings centers possibilitam ao cliente um grande leque , desde os pequenos serviços, que
antes existiam nas esquinas das pequenas cidades brasileiras como engraxate e pequenos
consertos, aos mais sofisticados produtos em termos de design e tecnologia (AMORIM,
1999).
Quase metade dos consumidores não compra nada quando visita um shopping. Do
total de pessoas que circulam pelo shopping, segundo Lengler e Cavedon (2002), 38% vão
direto a uma loja comprar determinado produto e 46% visitam somente para olhar os
produtos, pesquisar preços ou verificar se naquele lugar existe o que precisam.
O cliente que circule por um shopping várias vezes ao ano, pode constatar que muitos
são os lançamentos de produtos e serviços que lá ocorrem como: novos veículos automotores,
pesquisas de opiniões, novos serviços de telefonia do governo ou privados, eventos musicais
com sinfônicas, orquestras e shows populares são oferecidos aos visitantes. São também
comuns eventos comemorativos de datas importantes para o país e região como: dia do
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aviador, semana da pátria, semana do exército, festejos locais e regionais como as festas
juninas, principalmente nos shoppings do nordeste.
Tudo isso, sem contar com as datas de apelação comercial normais, como dia dos pais,
das mães, das crianças, Natal, Ano Novo, Páscoa, entre outras. Há uma verdadeira conjunção
de esforços de cada uma das organizações participantes do shopping, bem como do próprio
condomínio, em termos de decoração, opções de recreação e lazer, para adultos e crianças,
associadas, é claro, a grandes campanhas promocionais que elevem o consumo, de forma
irresistível, aos clientes. O objetivo deste artigo então é investigar a estrutura de relações entre
práticas gerenciais no âmbito das empresas localizadas no Shopping Recife.

2. Organização Administrativa dos Shoppings Centers: uma visão geral

A forma de organização de um shopping center pode variar segundo seus objetivos,
localidade e porte. Normalmente funciona como um condomínio em que participam diversas
empresas diferentes. Neste novo contexto organizacional atual, identificamos que inúmeras
organizações se interrelacionam, concorrem entre si, sobrevivem, desenvolvem-se e morrem.
Pequenas, médias, grandes e multinacionais convivem e disputam a atenção de seus clientes,
de forma organizada e ao mesmo tempo comunitária e competitiva. Além disso, novas formas
de publicidade e propaganda evoluíram com o crescimento dos shoppings centers, bem como
novas formas de associações societárias e de divisão de custos, em prol de uma harmonia em
termos de oferta que estão à disposição do cliente.
Uma visão histórica do surgimento e crescimento dos shoppings nos sugere que no
início de suas atividades, muitas lojas eram fruto de esposas desgostosas com suas atividades
domésticas, em busca de um novo sentido para suas vidas e uso do capital disponível dos
maridos. Era o reduto das antigas “butiques” que se especializaram em roupas e acessórios,
evoluindo, quando se agruparam em “galerias” e terminaram por participar da criação desse
fenômeno de vendas e visitas de consumidores, em todo o mundo (AMORIM, 1999).
Hoje, os condomínios que administram os shoppings centers exigem uma experiência
administrativa e resultados de suas organizações, sob a forma de rateio dos custos
operacionais e principalmente promocionais, já que parte dos lucros, obrigatoriamente, irão
para a administradora do shopping – real proprietária, que investiu para construí-lo e se
empenhará para mantê-lo valorizado e rendendo os melhores níveis de retorno ao seu
investimento. Os espaços ociosos são rapidamente substituídos por novos negócios,
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amplamente analisados pelos administradores, quanto ao seu potencial estratégico e
expectativas de sucesso.
A legislação brasileira possibilita o direito automático à renovação de um contrato
comercial de locação, então isto significa na prática que, o convívio com um locatário lojista
cumpridor de suas obrigações contratuais será longo, em um shopping center. Segundo Rique
(2000, p.3) “As relações de empreendedores e lojistas de shoppings centers por todo Brasil,
primeiro, quanto mais transparentes forem, melhor. Segundo, existem muito mais pontos de
convergência do que de divergência”. O lojista espera que o shopping o trate como merece,
segundo o autor - como um rei, ou seja, venda bem, tenha um bom marketing, baixos custos e,
em suma, que a loja dê lucro. O empreendedor da administradora do shopping espera que o
lojista traga uma boa clientela, cuide bem do seu negócio e pague em dia o valor por ele
estipulado. Neste ponto fica claro que, basicamente, o que é bom para um é bom para o outro.
Isso nos leva a pensar que ocorreu uma evolução no conceito de administração de
condomínio a partir dos shoppings: não existe apenas um único proprietário, mas vários. As
ações não são individuais, mas em grupo. O grupo de empresários participante de um
shopping center se submete a regras contratuais rígidas, além do que, divide parte do seu
faturamento com a administradora, mas em contrapartida, usufrui de diversas vantagens
desse condomínio e das campanhas promocionais, conjuntamente.
O primeiro shopping center que surgiu no Brasil na década de 60, em São Paulo, mais
de 15 anos após seu surgimento nos Estados Unidos, segundo a ABRASCE - Associação
Brasileira de Shopping Centers (2000). Na década de 90, o Brasil tornou-se o quinto país no
mundo, em número de shoppings centers, com mais de 150 unidades afiliadas. 45% dos
shoppings no Brasil têm lojas âncoras, de grande porte, renome nacional e internacional,
dentre elas destacam-se as Lojas Americanas, Riachuelo, C&A, além dos hiper e
supermercados também desempenhando papel preponderante na ancoragem dos shoppings.
Em média, as lojas âncoras ocupam 42% da área total dos shoppings. Nas capitais, essa média
cai para 36%, enquanto no interior aumenta para 57% (ABRASCE, 2000).
Os shoppings têm, em média, 145 lojas satélite, ocupando mais de 10.000 m². Em
média de 1.800 a 2000 empregos diretos são gerados por shopping. O principal segmento é o
de vestuário, em média com 34% do total das lojas. Artigos diversos e alimentação são os
outros dois segmentos predominantes. As redes locais ocupam em média 41% da área dos
shoppings. Em seguida as cadeias nacionais, com 24%, e as regionais, com 16%. As
internacionais ainda estão restritas a 2% e se concentram intensamente, no ramo de
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alimentação. 96% dos shoppings brasileiros possuem lojas de serviço, mas ainda em pequeno
número, numa média de 8 a 10 lojas, predominantemente bancos, caixas eletrônicos, lotéricas,
cabeleireiros, foto revelação e lavanderias. O lazer está presente em 91% sendo as salas de
cinema a diversão mais constante (ABRASCE, 2000).
Segundo a associação nacional, os custos condominiais também são uma preocupação
para empreendedores de shoppings centers, variam em função de uma série abrangente de
fatores - impostos, seguros, manutenção, segurança, limpeza, energia, despesas da
administração - e, até entre shopping de uma mesma cidade, com perfis parecidos, pode haver
uma diferença de mais de 100% no valor por metro quadrado.
No Brasil, segundo dados da ABRASCE (2009) existem 381 shoppings em operação,
e menos da metade são filiados a ela. Um total de 65.500 lojas, sendo 2.030 lojas âncora e
2.200 cinemas. Em 2008, o setor gerou mais de 720.890 empregos diretos. 18,3% das vendas
do varejo nacional e por 2% do PIB. A distribuição geográfica dos shoppings no Brasil reflete
o nível de desenvolvimento regional no país, como disposto no quadro 1.

Quadro 1: Distribuição geográfica dos shoppings centers no Brasil.

Fonte: ABRASCE, 2009

Segundo a ABRASCE (2009) a indústria de Shoppings Centers do Brasil apresentou
um faturamento de R$64,6 bilhões em 2008, tendo um crescimento de 11% quando
comparado com o ano anterior, reflexo da maturidade dos empresários, investimentos
estrangeiros e aumento no número de malls, que foram mais 13 só em 2008 e somam 8,8
milhões m2 de Área Bruta Locável (ABL), em todo o Brasil. Especificamente em relação a

57

Pernambuco, local onde foi desenvolvida a presente pesquisa, são em 2008, 9 shopping
centers, com uma área de 249.125 ABL e proporcionam 20.210 empregos diretos.
Comparando com os estados vizinhos da Paraíba, são apenas 4 unidades, 96.991 de ABL e
8.083 empregos; e Rio Grande do Norte são 6, 127.880 de ABL e 10.657 empregos.
O impacto da instalação de um shopping center em uma localidade é enorme, nos mais
variados segmentos, desde a arrecadação de tributos ao crescimento dos postos de emprego.
Eles também devem fazer parte do planejamento estratégico do município, uma vez que
influenciam positivamente na valorização imobiliária de áreas próximas, segundo pesquisa
divulgada pela ABRASCE (2009).
Existem vários tipos de Shoppings Centers no tocante ao porte e objetivos, segundo a
ABRASCE (2000):
SHOPPING REGIONAL - fornece mercadorias em geral, predominância de vestuário, e
serviços completos e variados. Suas atrações principais são âncoras tradicionais, lojas de
departamento de desconto ou hipermercados. É geralmente fechado, com as lojas voltadas
para um mall interno.
SHOPPING COMUNITÁRIO - geralmente oferece um sortimento amplo de vestuário e
outras mercadorias. Entre as âncoras mais comuns estão os supermercados e lojas de
departamentos de descontos. Encontram-se varejistas de "off-price" vendendo os mais
variados itens.
SHOPPING DE VIZINHANÇA - projetado para fornecer conveniência na compra das
necessidades do dia-a-dia dos consumidores. Tem como âncora um supermercado. A
âncora tem o apoio de lojas oferecendo outros artigos de conveniência.
SHOPPING ESPECIALIZADO - Voltado para um mix específico de lojas de um
determinado grupo de atividades, tais como moda, decoração, náutica, esportes ou
automóveis.
OUTLET CENTER - Consiste em sua maior parte de lojas de fabricantes vendendo suas
próprias marcas com desconto, além de varejistas de "off-price".
FESTIVAL CENTER - Está quase sempre localizado em áreas turísticas e é basicamente
voltado para atividades de lazer, com restaurantes, fast-food, cinemas e outras diversões.
Segundo Paiva e Mageste (2008) os shoppings centers precisam ser criativos para
atender da melhor forma os clientes, pelo horário de funcionamento e abrindo inclusive em
domingos e feriados, promovendo eventos, atividades culturais e outras atrações que sejam
capazes de despertar interesse. Além disso, a noção de tempo é distorcida, não havendo
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degradação, e a iluminação, a sonorização e a climatização intencionalmente deixam
impressões de um “mundo perfeito”. Assim, Giovannetti (2001) defende que os chamados
“templos do consumo” podem ser enxergados como “templos sociais”.
A função gerencial em uma organização, estudada por inúmeros autores desde Taylor
e Fayol, com seus estudos da Administração Científica, evoluiu e vem demonstrando uma
diversidade de papéis, com exigências técnicas, comportamentais e sujeita à burocracia
vigente, em sua realidade e época, além das dificuldades do processo decisório, alinhados à
cultura organizacional e local, como destacadas nos estudos de Weber, Blau e Scott, Selznick,
Simon, Stewart, Drucker, dentre tantos outros. Reed (1997) já sintetizava três perspectivas de
investigação e análise da gestão: dimensão técnica, referente à gestão como um instrumento
racionalmente concebido e utilizado para manter a coordenação das ações sociais; a dimensão
política, em que a gestão é um processo social direcionado para a regulação de conflitos; e a
dimensão organizacional, que abre espaço para o questionamento dos aspectos institucionais,
estruturais e políticos no interior das organizações. Estudos mais recentes como os de Motta
(1991, citados por Paiva e Mageste, 2008) em relação à ação gerencial, salientam outras
dimensões e um conjunto de habilidades relacionadas ao trabalho do gestor: organizacional,
interpessoal e individual.
Assim, a função gerencial é abrangente e exigente, mas ao mesmo tempo ambígua e
contraditória nas suas exigências perante as ações e decisões gerenciais. Willmott (2005)
lembra que o gerente é contratado para organizar e controlar o processo de trabalho dos
outros, direcionando-os para as prioridades capitalistas, se este for o objetivo organizacional.
A gestão das lojas satélite nos shoppings fica a cargo de seu proprietário, embora que
seguindo as diretrizes traçadas pelo condomínio. O número de funcionários por loja varia de
acordo com seu porte, mas está em torno de 10, e 20 nas de maior porte. Essas lojas em sua
maioria são geridas por funcionários que têm segundo grau completo e experiência no varejo,
como foi detectado por Amorim (1999) e Paiva e Mageste (2008). Portanto, normalmente o
nível de escolaridade tanto dos gestores como dos funcionários é baixo. A rotina de trabalho é
exigente, devido ao horário de funcionamento, normalmente das 10h às 22h, e em todos os
dias da semana, incluindo alguns feriados.
Os autores salientam também que além da pouca qualificação existem outras
dificuldades na atuação gerencial nos shoppings pelo ritmo incansável; variedade e
fragmentação das atividades em virtude dos diversos públicos com quem trabalham;
valorização da comunicação verbal; metas organizacionais, dentre outras. Brandão Júnior et al
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(2008) afirmam que seus estudos mostraram uma baixa identificação com o tipo de trabalho
realizado no comércio e esses trabalhadores percebem seu trabalho como mera fonte de
subsistência. A profissão de vendedor, uma das mais antigas da história da humanidade,
sequer é percebida por muitos deles como uma opção de carreira.
Nesses estudos então, o papel gerencial parece não estar claro para a maioria dos
entrevistados, em termos de sua amplitude, profundidade e complexidade, estando fortemente
relacionado a características pessoais e à manutenção de relacionamentos, numa visão
fragmentada da função gerencial, como Melo (1999) também identificou em seus estudos.

3. O Shopping Recife

O Shopping Recife é o maior e mais antigo do Estado de Pernambuco. É também o
mais procurado pelos lojistas, segundo dados da revista da ABRASCE (2000). Os lojistas
fazem “fila” nos shoppings centers de Recife com o firme propósito de conseguir espaço para
instalar seus empreendimentos. Os empresários justificam uma longa espera, pelo
argumentando de que o sucesso da loja está ligado ao “ponto comercial” escolhido e por isso,
a preferência pelos shoppings, com um alto fluxo de consumidores garantido.
O Shopping Recife é formado por: 9 lojas âncoras, 6 mega lojas, 410 lojas satélites,
área construída de 142.310 m², terreno de 195.841 m², estacionamento para 6.300 veículos, 4
praças de alimentação – com 57 lojas e 1.678 lugares, 10 salas de cinema, 17 restaurantes,
Mc.Donald Drive Thru, Lava-jato, etc. Suas lojas atendem aos mais variados ramos de
atividades, conforme quadro 2.

Quadro 2: Lojas do Shopping Recife por Ramo de Atividade
Acessórios p/carros/motos
Alimentos
regionais
naturais
Artigos de couro e viagem
Artigos para esporte
Bijuterias
Bolsas e cintos
Brinquedos
Calçados em geral
Calçados infantis
Cama, mesa e banho
Cine, foto e som
Colchões
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e

Acessórios p/ decoração

Farmácia de manipulação

Armarinho

Fast food

Artigos infantis
Artigos para festa
Boliche
Bomboniere
Café
Calçados femininos
Calçados masculinos
Cervejaria
Cinemas
Discos e fitas

Galeria de arte
Joias e relógios
Livraria/papelaria
Louças/cristais/pratarias
Moda praia
Perfumaria e cosméticos
Presentes/importados
Restaurante fast food
Sorveteria
Surfwear

Diversões eletrônicas
Farmácia/drogaria
Floricultura
Informática
Lingeries/meias
Lojas de departamentos e
variedades
Moda íntima
Óticas
Fonte: Shopping Recife

Eletrodomésticos
Pet shop
Restaurante
Serviços
Supermercado

Tapetes e cortinas
Telefones e acessórios
Vestuário feminino
Vestuário masculino
Vestuário especializado

Tabacaria

Vestuário infanto -juvenil

Tecidos

Vestuário unissex

Segundo dados divulgados na Internet, através da página do Shopping Recife, ele foi
o primeiro da região norte/nordeste, inaugurado em 1980. A inovação e a ousadia que levaram
à sua criação permanecem como marca registrada dos empreendedores. Depois de passar por
três expansões, a última em março de 1998, transformou-se no primeiro megamall da região e
é um dos maiores do país em área de lojas. Oferece à sua clientela os seguintes serviços e
condições:
a) Alameda de serviços, com 14 lojas dos mais variados segmentos como: conserto de
roupas, bordados e aviamentos, consertos de joias e relógios, loteria, produtos regionais,
produtos naturais e light, chaveiro e carimbos, lavanderia, telefonia celular, correios,
modeladores ortopédicos, fardamento profissional.
b) Estacionamento com 5.000 vagas e ainda, um edifício-garagem com 1.300 vagas e
32.000 m² de área construída;
c) Segurança: que usa tecnologia de última geração, aliada a equipes capacitadas,
tornando-o uma referência em segurança de grandes espaços comerciais. O sistema é formado
por um circuito fechado de televisão, composto por câmeras distribuídas por pontos
estratégicos. No total, cerca de 250 pessoas - entre fiscais de mall, controladores de tráfego,
operadores, bombeiros e patrulheiros, trabalham para garantir a segurança dos clientes e
lojistas;
d) Movimento de clientes: mais de 90.000 pessoas circulam, por dia;
e) Energia: é o segundo maior consumidor de energia de todo o Estado de
Pernambuco. Possui três subestações, atendendo às lojas e à área comum do mall. Para manter
toda essa estrutura em funcionamento, são gastos 3 milhões de kilowatt/hora (KWH), que
seriam suficientes para abastecer uma cidade com 300.000 habitantes, como Olinda - PE ou
Campina Grande – PB;
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f) Refrigeração: para manter a temperatura ambiente sempre em 24º C tem um sistema
de refrigeração que promove a renovação permanente do ar em circulação.
g) Publicidade: as campanhas publicitárias, ações promocionais e estratégias de
marketing são definidas pela Associação dos Lojistas do Shopping Center Recife. As ações
promocionais atraem um público cativo e crescente; várias delas já se integraram ao
calendário permanente: a Festa da Boa Idade; o Shopping Mulher; a Feira de Ciências, e o
Shopping Turismo. Promove ainda eventos culturais, recreativos e promoções, em datas
especiais como Carnaval, São João, Natal, Dia das Mães, dos Namorados e dos Pais;
h) Contato direto com o cliente: dispõe de um moderno sistema de atendimento ao
cliente, denominado “Conte pro Shopping”, desenvolvido através de terminais onde o cliente
tem oportunidade de sugerir, comentar ou elogiar. Além disso, realiza pesquisas sistemáticas
para medir o grau de satisfação da clientela, desenvolvendo ações para atendê-la, cada vez
melhor;
i) Assistência social e relacionamento com a comunidade: O Instituto Shopping
Recife foi criado em final de 2007, resultado do amadurecimento das discussões internas em
torno da sua função social e sua relação com a comunidade do entorno. Tem como Missão
“Participar do desenvolvimento social do entorno do Shopping Recife, estimulando a
corresponsabilidade dos segmentos da sociedade, apoiando e implementando projetos que
promovam a melhoria da qualidade de vida da população”. Seus projetos buscam o apoio às
organizações sociais de Entra Apulso; a formação para o mundo do trabalho, capacitação
profissional e qualificação dos empreendimentos comunitários e apoio à formação
educacional.

4. Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa foi operacionalizada no âmbito das empresas localizadas no Shopping
Recife. A partir deste ponto de partida, foi estabelecido o universo da pesquisa. Conforme
afirma Silva (2006), universo é um conjunto de elementos que possui pelo menos uma
característica comum. De acordo com dados disponibilizados pela administração do Shopping
Recife existem 410 lojas satélites em atividade. Segundo Gil (2002) para que os dados obtidos
em levantamento sejam significativos, faz-se necessário que a amostra seja constituída por um
número adequado de elementos. Com o objetivo de atingir a maior representatividade possível
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da população e, deste modo, para atender aos requisitos científicos necessários para que os
dados coletados fossem válidos, foram investigadas 31 empresas escolhidas aleatoriamente.
Outro aspecto metodológico relevante considerado foi o processo de definição das
variáveis investigadas. Marconi e Lakatos (1999) consideram que variável é tudo aquilo que
pode assumir diferentes valores ou atributos necessários para a compreensão de algo que se
pretenda investigar. Considerando o objetivo proposto para esta pesquisa, foram investigadas
as seguintes variáveis: horizonte estratégico, estabelecimento de metas estratégicas,
mecanismos de feedback, relatórios gerenciais, benchmarking, relações fornecedor-lojista,
planejamento conjunto fornecedor-lojista. As variáveis foram expressas de maneira
dicotômica.
Para a coleta de dados desta pesquisa foram utilizadas entrevistas estruturadas. De
acordo com Andrade (1999), uma entrevista estruturada é definida como uma sequência de
perguntas apresentadas a um informante, considerando um roteiro previamente elaborado que
deverá ser seguido da mesma forma para todos os entrevistados. Para Gil (2002), a entrevista
estruturada se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas. Para Marconi e Lakatos
(1999), o objetivo da utilização de uma entrevista estruturada consiste em obter respostas
padronizadas de modo que seja possível efetuar comparações entre elas. As entrevistas foram
realizadas no âmbito das empresas investigadas.
Para a identificação da estrutura natural de relações entre as diversas práticas
gerenciais referentes às informações oriundas das estratégias das empresas investigadas, esta
pesquisa considerou uma abordagem multivariada. Para Hair et al (2005) e Silver (2000), a
análise de relações de interdependência pode ser executada através das seguintes técnicas:
análise de agrupamentos, análise de correspondência, análise fatorial, escalonamento
multidimensional. Para esta pesquisa foram consideradas três técnicas, a saber: análise de
agrupamentos; o escalonamento multidimensional; e a análise fatorial.
Pohlmann (2007) considera que a análise de agrupamentos (ou conglomerados) se
caracteriza por ser descritiva, ateorética e não inferencial, não tendo base estatística para
formular inferências sobre uma população com base em uma amostra e sendo usada como
técnica exploratória. Uma vez que foram utilizadas variáveis expressas de maneira
dicotômica, a análise de agrupamento foi operacionalizada a partir de distâncias City-Block
(Manhattan). O escalonamento multidimensional é definido por Herdeiro (2007) como sendo
uma técnica estatística que analisa posicionamentos, comparações de padrão, graus de
proximidade e classificações por afinidade entre diversos elementos. Bezerra (2007) define
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análise fatorial como sendo uma técnica estatística que busca identificar dimensões de
variabilidade comuns existentes entre o conjunto de fenômenos. Sobre os procedimentos
referentes à escolha da técnica de rotação de fatores adequada, Hair et al (2005) afirmam que
não há nenhuma regra específica para a definição da técnica a ser utilizada, mas informam
que a técnica mais utilizada é a VARIMAX, por estar disponível na maioria dos aplicativos
estatísticos computacionais. Esta pesquisa considerou a utilização de mais de uma técnica
multivariada em função da intenção de caracterizar a estrutura de relações entre as variáveis
consideradas, bem como pode comparar os resultados obtidos.

5. Análise dos Resultados

Inicialmente, a dinâmica de relações entre os aspectos referentes às informações
inerentes às estratégias que foram investigados no âmbito de empresas que atuam no
Shopping Recife foi operacionalizada a partir da execução da análise de agrupamentos. Nesse
procedimento estatístico, a regra de amalgamação adotada foi referenciada por elos simples e
as distâncias foram calculadas a partir do procedimento City-Block (Manhattan). O gráfico 1
representa os agrupamentos obtidos a partir das variáveis inseridas nesta pesquisa. A árvore
de agrupamentos destaca a presença de um único grupo significativo de variáveis.
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Árvore de relacionamentos
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Distâncias City-block (Manhattan)
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Gráfico 1 – Relação entre as variáveis através da análise de agrupamentos.
Fonte: Cálculos próprios.
Número de variáveis: 8
Número de casos: 31
Regra de Amalgamação: Elos simples
Mensuração das Distâncias: Distâncias City-block (Manhattan)

O núcleo deste agrupamento identificado é composto pelas variáveis referentes às
metas estratégicas e às relações entre fornecedores e lojistas. Além desses dois fatores, o uso
de mecanismos de feedback e de benchmarking também podem ser considerados como
pertencentes ao grupo. De maneira menos intensa, o uso da capacidade instalada se mostrou
levemente relacionado ao uso de relatórios gerenciais periódicos. As demais variáveis não
podem ser consideradas como pertencentes ao agrupamento identificado.
A segunda etapa dos procedimentos de análise dos resultados consistiu na verificação
da distribuição espacial das variáveis através do escalonamento multidimensional. A
representação espacial da disposição das variáveis foi importante para identificar sua
disposição espacial e verificar se há similaridade com a composição do agrupamento obtido.
Pode-se observar no gráfico 2 abaixo que as variáveis identificadas como pertencentes
ao núcleo do agrupamento apontado pela análise anterior se posicionaram tão próximos entre
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si que suas legendas estão sobrepostas. Assim, há similaridade entre as variáveis: metas
estratégicas, relações fornecedor-lojista, mecanismo de feedback e benchmarking

Escalonamento bi-dimensional
1,0
relatórios
0,8
0,6

Dimensão 2

0,4
0,2
mecanismo
de feedback
bechmarking
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0,0
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ta
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1,4
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Dimensão 1

Gráfico 2 – Agrupamento das variáveis através do escalonamento bi-dimensional.
Fonte: Cálculos próprios.
Número de variáveis: 6
Número de dimensões: 2
Última interação computada: 235;
Melhor iteração: 100.
Alienação: 0,0024585;
Estresse: 0,0013164.

Por outro lado, as demais variáveis (relatórios e uso da capacidade instalada) podem
ser visualizadas afastadas do núcleo com nitidez, o que representa que há menor similaridade
entre elas e o núcleo do agrupamento. Os resultados apresentados pelo escalonamento
bidimensional obtiveram valores estatisticamente significativos. Os níveis de alienação e
estresse ficaram, respectivamente, próximos a 0,02 e 0,01.
Com a finalidade de melhorar o nível de significância e dar maior precisão à
representação gráfica do escalonamento multidimensional, os cálculos foram executados
novamente para gerar um gráfico tridimensional. Este representa basicamente os mesmos
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resultados do gráfico 2, no entanto a visualização que proporciona esclarece as relações de
similaridade entre as varáveis. Esses resultados estão dispostos no gráfico 3 abaixo.
Escalonamento tri-dimensional

bechmarking

relatórios

relações fornecedor-lojista

uso da capacidade instalada
metas estratégicas

mecanismo de feedback

Gráfico 3 – Agrupamento das variáveis através do escalonamento tri-dimensional.
Fonte: Cálculos próprios.
Número de variáveis: 6
Número de dimensões: 3
Última interação computada: 157; Melhor iteração: 45.
Alienação: 0,0000049;
Estresse: 0,0000049.

Como está expresso no gráfico 3 acima, o escalonamento tridimensional apresenta
uma maior nitidez entre as proximidades e as distâncias dos indicadores contidos nos diversos
agrupamentos. Ambos os níveis de alienação e estresse ficaram em 0,0000049. Pode-se
observar a estrutura de relações com maior clareza. As metas estratégicas se mostraram
próximas ao uso de mecanismos de feedback, enquanto o uso de mecanismos de
benchmarking obteve um posicionamento mais periférico em relação às demais.
A terceira etapa consistiu na operacionalização de uma análise fatorial. A
configuração do cálculo da análise fatorial considerou a busca por quatro fatores, bem como
um mínimo eigenvalue equivalente a 1. Pode-se observar que foram identificados dois fatores
distintos. O primeiro fator é composto pelas mesmas variáveis que compõem o grupo
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identificado a partir da análise de agrupamento e que foi confirmado pelo escalonamento
multidimensional, enquanto o segundo fator é composto pelas outras duas variáveis (uso da
capacidade instalada e relatórios). O primeiro fator possui uma capacidade explicativa de
0,68, enquanto o segundo fator obteve uma capacidade explicativa de 0,27. Os resultados
estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1 – Resultados da análise fatorial (não-rotacionada)
Variáveis

Fator 1

Fator 2

Uso da capacidade instalada

0,459324

-0,838048

Metas estratégicas

-0,985802

-0,152185

Mecanismo de feedback

-0,981774

-0,147707

Relatórios

0,287389

-0,915503

Bechmarking

-0,969351

-0,201822

Relações fornecedor-lojista

-0,983599

-0,159988

Capacidade preditiva

0,689394

0,275296

Fonte: Cálculos próprios.
Número de variáveis: 6
Método: Componentes principais
Log (10) Determinante da matriz de correlação: -6,6915
Número de fatores extraídos: 2
Eigenvalues: Fator 1: 4,13636
Fator 2: 1,65178

Para dar maior consistência à análise fatorial, os dados foram operacionalizados
novamente através do processo de rotação Varimax. Os resultados estão dispostos na tabela 2.

Tabela 2 – Resultados da análise fatorial (rotacionada)
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Variáveis

Fator 1

Fator 2

Uso da capacidade instalada

-0,212276

-0,931795

Metas estratégicas

0,989794

0,123583

Mecanismo de feedback

0,984694

0,126786

Relatórios

-0,025703

-0,959207

Bechmarking

0,987565

0,071338

Relações fornecedor-lojista

0,989813

0,115475

Capacidade preditiva

0,658342

0,306349

Fonte: Cálculos próprios.
Número de variáveis: 6
Método: Componentes principais
Log (10) Determinante da matriz de correlação: -6,6915
Número de fatores extraídos: 2
Eigenvalues: Fator 1: 4,13636
Fator 2: 1,65178

Pode-se observar que não houve alteração significativa nas cargas das variáveis
contidas em cada um dos fatores identificados, bem como em suas respectivas capacidades
explicativas.
Os resultados obtidos através dos três procedimentos metodológicos propostos foram
convergentes, o que sugere que eles sejam robustos e significativos. Pode-se considerar que as
variáveis consideradas são, entre si, complementares, o que é compatível com a lógica
preconizada pela demanda por informações gerenciais para dar suporte à gestão dentro das
empresas investigadas.

6. Conclusões

O objetivo deste artigo foi investigar a estrutura de relações entre práticas gerenciais
no âmbito das empresas localizadas no Shopping Recife. Para atingir o objetivo proposto, foi
utilizada uma abordagem metodológica multivariada considerando três perspectivas distintas
e complementares entre si. A primeira consistiu em uma análise de agrupamentos. A segunda
foi composta por uma análise da disposição espacial das variáveis através do escalonamento
multidimensional. A terceira perspectiva metodológica foi a análise fatorial.
Os resultados obtidos a partir das três abordagens metodológicas foram consistentes
entre si, apontando evidências empíricas significativas referentes à existência de relações
entre algumas das práticas gerenciais investigadas.
O agrupamento identificado é composto pelas variáveis referentes às metas
estratégicas, as relações entre fornecedores e lojistas, ao uso de mecanismos de feedback e ao
uso de mecanismos de benchmarking. O uso da capacidade instalada se mostrou levemente
relacionado ao uso de relatórios gerenciais periódicos.
Dessa forma, na gestão das lojas do shopping estudado pode-se concluir que a gestão
está preocupada com o estabelecimento das metas estratégicas, que irão favorecer o seu
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posicionamento frente a sua clientela e ao mesmo tempo, em relação aos lojistas concorrentes
e a administração do shopping.
As relações entre os lojistas e fornecedores foi outra variável que se mostrou como
uma prática gerencial significativa para as empresas analisadas, uma vez que isso possibilita
ao atendimento das demandas dos clientes, com o oferecimento de itens que atendam às
exigências de qualidade e atualidade.
Nosso estudo evidenciou que as práticas gerenciais adotadas pelas lojas do shopping
Recife estão preocupadas em serem ambientes capazes de preencher as necessidades e
anseios dos consumidores, como afirma Underhill (2004), através das suas estratégias e
variáveis analisadas. E corrobora também com as ideias de Stewart (2000) quando ele afirma
que um shopping center é um negócio de risco, e não há espaço para amadores, pois só
sobreviverão aqueles que forem competentes e profissionais, como também foi evidenciado
no agrupamento identificado das variáveis significativas. Estudos mais abrangentes podem
revelar detalhes mais específicos acerca das relações entre as variáveis estudadas e outras que
possam ser também focadas.

7. Referências Bibliográficas

ABRASCE - Associação Brasileira de Shopping Centers. Dados Globais da Indústria –
Março 2000, Disponível em www.abrasce.com.br Acesso em 25 de maio de 2005.
ABRASCE

-

Associação

Brasileira

de

Shopping

Centers.

Disponível

em

www.abrasce.com.br Acesso em 20 de junho de 2009.
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas;
1999.
AMORIM, T. N. G. F. Leadership and Gender: conflictive variables in organizations? In:
CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO, 34O, 1999,
San Juan. Anais do 34º CLADEA. Porto Rico: CLADEA, outubro 1999, CD-ROM.
BEZERRA, F. Análise fatorial. In: Corrar, Luiz João; Paulo, Edílson; Dias Filho, José Maria
(Organizadores). Análise Multivariada. São Paulo: Atlas; 2007.
BRANDÃO JUNIOR, R. D.; FERRAZ, D.L. da S.; BAUER, M. A.; e DALBOSCO, S. N.
P. O Trabalho no “Centro” do Consumo: uma análise das relações laborais em um shopping
center de Porto Alegre. In: Anais do XXXII ENANPAD, Rio de Janeiro, 2008. CD-ROM.

70

BIENENSTEIN, Glauco. SHOPPING CENTER: O Fenômeno e sua Essência Capitalista.
Revista

Geografia,

Niterói,

ano

III,

2001.

Disponível

em

http://www.uff.br/geographia/rev_06/glauco6.pdf Acesso em 16/6/2009.
JONES, J. H. Tips for effective leadership for womem. Vital Speeches of the day – VSP,
v.64, n. 9, p.278-281, Feb 15, 1994.
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas; 2002.
GIOVANNETTI, A. Shopping Center: um Estudo sobre Ambiente e Comportamento. In:
ANGELO, C. F.; SILVEIRA, J. A. G. Varejo Competitivo . v. 6. São Paulo: Atlas, 2001.
HAIR, J. F; ANDERSON, R. E; TATHAM, R. L; BLACK, W. C. Análise Multivariada de
Dados. Porto Alegre: Bookman; 2005.
HERDEIRO, R. F. C. Escalonamento multidimensional. In: Corrar, Luiz João; Paulo,
Edílson; Dias Filho, José Maria (Organizadores). Análise Multivariada. São Paulo: Atlas;
2007.
LENGLER, Jorge Francisco Bertinetti; CAVEDON Neusa Rolita. Do “Templo do Consumo”
a Representação Mitológica: Um Olhar Etnográfico Desconstrutivo Sobre os Ritos no
Shopping Center. Revista Interdisciplinar de Marketing, v.1, n.2, Mai./Ago. 2002.
Disponível em http://www.rimar-online.org/artigos/v1n2e1a2.pdf Acesso em 15/6/2009.
MARCONI, M. de A; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas;
1999.
MELO, M. C. O. L. O gerente e a função gerencial nas organizações pós-reestruturação
produtiva. Encontro Nacional de Estudos do Trabalho, VI, 1999, SP. Anais…SP: ABET,
1999.
MOTTA, P. R. Gestão contemporânea. Rio de Janeiro: Record, 1991.
PAIVA, K. C. M. de. MAGESTE, G. de S. Ação, Devoção e Desilusão: Incluindo as
Categorias Cultura e Tempo na Análise da Função Gerencial. In: Anais do XXXII
ENANPAD, Rio de Janeiro, 2008. CD-ROM.
POHLMANN, M. C. Análise de Conglomerados. In: Corrar, Luiz João; Paulo, Edílson; Dias
Filho, José Maria (Organizadores). Análise Multivariada. São Paulo: Atlas, 2007.
REED, M. Sociologia da Gestão. Oeiras: Celta, 1997.
SLONGO, Luiz A.; MEIRA, Paulo Ricardo. De templo de consumo a templo de lazer; o
shopping center como provedor de lazer e entretenimento a seus clientes. In: 22º
ENCONTRO DA ANPAD, 1999, Foz de Iguaçu. Anais do 22º ENANPAD. Rio de Janeiro:
ANPAD, 1999. CD-ROM.

71

SHOPPING RECIFE. Homepage <www.shoppingrecife.com.br>.

Acesso em diversas

datas entre 2000 e 2009.
RIQUE, Renato F. Empreendedor+lojista e não empreendedor x lojista. Shopping Centers,
Rio de janeiro: ABRASCE, 2000. Disponível www.abrasce.com.br. Acesso em jan 2001.
STEWART, R. Choices for the Manager. Londres: McGraw-Hill, 2000.
UNDERHILL, P. A Magia dos Shoppings. São Paulo: Elsevier, 2004
SILVA, A. C. R. da. Metodologia da pesquisa aplicada à contabilidade. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2006.
SILVER, M. Estatística para administração. São Paulo: Atlas; 2000.
WILLMOTT, H. Gerente, controle e subjetividade. In: DAVEL, E.; MELO, M. C. O.
L.(orgs.). In: Gerência em Ação. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

72

VENDA CONSULTIVA E RELACIONAMENTO:
CONSULTORAS DE VENDAS DA NATURA

UM

ESTUDO

COM

AS

Cintya Portela Sousa*
grupodepesquisa@ufpi.edu.br
Egenilton Rodolfo de Farias**
aegenilton@yahoo.com.br
Jorge Alberto Vello so Saldanha***
prof.dr.ufpi@terra.com.br
Marconi Freitas da Costa****
marconi_costa@hotmail.com

RESUMO
Este estudo visou identificar como é feito o marketing de relacionamento pelos profissionais de
venda consultiva da Natura. A estrutura do trabalho inclui uma revisão teórica sobre o processo
de venda, o perfil do profissional de vendas, o papel do vendedor e suas habilidades até chegar ao
foco da pesquisa, a venda consultiva. Após realizada a aplicação do questionário fechado, foram
feitas análises quantitativas por meio de estatística descritiva de freqüência (cf. COOPER;
SCHINDLE, 2003). Utilizou-se o software estatístico SPSS 13.0 (Statistical Package for the
Social Science) para poder ajudar na construção das tabelas e nos cálculos estatísticos. Os
resultados mostram que as consultoras procuram atualizar-se sobre as necessidades dos clientes,
bem como, sobre os produtos, o que deixa evidente que a adaptabilidade/flexibilidade está
presente no perfil dos respondentes, e a habilidade de negociação também, no que diz respeito à
preparação. A qualidade e a valorização dos vendedores são, entre outros, principais requisitos
para o sucesso da empresa.
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ABSTRACT
This study aimed to identify how the relationship marketing done by professional consultative
selling of Natura. The structure of the work includes a theoretical review of the selling process,
profile of sales professionals, the role of the salesperson and their abilities to reach the focus of
research, consultative selling. Performed after the application of closed questionnaire,
quantitative analysis was performed by using descriptive statistics of frequency (cf. Cooper,
SCHINDLER, 2003). We used the statistical software SPSS 13.0 (Statistical Package for Social
Science) in order to help build the tables and statistical calculations. The results show that the
consultants seeking to update themselves on customer needs, as well as on the products, which
makes clear that adaptability / flexibility is present in the profile of the respondents, and
negotiation skills as well, with respect to preparation. The quality and valuation of the vendors
are, among others, the main requirements for the company's success.
KEYWORDS:
Marketing. Consultative Selling. NATURA. Seller.
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1 Introdução
O marketing de relacionamento é uma criação de fidelidade da empresa com o cliente. Com a
crescente preocupação das empresas em relação à concorrência, e elevada rotação de clientes, as
mesmas tem se preocupado em obter maior esforço para o estabelecimento de relações mais
duradouras com seus clientes. As organizações que utilizam o marketing de relacionamento não
estão à procura de uma simples venda. Ou seja, elas querem demonstrar ao cliente que dispõe dos
recursos necessários para atender suas necessidades da melhor maneira possível, onde as mesmas
procuram estabelecer um relacionamento comprometido e confiável (cf. O’MALLEY; TYNAN,
2005; CHURCHILL; PETER, 2000).
Para competir no mercado atual, as organizações precisam de um bom esforço de venda pessoal,
pelo fato de ser um elemento essencial do marketing de relacionamento. No qual as principais
funções da venda pessoal são gerar receita e prestar serviços que ajudem a tornar os clientes
satisfeitos com a compra (FUTRELL, 2003; GUMMESSON, 2002).
Segundo Churchill e Peter (2000), as empresas estão procurando desenvolver um relacionamento
de vendas, na qual os profissionais de venda desenvolvem relações mutuamente benéficas de
longo prazo com seus clientes. Que na verdade, estes, clientes, desejam colaborar com
vendedores de confiança que ofereçam conselhos, que ajudem na decisão de compra, e que
ajudem a encontrar soluções imaginativas para os problemas, e, ainda, tenham padrões éticos
elevados.
Os profissionais de venda são os maiores responsáveis no desenvolvimento do marketing de
relacionamento, pois estão constantemente em contato com os clientes, e sabem como gerar
vendas, lucros e ajudam os clientes a encontrarem os produtos certos, que satisfaçam suas
necessidades especificas (DONALDSON, 2005). Ou seja, esses profissionais são fundamentais
para a empresa obter sucesso no competitivo mercado atual. É relatado por Kotler (2003, p. 228),
que,
no passado o bom vendedor era alguém capaz de “transmitir ideia de
valor”. Contudo, à medida que os produtos se tornaram mais semelhantes,
todos os vendedores que competem entre si tramitem basicamente a
mesma mensagem. Assim, necessita-se agora de vendedores capazes de
“criar valor”, ajudando os clientes a ganharem ou a economizarem mais
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dinheiro. Os vendedores devem evoluir de persuasores a consultores.
(KOTLER, 2003, p.228).
Com isso surgiu a nova venda consultiva que, conforme Futrell (2003), é o processo de ajudar o
cliente a atingir objetivos de curto e longo prazo por meio do uso do bem e/ou serviço que a
empresa oferece. Atualmente, as visitas de vendas são diálogos muito interativos entre o
profissional de vendas e o cliente, nas quais ambos visam um objetivo em comum,
proporcionando valores agregados que adicionem os desejos normais dos clientes.
E, um exemplo disso são as consultoras de beleza da Natura, que, geralmente são do sexo
feminino e, no qual são treinadas e qualificadas, pela empresa, para entender e avaliar a real
necessidade de cada consumidor, para, a partir disso, recomendar aos clientes o produto mais
adequado. Segundo Gobe et al. (2007), essas consultoras procuram vender o conceito e os
benefícios do produto certo, por um preço justo e por meio de um atendimento personalizado.
As necessidades dos clientes, de acordo com Futrell (2003), se tornaram mais complexas, e
levaram a ter uma relação mais direta com a organização para ajudar a satisfazer tais
necessidades. O atributo fundamental, ao se falar de um profissional de vendas consultivo, é a
capacidade de desenvolver relacionamentos com os clientes ao longo do tempo. Diferentemente
da venda tradicional, na qual o envolvimento do cliente com o profissional de vendas é mínimo,
não havendo nenhum envolvimento no processo decisório do cliente.
Os profissionais de vendas são os responsáveis pelo desenvolvimento do marketing de
relacionamento, pois estão sempre em contato direto com os clientes, mantendo, assim, um
envolvimento de curto ou longo prazo. Com isso, o presente estudo procurou identificar como é
feito o marketing de relacionamento pelos profissionais de venda consultiva da Natura e quais
são as vantagens competitivas que isso pode fornecer no setor de cosméticos.

2 Referencial teórico
2.1 O conceito de vendas
Segundo Futrell (2003), no início da década de 1940, ficou claro que a atitude e as necessidades
do consumidor haviam mudado. As exigências militares da Segunda Guerra Mundial provocaram
a escassez de bens e serviços. Essa carência nos tempos de guerra resultou numa maior demanda
de consumo no pós-guerra.
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Poucos anos depois do final da guerra, o consumidor passou a dispor de grande variedade, e as
empresas perceberam que era hora de ir atrás do consumidor em vez de esperá-lo vir até elas para
comprar. As empresas continuavam produzindo bens sem se preocupar com as necessidades do
consumidor. Mas elas já admitiam que a venda pessoal e a propaganda fossem métodos de venda
importantes. Na pós-venda, empresas concentravam-se em vender seus produtos, esperando que
os vendedores contatassem seus produtos, os clientes e obtivessem os pedidos (DONALDONS,
2005; GOBE et al., 2007).
Todos na vida vendem alguma coisa, vendem-se produtos, serviços, lugares, ideias, informações
ou si próprio (KOTLER, 2003, FUTRELL, 2003). Segundo Kotler (2003, p. 226), diz que “os
cínicos vêem as atividades de vendas como uma modalidade de guerra civilizada, cujas armas são
palavras, ideias e pensamentos metódicos, e encara o marketing como o esforço para adicionar
um pouco de dignidade”.
2.2 O papel do vendedor
Os vendedores revelam conhecimentos sobre produtos ou serviços que proporcionam benefícios
aos clientes e também uma gama de informações sobre suporte promocional, financiamento,
assistência técnica, serviços e outros elementos que contribuem para a satisfação do cliente
(DONALDSON, 2005). Outro papel que os vendedores, segundo Donaldson (2005, p. 256),
“devem cumprir é a persuasão. Nunca é demais destacar a importância da identificação correta
das necessidades dos clientes e das necessidades dos clientes e das oportunidades de mercado”. O
mesmo autor também afirma que o terceiro papel que o vendedor deve desempenhar é o da
construção de relacionamentos, ou seja, construir e desenvolver relacionamentos entre as
empresas e o cliente.
Complementa Kotler (2003), no passado o bom vendedor era alguém capaz de “transmitir a ideia
de valor”. Contudo, à medida que os produtores se tornam mais semelhantes todos os vendedores
que competem entre si transmitem basicamente a mesma mensagem. Assim, necessita-se agora
de vendedores capazes de “criarem valorores”, ajudando a ganhar ou economizar mais dinheiro.
Os vendedores devem evoluir de persuasores a consultores. Esse novo papel pode assumir a
forma de assistência especializada ao cliente, propondo soluções para um problema difícil ou
mesmo orientando-o a mudar todo o modelo de negócios.
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2.3 A importância e o papel da venda pessoal
Conforme De Miguel (2003), a venda pessoal é um dos instrumentos do composto de
comunicação de marketing direto, Internet, relações públicas, merchandising e publicidade. É a
única parte do composto de comunicação de marketing em que a comunicação é realidade de
forma pessoal e direta entre a empresa e seus clientes. Complementa Futrell (2003), a definição
envolve também a comunicação entre vendedor e comprador. O profissional de vendas e o
comprador discutem as necessidades e conversam sobre como o produto irá atender tais
necessidades. Se o produto for o que a pessoa necessita, o profissional de venda tenta persuadi-la
a comprá-lo. O autor ainda completa que a principal função da venda pessoal é gerar receita e
prestar serviço que ajudem a tornar os clientes satisfeitos com a compra.
Consoante Donaldson (2005), a importância da venda pessoal é tão grande que o dispêndio com a
força de vendas usualmente ultrapassa a soma de todas as outras de comunicação de marketing,
com a possível exceção da propaganda em empresas de bens de consumo de giro rápido ou de
organização de marketing direto.
2.4. Marketing de relacionamento
Segundo De Miguel (2003), o conceito de marketing é complexo, no que dificulta na sua
conceituação comum. De maneira geral, há um entendimento de que o marketing de
relacionamento é uma abordagem centrada nos consumidores existentes e nas perspectivas com
que as empresas procuram relações de negócios de longo prazo.
Uma definição mais abrangente de marketing de relacionamento seria de acordo com Parvatiyar e
Sheth (2000), o processo pelo qual uma empresa constrói alianças de longo prazo com seus
clientes, em que vendedor e consumidor são diferenciados a um conjunto comum de objetivos
específicos. Onde tais objetivos compreendem: 1) entender as necessidades dos clientes; 2) tratar
o consumidor como parceiro; 3) assegurar a satisfação do cliente; 4) fornecer aos compradores a
melhor qualidade possível.
A meta do marketing é conquistar clientes, enquanto a meta do marketing de relacionamento é
manter clientes. É de fundamental importância compreender essa diferença para se perceber que
no marketing de relacionamento as ações devem ser montadas visando a manutenção dos clientes
em médio/longo prazo (GRÖNROSS, 1995).
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O marketing de relacionamento constitui um esforço integrado das empresas para identificar,
construir, manter e aprimorar relacionamentos individuais com clientes, em um processo de troca
de benefícios voltado para o longo prazo (BERRY, 2002; PARVATIYAR; SHETH, 2000). E,
portanto, segundo D’Angelo, Schneider e Larán (2006), não se trata, apenas, de desenvolver
ações promocionais, ou tampouco mover esforços de retenção de clientes. Então, o marketing de
relacionamento, entendido de forma abrangente tende a se confundir com o próprio conceito de
marketing, tornando-se uma síntese para os dias de hoje (GUMMESSON, 2002; PALMER,
2002; PARVATIYAR; SHETH, 2000).
Embora, segundo Souza Neto e Mello (2009), seja difícil traçar uma definição precisa sobre o
que é o marketing de relacionamento, pode-se ao menos encará-la como uma série de interações
inter-relacionadas entre ambas as partes. Já Saliby (1997) completa que o conceito de marketing
de relacionamento, está ligado à ideia de que irão prosperar, apenas, as empresas que tiverem a
capacidade de satisfazer os clientes e conquistar a fidelidade destes. Ou seja, seu conceito está
ligado à ideia de “trazer o cliente” para dentro da empresa, de maneira que o mesmo participe do
desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços, o que acaba fazendo com que o cliente crie
vínculos com a organização. E por fim, Möller e Wilson (1995) dizem que o marketing de
relacionamento trata de entender, criar e gerenciar a troca de relacionamentos entre parceiros
econômicos.
2.5 Venda consultiva
Segundo Frutell (2003, p. 46), a venda consulta “é o processo de ajudar o cliente a atingir
objetivos de curto e longo prazo mediante o uso do bem e/ou serviço da empresa vendedora”. Os
vendedores passaram da venda de produtos para a venda de produtos e serviços com valor
agregado. As necessidades dos clientes vêm se tornando, cada vez mais, complexas, o que levou
os clientes a quererem negociar com vendedores que os ajudem a identificar o melhor produto ou
serviço que atenda suas necessidades.
Tornando-se claro, de acordo com Gramkow e Cavedon (2001), que a venda de produtos, remete
aos “atores” envolvidos a um universo simbólico, no qual a razão prática é humanizada pela
efetividade, pelo fato de ultrapassarem a relação entre indivíduos e a relação entre pessoas.
Segundo Poser (2005), a Natura é um caso de sucesso em nosso mercado, assim como no
mercado internacional. É um verdadeiro relacionamento de consultoras com seus clientes, de

79

mulher para mulher. A empresa não vende cosméticos, mas sonhos! Sonhos de rejuvenescimento,
em maior colorido, em beleza e em sedução. E as ferramentas, por exemplo, são: fragrâncias,
maquiagem, cremes e loções. “Isso não é venda de produtos, mas de solução” (POSER, 2005, p.
91).
3 Procedimentos metodológicos
No presente trabalho referente ao marketing de relacionamento, mas especificamente tratando-se
da venda consultiva da empresa Natura, a pesquisa pode ser classificada, quanto aos fins como
exploratória e explicativa (cf. MALHOTRA, 2001; McDANIEL; GATES, 2006) visto que se
trata de uma área nova, de um tema pouco explorado no estudo referente à área de venda
consultiva. Quanto aos meios pode-se classificá-la como pesquisa de campo e bibliográfica em
razão da investigação ter ocorrido dentro da organização (em específico com funcionários da
venda consultiva da Natura) e de ter sido feito um estudo sistemático, baseado em material
publicado em livros e revistas científicas (VERGARA, 2007). O artigo tem caráter de pesquisa
quantitativa por ter sido aplicado questionário com perguntas fechadas, de múltipla escolha junto
aos consultores de venda da organização.
3.1 Seleção dos entrevistados, coleta e análise dos dados
O universo da pesquisa de campo foi os vendedores consultivos da empresa Natura em Picos – PI
e micro região. A amostra de 100 entrevistados foi escolhida aleatoriamente segundo critério de
representatividade não-probilística selecionados por acessibilidade, ou seja, pela facilidade de
acesso aos entrevistados (ver VERGARA, 2007).
A coleta de dados foi feita através da aplicação de questionário, fechado e estruturado por
amostragem, com o objetivo de obter dados concernentes para responder ao problema estudado.
Realizada a aplicação do questionário, foram feitas análises quantitativas por meio de estatística
descritiva de frequência (cf. COOPER; SCHINDLE, 2003). Utilizou-se o software estatístico
SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Science) para ajudar na construção das tabelas e
nos cálculos estatísticos.
4 Apresentação e análise dos dados
Ao analisar os dados da tabela 1 perceber-se que 33,9 por cento dos respondentes possuem faixa
etária entre 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) anos, seguido de 30,6 por cento tem idade entre 36
(trinta e seis) e 45 (quarenta e cinco) anos, e 24,2 por cento tem entre 26 (vinte e seis) e 35 (trinta

80

e cinco) anos, e o restante de 11,3 por cento possui idade de 46 (quarenta e seis) acima. Com a
observação destes dados, percebe-se que a maioria das consultoras de venda da Natura são
jovens.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

15 a 25 anos

21

33,9

33,9

33,9

26 a 35 anos

15

24,2

24,2

58,1

36 a 45 anos

19

30,6

30,6

88,7

46 em diante

7

11,3

11,3

100,0

Total

62

100,0

100,0

Tabela 1 - Faixa etária
Quando questionadas na tabela 2, as consultoras de venda da Natura, por sua maioria que
corresponde a 98,4 por cento, responderam que gostam de estar com pessoas e de se relacionar
com as mesmas, além de procurarem entender e conhecer cada vez mais sua clientela. Já 1,6 por
cento divergiram desse perfil.
De acordo com o perfil do profissional de vendas, citado por Gobe et al. (2007), os profissionais
devem possuir habilidades interpessoais, como gostar de estar e de se relacionar com pessoas,
procurando conhecer e entender suas necessidades, tais habilidades são fundamentais para que o
profissional de vendas seja visto como uma pessoas simpática e agradável, assim os clientes se
sentirão mais a vontade com o vendedor, criando uma relação mais duradoura.
De acordo com as observações feitas, as consultoras de venda da empresa, Natura, possuem em
seu perfil: habilidades interpessoais do profissional de vendas, pois essas habilidades as ajudam
no seu desempenho profissional.
Frequency
Valid Sim

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

61

98,4

98,4

98,4

Não

1

1,6

1,6

100,0

Total

62

100,0

100,0

Tabela 2 - Gosta de estar com pessoas e de se relacionar com elas, procurando entender e
conhecer cada vez mais os clientes.
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Na terceira questão do questionário indagou-se sobre a abordagem de clientes: você conversa
com eles como um amigo, mostrando sinceridade e espontaneidade?
Nesta questão a resposta foi unânime, pois todos os respondentes, 100 por cento, afirmaram que
gostam de conversar com seus clientes como um amigo, passando sinceridade e espontaneidade
para o mesmo. De acordo com Gobe et al. (2007), faz parte do perfil do profissional de vendas
agir com naturalidade, evitando abordagens mecânicas, e/ou apresentações prontas, em que o
vendedor acaba parecendo uma máquina que decorou um script.
Analisando as respostas das consultoras da Natura, é observável que eles ajam com naturalidade,
se relacionando com o cliente como um amigo, mostrando sinceridade e espontaneidade.
Na tabela 3 observa-se que 69,4 por cento dizem que vender é prazeroso, enquanto que 29,0 por
cento citam que vender é desafiante e, apenas, 1,6 por cento afirma que vender é sacrificante.
Segundo Gobe et al. (2007, p. 83) “vender é uma carreira altamente desafiante e excitante, na
qual as pessoas procuram estar sempre se superando”. O profissional de vendas está sempre em
busca pela superação de seus objetivos e metas.
Com estes dados é possível observar que no perfil da consultora de venda da Natura existe a
obstinação por vender, pois os mesmos vêem seu trabalho, vender, de forma prazerosa e
desafiante. Com estes dados, também é possível, observar as habilidades interpessoais deste
profissional de vendas.
Frequency
Valid Desafiante
Prazeroso
Sacrificant
e
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

18

29,0

29,0

29,0

43

69,4

69,4

98,4

1

1,6

1,6

100,0

62

100,0

100,0

Tabela 3 - Vender é...
A quinta questão é a seguinte: você acredita naquilo que faz e no que vende (gosta, entende e
conhece os atributos e qualidade dos produtos)?
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Todos os respondentes, no total de 62, afirmam que acreditam no que fazem e no que vendem,
pois eles gostam, entendem e conhecem todos os atributos e qualidades dos produtos. Pois,
segundo o respondente 35, “não há como vender o que não se conhece e nem acredita”.
“O profissional de vendas precisa acreditar naquilo que faz e no produto que vende [...] ele tem
de acreditar que o produto que vende torna a vida do cliente melhor e mais fácil” (GOBE et al.,
2007, p. 84). Além, de se identificar com o trabalho, o profissional de vendas deve estar
preparado tecnicamente para apresentar ao cliente a respeito da qualidade dos produtos e ajudá-lo
no atendimento de suas necessidades, auxiliando-o

na determinação das características do

produto. Para o mesmo autor, os profissionais de vendas precisam ter, além da habilidade
interpessoal, habilidades técnicas, que são essenciais para entenderem e explicarem as
características dos produtos que vendem .
Observados os dados, fica entendido que as consultoras procuram conhecer os produtos, para,
assim, atender às necessidades de seus clientes de acordo com suas peculiaridades, e fazendo,
principalmente, o que gostam. E isso, traz como consequência a satisfação do cliente.
Com base na atualização, de acordo com a tabela 1, 61,3 por cento responderam que procuram se
atualizar sobre as necessidades dos clientes, já 37,1 por cento procuram atualizar-se sobre os
produtos, e 1,6 por cento dos respondentes não procuram se atualizar.
De acordo com Gobe et al. (2007, p. 85), “é preciso entender e atualizar-se sobre o produto, o
mercado e as necessidades dos clientes, por mais rápido que mudem. Na atual sociedade de
consumo, não há mais espaços para rigidez de pensamento e de propósitos”.
Para Gobe et al. (2007), o profissional deve ter habilidade de negociação, onde o mesmo tem que
se preparar no que diz respeito à obtenção de informações, como clientes e suas necessidades,
produtos e mercados.
Como mostrado nos dados levantados, as consultoras procuram atualizar-se sobre as necessidades
dos clientes, bem como, sobre os produtos. O que deixa claro, que a adaptabilidade/flexibilidade
está presente no perfil das consultoras respondentes, e a habilidade de negociação também, no
que diz respeito à preparação.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

83

Valid Os produtos
As

necessidades

dos clientes
Não

procura

atualizar
Total

se

23

37,1

37,1

37,1

38

61,3

61,3

98,4

1

1,6

1,6

100,0

62

100,0

100,0

Tabela 4 - Procura se atualizar
Na tabela 5, 96,8 por cento dos respondentes afirmaram que procuram entender e/ou conhecer
suas necessidades, mas 3,2 por cento não procuram conhecer e/ ou entender as necessidades de
sua clientela. Os que responderam “sim” dizem que procuram entender e/ou conhecer as
necessidades das clientes, como: “anotando os produtos que mais usam , pretensões de usos e
sempre fazendo contato com eles por telefone, ou visitas às

residesidências ou no

trabalho”(respondente 43); “procurando saber se gostaram dos produtos vendidos a elas”
(respondente 7); “procuro o bem estar das pessoas, e procuro indicá-los produtos de qualidade”
(respondente 45); “preocupando em saber do que eles precisam” (respondente 32).
Conforme Gobe et al. (2007), o profissional de vendas deve saber ouvir interessantemente seu
cliente, para que possa compreender os pontos de vista e as preocupações do mesmo, e
conseqüentemente, suas necessidades. E a característica mais importante do perfil do profissional
de vendas é a capacidade de reconhecer as necessidades dos clientes, sabendo ouvi-los . Este
perfil se enquadra na habilidade interpessoal, pois o profissional de vendas precisa saber ouvir e
comunicar-se com o cliente, para que possa, desta maneira conhecer a outra parte e as suas
necessidades.
Com as informações da tabela 5 é possível perceber que as consultoras da Natura, têm a
preocupação de entender e conhecer as necessidades de seus clientes de acordo com suas
especificidades. Resultando num bom atendimento e relacionamento com o cliente. O que faz
com que suas negociações sejam bem sucedidas.

Frequency

84

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Sim
Não

60

96,8

96,8

96,8

2

3,2

3,2

100,0

100,0

100,0

Total 62

Tabela 5- Procura entender e/ou conhecer a necessidades do cliente
Na tabela 6, 98,4 por cento dos respondentes, procuram criar uma atmosfera de confiança e
profissionalismo para sua clientela. Já 1,6 por cento não procuram. Consoante Gobe et al. (2007,
p. 85), “pelo modo de agir, os bons vendedores passam a inspirar confiança. Eles devem ter
atitudes honestas e éticas”. Ou seja, os profissionais de vendas devem ter uma atitude que não
gere desconfiança, pois quem tem essa habilidade em seu perfil, é um bom profissional.
As consultoras da Natura procuram criar um clima de confiança, para que seus clientes
continuem comprando seus produtos, pois os respondentes se mostram preocupados em passar
confiabilidade, através de seu profissionalismo.
Frequency
Valid Sim
Não

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

61

98,4

98,4

98,4

1

1,6

1,6

100,0

100,0

100,0

Total 62

Tabela 6 - Criar atmosfera de confiança e profissionalismo para os clientes
De acordo com os respondentes, na tabela 7, 91,9 por cento planejam e controlam a negociação
com seus clientes; já, 8,1 por cento afirmam que não fazem isso. Para Gobe et al. (2007), o bom
profissional de vendas se prepara ou se planeja para a negociação, levando em consideração que
nem sempre os clientes têm tempo para pensar em todos os aspectos, devido, à ansiedade para
resolver o problema. Cabendo ao vendedor controlar

e/ou conduzir a negociação. E para

Donaldson (2005), esse planejamento deve ser feito anteriormente à visita ao cliente, pois
envolve a determinação de objetivos e reunião de informações sobre o comprador.
Diante dos dados na tabela 7, é possível identificar que a maioria das consultoras se prepara e
conduz as negociações, para, assim, atenderem de maneira mais adequada a seus clientes.
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Frequency
Valid Sim
Não

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

57

91,9

91,9

91,9

5

8,1

8,1

100,0

100,0

100,0

Total 62

Tabela 7 - Planejar e controlar as negociações
Com base nos dados coletados, na tabela 8, sobre o diferencial da Natura com relação às outras
empresas de cosméticos, fica clara que a principal diferença é a venda consultiva, com 51,6 por
cento; seguido, da qualidade dos produtos, com 33,9 por cento; e somente 14,5 por cento falaram
pela confiabilidade.
De acordo com alguns respondentes a diferença é que: “é uma empresa com grande credibilidade
no mercado. São produtos de boa qualidade”, respondente 46; já o respondente 17 diz que é “a
valorização da consultora”; o respondente 28, firma que “a qualidade dos produtos e a fidelidade
das consultoras com a venda e esta sendo uma aceitação muito grande no mercado de consumo e
venda”; e o respondente 15 diz que “a natura, se preocupa com a satisfação de seus clientes, por
isso vende qualidade, além de se preocupar com o planeta”; onde o respondente 31 completa
afirmando que “a diferença é porque a natura dar oportunidade p/ as pessoas trabalhar”.
Poser (2005), afirma que a Natura é um caso de sucesso em nosso mercado, assim como no
mercado internacional, onde é um verdadeiro relacionamento de mulher para mulher. A Natura é
vista pelas mulheres, clientes, como uma vendedora de sonhos e não de cosméticos.
Frequency
Valid Qualidade

do

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

21

33,9

33,9

33,9

Confiabilidade

9

14,5

14,5

48,4

Venda consultiva

32

51,6

51,6

100,0

Total

62

100,0

100,0

produto

Tabela 8- Diferencial da Natura para as outras empresas de cosméticos
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Visto os dados na tabela 8, fica evidente que as consultoras Natura, têm a percepção de que a
venda consultiva é um diferencial, pois estas ajudam o cliente na escolha do produto ideal, de
acordo com as necessidades do cliente. Essas consultoras têm a capacidade de desenvolver
relacionamentos com o cliente ao longo do tempo. Por isso, alguns autores, como Kotler (2003),
afirmam que o vendedor é o maior responsável do marketing de relacionamento, pois estão
sempre em contato com os clientes, e sabem, principalmente, como gerar vendas, lucros.
5 Considerações finais
A empresa Natura é um grande sucesso no mercado brasileiro e internacional. Pois faz parte das
mesmas grandes redes de relacionamentos de vendedores para clientes. A Natura não vende
apenas cosméticos, vende, principalmente, sonhos: sonho de rejuvenescimento, de um colorido
esplêndido, e de uma beleza encantadora, com sedução instantânea. Podendo, assim, dizer que
isso não é apenas a venda de um produto qualquer, mas a venda de solução.
Por essas características, o nosso campo de investigação foi a empresa Natura da cidade de Picos
- PI. O nosso objetivo foi saber como é feito o marketing de relacionamento pelos profissionais
da venda consultiva e quais vantagens competitivas isso trouxe para o setor de cosméticos.
Com base nos resultados foi possível perceber que as consultoras de venda da empresa, Natura,
possuem em seu perfil: habilidades interpessoais do profissional de vendas, pois essas habilidades
as ajudam no seu desempenho profissional. Foi possível observar que no perfil do consultor de
venda da Natura existe a obstinação por vender, pois os mesmos vêem em seu trabalho, vender,
de forma prazerosa e desafiante.
O estudo traz a contribuição de entender que as consultoras procuram conhecer os produtos, para,
assim, atenderem às necessidades de seus clientes de acordo com suas peculiaridades, e fazendo,
principalmente, o que gostam. E isso, traz como consequência a satisfação do cliente. As
consultoras procuram atualizar-se sobre as necessidades dos clientes, bem como, sobre os
produtos. O que deixa evidente que a adaptabilidade/flexibilidade está presente no perfil dos
respondentes, e a habilidade de negociação também, no que diz respeito à preparação. Os
resultados mostram que a qualidade e a valorização dos vendedores são, entre outros, principais
requisitos para o sucesso da empresa.
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RESUMO
Esta pesquisa buscou investigar até que ponto estão inter-relacionados os retornos das ações
dos setores de energia elétrica, telecomunicações, indústria, consumo, imobiliário e financeiro
no mercado de capitais brasileiro. Para tanto, a coleta de dados deu-se pelos registros dos
retornos das índices por meio do software de investimentos ECONOMÁTICA®. Adotou-se
como estratégia a utilização da estatística descritiva (medidas de posição e dispersão) e a
estatística inferencial (teste de hipótese e significância, análise de correlação). Os dados
tiveram como forma de avaliação o estudo das correlações, da volatilidade das carteiras por
meio do modelo ARCH e da inter-relação entre as séries através do modelo VAR. A pesquisa
concluiu que os setores de atividade são positivamente correlacionados conforme os
resultados observados tanto na análise dos coeficientes de correlação como também na análise
das funções impulso-resposta do modelo VAR. Ademais, observou-se que apesar da análise
dos modelos ARCH não indicarem uma supressão da volatilidade dos retornos dos portfólio
estudados, observou-se através da análise impulso-resposta, que na carteira formada pelos
índices de telecomunicações e indústria, existe uma possibilidade de reduzir o risco mesmo
que seja no curtíssimo prazo.
Palavras-Chave: Correlação. Diversificação de Investimentos. Modelo ARCH. Modelo
VAR .
ABSTRACT
This research investigates the extent to which they are inter-related stock returns of electric
energy, telecommunications, industry, consumer, housing and financial markets in the
Brazilian capital. To this end, the collection of data was the records of the returns of indexes
through Economatica ® software investments. Strategy adopted was the use of descriptive
statistics (measures of location and dispersion) and inferential statistics (hypothesis testing
and significance, correlation analysis). The data were means of evaluating the study of
correlations, the volatility of the portfolios through the ARCH model and the inter
relationship between the series through the VAR model. The research concluded that the
sectors of activity are positively correlated according to the results observed in the analysis of
correlation coefficients as well as the analysis of impulse-response functions of the VAR
*
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model. Furthermore, it was observed that despite the ARCH analysis models do not indicate a
return volatility suppression of the portfolio studied, it was found by analysis impulse
response, which in portfolio formed by indicators and telecommunications industry, there is a
possibility of reducing the risk even in the very short term.
Keywords: Correlation. Diversification of Investments. Model ARCH. VAR Model.

1. INTRODUÇÃO
O mercado de capitais brasileiro é regulamentado pela Comissão de Valores
Mobiliários e possui como instituições operadoras: as bolsas de valores, as sociedades
corretoras e demais intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros.
Nosso objeto de estudo concentra-se nas operações realizadas na BMF&Bovespa.
As bolsas de valores e as bolsas de mercadorias e futuros eram associações que
detinham títulos patrimoniais como uma espécie de “clube fechado”. Mas, com a necessidade
de reduzir custos, estas instituições passaram pelo processo de desmutualização, ou seja, os
títulos foram transformados em ações e as sociedades civis tornaram-se sociedades anônimas.
A bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F)
passaram por este processo em 2007.
A BMF&Bovespa surgiu, então, a partir da fusão da Bolsa de valores de São Paulo e
da Bolsa de Mercadorias e Futuros em março de 2009 (LAGIOIA, 2009).
Nas operações da BMF&Bovespa relacionado com o mercado de ações, pode-se
identificar setores de atividades os quais agrupam empresas que atuam no mesmo ramo de
atividade. Esta classificação é útil por diversas razões, na medida em que permite a
comparabilidade de empresas como também a diversificação dos investimentos.
Em mercados com alta disponibilidade de ativos, existem diferenças sensíveis entre as
diferentes taxas de retorno aplicadas aos diversos modelos de avaliação. Como agentes
econômicos racionais, os investidores irão buscar ativos que minimizem o risco para uma taxa
de retorno esperada. Vários autores na literatura internacional (SHARPE, 1964; ROSS, 1976;
FAMA E FRENCH, 1992) buscaram identificar variáveis que pudessem explicar as taxas de
retornos dos investimentos e assim os investidores teriam como otimizar suas carteiras.
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1.1 Caracterização do Problema
Existem várias formas utilizadas para diversificar, dentre elas estão, a diversificação
de títulos, de países (diversificação globalizada) e de setores, sendo este último, o foco deste
estudo. Tal forma de diversificação foi escolhida porque alguns autores mostram que desta
forma os investidores podem otimizar o retorno de seus investimentos (BACA, GARBE E
WEISS, 2000; CAVAGLIA, BRIGHTMAN E AKED, 2000 ; BOILLAT, SKOWRONSKI, E
TUCHSCHMID, 2002; e FLAVIN, 2004).
Conforme Fleming, Kirby e Ostdiek (2001) a volatilidade desempenha papel central
em seleção ideal de portfólio, derivados de preços e o gerenciamento de riscos. Estes
aplicativos motivam uma ampla literatura na modelagem de volatilidade.
Neste sentido, os modelos contendo a variância condicional heteroscedástica (ARCH)
são bastante úteis para avaliar o comportamento do risco e retorno no mercado acionário, e
consequentemente, a partir da diversificação, auxilia a montar um portfólio ótimo.
Como forma de estudar de modo mais detalhado a correlação entre as séries de retorno
das ações, estima-se um modelo de Vetores Autorregressivos (VAR) e, a partir dele, a função
Impulso-Resposta e a Decomposição da Variância do Erro de Previsão. Utilizando a função
de impulso-resposta, é possível perceber como uma variação ocorrida em uma das variáveis
do sistema repercute nas demais em um determinado horizonte de tempo. A decomposição da
variância, por sua vez, revela a proporção da variância do erro de previsão para uma das
variáveis que se deve a ela mesma, e às demais (ENDERS, 2004).
Diante deste constructo, deseja-se problematizar o seguinte questionamento: Até que
ponto estão inter-relacionados os retornos das ações dos setores de energia elétrica,
telecomunicações, indústria, consumo, imobiliário e financeiro no mercado de capitais
brasileiro?

2. PLATAFORMA TEÓRICA
2.1 Risco e Retorno na Análise de Investimentos
Conforme Bernstein (1997) a racionalidade e a mensuração são essenciais para a
tomada de decisões sob condições de incerteza. Incerteza é uma situação em que não se sabe
exatamente o que irá acontecer. Risco é a incerteza que de fato interessa, pois afeta o bem-
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estar das pessoas. Toda situação de risco é incerta, mas nem toda situação incerta envolve
risco (BODIE E MERTON, 2002).
Ao decidir alocar seus recursos, os investidores estarão sempre sujeitos a incertezas.
Incertezas quanto a valorização de seus ativos, quanto ao desempenho dos fundamentos
macroeconômicos de uma economia e quanto ao futuro de maneira geral. Todos estes
componentes são incorporados ao risco do negócio, o que poderá comprometer a lucratividade
de um determinado investimento. O risco é, portanto, uma medida dessa incerteza.
(NOGUEIRA E LAMOUNIER, 2009).
Segundo Bodie e Merton (2002) a aversão ao risco é a característica das preferências
de um indivíduo em situações de risco. É uma medida de quanto o indivíduo está disposto a
pagar a fim de reduzir a exposição ao risco. Ao avaliar as substituições ente os custos e os
benefícios de reduzir o risco, as pessoas avessas a ele preferem a alternativa do risco menor
pelo mesmo custo. A este respeito Bernstein (1997) os investidores podem administrar os
riscos os quais estão sujeitos.
De acordo com Mayo (2009), o retorno esperado é o incentivo que se tem para aceitar
o risco associado a um investimento e deve ser comparado ao retorno requerido, que é o
retorno necessário para induzir uma pessoa a fazer o investimento, a aceitar o risco. O retorno
requerido inclui o que se pretende ganhar em investimentos alternativos, como os
investimentos livres de risco; e, um prêmio por aceitar o risco que inclui compensação para a
taxa de inflação esperado e para as flutuações nos preços dos títulos.
Atrelado a isto, para Bodie e Merton (2002) uma medida utilizada na avaliação do
risco é a volatilidade. Esta tem relação com a gama de taxas de retorno possíveis ao possuir as
ações e a probabilidade de isso acontecer.
Desta forma, uma alteração tanto nos retornos esperados dos resultados individuais
quanto em sua probabilidade de ocorrência causa uma mudança no retorno esperado do
investimento. Groppelli & Nikbakht (1999) afirmam que o risco e o retorno são a base sobre a
qual são tomadas decisões racionais e inteligentes de investimento.
Pode-se identificar as fontes de risco e tomar a decisão mais apropriada. Estas são
classificadas como riscos diversificáveis e riscos não diversificáveis. Neste contexto, segundo
Fleuriet (2004) o risco de um ativo é composto de dois conjuntos distinguíveis de risco, a
saber: a) Risco sistemático - Aquele que não pode ser eliminado mediante estratégias de
diversificação. É o risco inerente ao sistema, o risco de mercado; b) Risco específico – Aquele
que é próprio ao ativo financeiro em pauta. É um reflexo do risco de que alguma coisa
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aconteça e afete o ativo (e somente este). Esse risco desaparece com a diversificação, e
conforme Hull (1996) este tipo de risco pode ser bem administrado pelo investidor, pois ele
pode ser totalmente diluído com a manutenção de uma carteira bem diversificada.

3.2 Diversificação de Investimentos
Na década de 50, a partir dos estudos de Harry Markowitz, surgiu a Moderna Teoria
de Portfólio (MTP), sendo parte da sua tese de doutorado e posteriormente premiado com o
Nobel de Economia, calculou como montar carteiras de ações com ótimas expectativas de
retorno para determinado risco ou baixas possibilidades de risco para determinadas taxas de
retorno. Segundo Fleuriet (2004) graças a Markowitz, a ideia de risco passou a ser vista e
estudada de outras formas.
Esta teoria vem trazer o conceito de diversificação mostrando que os preços dos ativos
financeiros não se movem, necessariamente, de modo exatamente conjunto, ou seja, não
precisam ser perfeitamente correlacionados. A diversificação de carteiras tem sido u m
instrumento bastante disseminado e utilizado pelos investidores para diluir riscos.
Ibbotson, Carr e Robinson (1982) afirmaram que a diversificação internacional
mostra-se eficiente devido aos benefícios gerados pela divisão em setores do comércio
internacional.
Segundo Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001, p.185), a razão pela a qual as ações
mantidas em carteira podem ser combinadas para formar uma carteira sem risco é que seus
retornos sejam inversamente proporcionais e a tendência de duas variáveis moverem-se juntas
é chamada correlação, e o coeficiente de correlação mede essa tendência.
Várias pesquisas empíricas confirmam os benefícios da diversificação proposta por
Markowitz. Um dos primeiros estudos foi realizado por Evans e Archer (1968) onde
verificaram uma relação inversa entre o número de ações e o grau de risco.
Posteriormente, Fama (1976) realizou um estudo o qual comprovou a relevância da
ideia de diversificação concluindo que o risco do portfólio é minimizado ao colocar ativos de
classes diferentes na carteira.
A diversificação entre ações com relações inversas (correlação baixa) entre os retornos
dos títulos dilui o risco da carteira. À medida que o coeficiente de correlação diminui, o risco
para determinado nível de retorno diminui, ou seja, conforme a correlação entre os ativos
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reduz, ocorre aumento do benefício da diversificação aumentando o retorno para um mesmo
nível de risco, ou diminuindo o risco para um igual nível de retorno. Quando investimentos
são combinados em diversos ativos diferentes, a variação num preço individual pode ser
compensada por variações complementares nos outros, reduzindo-se assim a variação total do
portfólio. Uma carteira com um número de ativos, inversamente correlacionados, poderá ter
menor risco do que a soma dos riscos individuais desses ativos.
Conforme Jensen (2000), a teoria do portfólio estabelece que os investidores podem
melhorar a performance pela diversificação de uma única classe de ativos. Alocando os
fundos para assegurar uma correlação baixa, reduzem-se os riscos do portfólio sem,
necessariamente, reduzir os retornos esperados.
Segundo Farrel (1983, p.33), “acrescentar ativos, especialmente aqueles com menores
covariâncias, deve ser um objetivo na construção de portfólios”, no entanto a opção de alocar
um número maior de ativos deve ser feita com cautela, pois desencadeia custos de transação e
operação maiores.
Kanas (1998) sugeriu a potencialidade dos ganhos dos investidores via diversi?cação
no longo prazo de seus investimentos. Gerrits e Yuce (2000) obtiveram resultados contrários
ao de Kanas (1998), afirmando que a diversi? cação não seria capaz de reduzir, sensivelmente,
o risco dos portfólios sem sacri?car as expectativas de retornos.

4.3 Modelo ARCH
Lucena e Pinto (2005) afirmam que os testes mais importantes na determinação de um
modelo financeiro são realizados através da análise dos resíduos do próprio modelo. Os
problemas normalmente são relacionados a eles através da autocorrelação dos mesmos e da
heterocedasticidade. Um modelo pode ser especificado de maneira imperfeita, isto pode
decorrer de vários motivos como: a) Entre os erros estão a forma funcional da equação, que
pode estar especificada de maneira incorreta; b) A omissão de alguma variável explicativa
importante; c) A existência de resíduos correlacionados simultaneamente e outros erros que
acabam por violar os pressupostos do modelo.
Algumas séries financeiras deparam-se com dificuldades quando almeja-se modelar, por
infringir uma hipótese básica da regressão, que é a homocedasticidade da mesma. A violação
destes pressupostos pode ser eliminada através da realização da modelagem ARCH.
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A partir da análise do elemento de clusters, os modelos heterocedásticos autoregressivos de avaliação de variância foram desenvolvidos, ou seja, retornos grandes tendem a
ser seguidos por outros retornos elevados, fazendo com que a variância dos retornos
proporcione grande correlação serial.
Com o intuito de congregar essa conduta, Engle (1982) sugeriu o modelo ARCH
(Autoregressive Conditional Heterocedasticity). Uma versão genérica dos modelos ARCH foi
apresentada por Bollerslev (1986), o denominado modelo GARCH (General Autoregressive
Conditional Heterocedasticity). Em seguida foi proposto o exponencial ARCH por Nelson
(1991) e modelos de volatilidade estocástico para retornos de ativo, além de várias extensões
consideradas essenciais e eficazes para assinalarem as mudanças de variâncias nas séries
temporais financeiras.
O modelo ARCH, apresentado por Robert Engle, foi uma proposta para analisar as
variações inflacionárias do Reino Unido na década de 80, contrapondo-se à teoria clássica
onde afirmava ser as variâncias iguais em todos os períodos analisados (homocedástica). O
modelo define que a variância condicional presente deve ser a média ponderada dos retornos
ao quadrado não esperados do passado. Neste contexto, é bastante proveitoso para analisar o
comportamento do risco e retorno no mercado acionário.
Engle (1982) propõe o modelo ARCH mostrando que é admissível obter modelos
matemáticos com dados concomitantes para média e variância, sendo assim, considera ser a
variância heterocedástica, não sendo, portanto, constante ao longo do tempo. Este modelo
comprova que a variância pode se comportar de forma variável no tempo, sinalizando a autocorrelação nos resíduos de uma série temporal qualquer.
A modelagem de volatilidade desenvolvida por Engle (1982), o processo denominado
ARCH, expressa a variância condicional como sendo uma defasagem distribuída do quadrado
dos retornos passados, ou seja, o conceito básico foi que o retorno na série não é
correlacionado serialmente, porém a volatilidade (variância condicional) depende de retornos
passados por meio de uma função quadrática.

4.4 Modelo VAR
Um dos principais avanços da análise de séries temporais são os modelos de Vetores
Autorregressivos (VAR). O VAR consiste em um sistema de equações, em que cada uma das
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variáveis que compõem o sistema é função dos valores das demais variáveis no presente, dos
seus valores e dos valores das demais variáveis defasadas no tempo. Um VAR de duas
variáveis e uma defasagem pode ser representado da seguinte forma:

x1t
x2t

1
2

x
2 x1t

1 2t

x
21 x1t

11 1t 1
1

x
22 x2t

12 2t 1

1t
1

2t

As equações de um modelo VAR podem conter também tendências determinísticas e
variáveis exógenas. A partir de algumas operações matemáticas o modelo VAR pode ser
transformado de modo que, nas equações, os valores do presente deixam de constar como
variáveis explicativas. Esta é a forma conhecida como VAR reduzido:

x1t a1 b11x1t 1 b12 x2t 1 e1t
x2t a2 b21 x1t 1 b22 x2t 1 e2t
Segundo Enders (2004), essa transformação é necessária, pois não é possível estimar o
modelo em sua forma primitiva. A razão é que os valores presentes das variáveis do sistema
são correlacionados com os termos de erro das equações. Assim, para encontrar o VAR
primitivo, é preciso estimar a forma reduzida.
A partir de um modelo de vetores autorregressivos, são estimadas a função ImpulsoResposta e a Decomposição da Variância. Utilizando a fu nção de impulso-resposta, é possível
perceber como uma variação ocorrida em uma das variáveis do sistema repercute nas demais
em um determinado horizonte de tempo. A decomposição da variância, por sua vez, revela a
proporção da variância do erro de previsão para uma das variáveis que se deve a ela mesma, e
às demais (Enders, 2004).
Para identificar o efeito de um choque de uma das variáveis do sistema em outras no
tempo presente, é preciso recuperar a formulação primitiva do VAR. No entanto, como o
número de coeficientes do VAR reduzido é inferior, não sendo possível determinar todos os
coeficientes do VAR primitivo, alguns deles devem ser restringidos a zero. Neste estudo,
utiliza-se a Decomposição de Choleski, assim, na matriz dos coeficientes presentes, restringese a zero todo coeficiente abaixo da diagonal principal (ENDERS, 2004).
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3. ASPECTOS METODÓLOGICOS
3.1 População e Amostra
Escolheu-se como população da pesquisa os setores do mercado de capitais brasileiro,
tendo como base a classificação setorial da Bovespa. A amostra caracteriza-se como não
probabilística e intencional e foi composta pelos índices dos setores de Energia Elétrica,
Telecomunicações, Indústria, Consumo, Imobiliário e Financeiro.
Optou-se por escolher estes índices porque as ações que os compõem pertencem
exclusivamente a cada um deles, ou seja, elas estão agrupadas de acordo com as
especificidades dos seus segmentos. Tal fato não ocorre com o Ibovespa, o qual agrupa ações
de vários setores econômicos.
Foi utilizado para cada índice o máximo de informações disponíveis, haja vista que os
mesmos foram criados em épocas distintas, não podendo ser gerado um período uniforme de
coleta de dados. A composição da amostra foi assim delimitada:
Quadro 1 – Composição da amostra
Índice

Período de coleta de dados

Índice Setorial de Telecomunicações

2000 a 2011

Índice de Energia Elétrica

2000 a 2011

Índice do Setor Industrial

2000 a 2011

Índice de Consumo

2007 a 2011

Índice Imobiliário

2006 a 2011

Índice Financeiro

2000 a 2011

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011

3.2 Procedimentos Técnicos e Coleta de Dados
A técnica utilizada para a coleta de dados deu-se pelos registros dos retornos das
índices por meio do software de investimentos ECONOMÁTICA®.
Adotou-se como estratégia a utilização da estatística descritiva (medidas de posição e
dispersão) e a estatística inferencial (teste de hipótese e significância, análise de correlação).
A estatística descritiva possibilitará a organização da sumarização dos dados e utilização de
modelos gráficos e numéricos para resumir e apresentar os dados, enquanto a estatística
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inferencial permitirá a análise e interpretação da amostra e a medida de erro de
comparabilidade das amostras (SPIEGEL, 1978; SILVA, 2000; STEVENSON, 2001).
Os dados tiveram como forma de avaliação o estudo das correlações, da volatilidade
das carteiras por meio do modelo ARCH e da inter-relação entre as séries através do modelo
VAR.
O presente estudo baseou-se no cálculo dos retornos das ações e não nos preços.
Existem dois motivos fundamentais para se trabalhar com retornos, e não com preços: o
primeiro é que para investidores médios, o retorno de um ativo é um resumo completo e
autônomo da escala da oportunidade de investimento e, o segundo, que séries de retornos
tendem a ser estacionárias (TSAY,2002).
A pesquisa bibliográfica também alicerça esta pesquisa, uma vez que discute e explica
um tema ou problema com base em referências teóricas já publicadas em livros, revistas,
periódicos e artigos científicos (SILVA, 2003).
Quanto ao período em estudo, trata-se de um recorte transversal do período de 2000 a
2011 no cenário do mercado de capitais brasileiro.

3.3 Tratamento dos Dados Coletados
Primeiramente foi realizada uma análise de correlação das séries de retornos dos
índices selecionados com vistas a identificar possíveis padrões de comportamento. Na
sequencia verificou-se a volatilidade das séries tomando-se por base um Modelo
Econométrico para estimação da volatilidade condicional dos retornos de ativos financeiros,
denominado ARCH (Autoregressive Conditional Heterocedasticity).
Desta forma, os artifícios adotados para a estimação do teste ARCH foram:
1. Converteu-se os preços diários das séries em retornos;
2. Extraiu-se os resíduos do modelo para avaliar o teste ARCH.
Nesta modelagem, a variância condicional é uma função linear do quadrado das
novidades passadas. Então, conforme Stock e Watson (2004, p. 383), tem-se o modelo ARCH
como:

Rt
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Onde, Rt é o retorno em t; C é a constante e
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Para obter uma boa determinação desse modelo e a variância condicional ser positiva,
as restrições paramétricas são:
0

0 e

i

> 0,

i = 1,2,.......,p.

Por fim, como forma de avaliar a interdependência entre as séries, estimou-se um
modelo de Vetores Autorregressivos (VAR) com os retornos dos índices dos setores
pesquisados. Um modelo VAR é um sistema de equações no qual o valor atual de cada
variável é função dos seus próprios valores e dos valores das demais variáveis no passado.
A partir do modelo VAR, obt iveram-se as funções de impulso resposta e a
decomposição da variância do erro de previsão. As funções de impulso resposta são úteis para
avaliar o impacto de mudanças inesperadas em uma variável nas demais. A decomposição da
variância revela o nível de interdependência das variáveis do sistema.

4. RESULTADOS
4.1 Teste de Estacionariedade
Foi realizado o Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e os resultados indicaram
estacionariedade para todas as séries.
Tabela 1 – Teste ADF – Séries em Nível
Nº
de
Defasagens Teste

REE

0

RTEL

2

Calculado Tabelado

Regressão com Constante e Tendência
-52,76277 -3,41
Regressão com Constante e sem
Tendência
-2,86
Regressão sem Constante e sem
Tendência
-1,95
Regressão com Constante e Tendência
-31.55030 -3,41
Regressão com Constante e sem
Tendência
-2,86
Regressão sem Constante e sem
Tendência
-1,95
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RIND

RCONS

RMOB

RFCN

2

Regressão com Constante e Tendência
-32,32737 -3,41
Regressão com Constante e sem
Tendência
-2,86
Regressão sem Constante e sem
Tendência
-1,95

0

Regressão com Constante e Tendência
-35,22222 -3,41
Regressão com Constante e sem
Tendência
-2,86
Regressão sem Constante e sem
Tendência
-1,95

0

Regressão com Constante e Tendência
-26,98263 -3,41
Regressão com Constante e sem
Tendência
-2,86
Regressão sem Constante e sem
Tendência
-1,95

5

Regressão com Constante e Tendência
-19,40221 -3,41
Regressão com Constante e sem
Tendência
-2,86
Regressão sem Constante e sem
Tendência
-1,95

Fonte: elaboração própria.

4.2 Testes de Correlação
A análise da correlação entre as séries de retornos dos setores da bolsa de valores de
São Paulo indicou que eles são positivamente correlacionados. Isso indica que os setores
respondem de modo semelhante a variações ocorridas no mercado acionário.

Tabela 2 – Matriz de Correlação entre os Retornos das ações
REE
RTEL
RIND
RCONS RMOB RFCN
REE
1,0000
0,7337
0,6700
0,8128
0,6703
0,6752
RTEL
0,7337
1,0000
0,7053
0,7681
0,6607
0,6581
RIND
0,6700
0,7053
1,0000
0,9041
0,8218
0,7974
RCONS 0,8128
0,7681
0,9041
1,0000
0,7736
0,7904
RMOB 0,6703
0,6607
0,8218
0,7736
1,0000
0,7705
RFCN
0,6752
0,6581
0,7974
0,7904
0,7705
1,0000
Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 2 pode-se observar a matriz de correlação entre o retorno das ações. Assim,
os retornos diários de Energia Elétrica e telecomunicações são positivamente correlacionados
(0,73369). Da mesma forma, os retornos diários de Energia Elétrica estão positivamente
correlacionados com Indústria (0,66995), com Consumo (0,81284), com Imobiliário
(0,67030) e com Financeiro (0,67521).
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No que se refere aos retornos diários de Telecomunicações, estes apresentaram-se
positivamente correlacionados com Indústria (0,70532), com Consumo (0,76810), com
Imobiliário (0,66067) e com Financeiro (0,65807).
Estimou-se também a correlação dos retornos diários da Indústria com demais setores.
Assim, este setor mostrou-se positivamente correlacionados com Consumo (0,90411), com
Imobiliário (0,82177) e com Financeiro (0,79740). Ao analisar a relação existente entre o
setor de Consumo e os outros setores estudados, pôde-se verificar que os retornos diários de
Consumo são diretamente proporcionais a Imobiliário (0,77361) e Financeiro positivamente
correlacionados (0,79036). Por fim, constatou-se que os retornos diários do setor Imobiliário
são positivamente correlacionados com o setor Financeiro (0,77054).
4.3 Testes de Causalidade de Granger
Os resultados dos testes à causalidade de Granger são apresentados na Tabela 3. Os
testes foram realizados considerando apenas uma defasagem, pois a memória das séries de
retorno de ações é relativamente pequena.

Variável
Explicativa

Tabela 3 – Teste à Causalidade de Granger
Variável Dependente
REE
RTEL
REE
8,6991
(0,0032)
RTEL
4,6852
(0,0305)
RIND
4,7308
16,4250
(0,0297) (0,0001)
RCONS 0,8859
5,8432
(0,3468) (0,0158)
RMOB 0,4547
4,1535
(0,5003) (0,0418)
RFCN
1,2167
3,0629
(0,2702) (0,0803)

RIND
9,7432
(0,0018)
3,3875
(0,0658)

3,6069
(0,0578)
1,4895
(0,2226)
0,8056
(0,3695)

RCONS
1,9237
(0,1657)
3,6469
(0,0564)
0,2817
(0,5957)

RMOB
5,0013
(0,0256)
4,8899
(0,0273)
3,6353
(0,0569)
2,7857
(0,0954)

1,1445
(0,2850)
0,0018
1,1001
(0,9657) (0,2945)

RFCN
1,5215
(0,2176)
0,2265
(0,6342)
0,0002
(0,9900)
1,2545
(0,2629)
0,1479
(0,7007)

Fonte: elaboração própria.

A partir da análise do Teste de Causalidade de Granger, pôde-se observar que os
retornos de Energia Elétrica Granger causa Telecomunicações (5% de significância) e
também Granger causa Indústria (5% de significância), ambos havendo reciprocidade na
causalidade.
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Contatou-se que não há relação de causalidade entre os retornos de Energia Elétrica e
dois setores, sendo um deles Consumo e o outro Imobiliário, ambos a 5% de significância.
Verificou -se também que, os retornos de energia elétrica causa Imobiliário Granger a 5% de
significância.
Observou-se ainda que não há relação de causalidade entre os retornos de Energia
Elétrica e Financeiro, e entre os retornos de Energia Elétrica e Imobiliário, ambos a 5% de
significância.
No que se refere ao setor de Telecomunicação, pôde-se observar que os retornos deste
setor causa Granger em quatro setores: Indústria a 10% de significância, Consumo a 5% de
significância, Imobiliário a 5% de significância e Financeiro a 10% de significância, tendo
todos eles relação de bicausalidade. Ao analisar o setor de Indústria, constatou-se que
Consumo explica Industria (5% de significância) e Indústria explica Imobiliário (5% de
significância). Verificou -se também que não há causalidade entre Indústria e Financeiro.
Ao observar Consumo, constatou-se que este causa Imobiliário (10% de significância)
e que não há causalidade entre Consumo e Financeiro. Por fim, verificou-se que não há
causalidade entre Imobiliário e Financeiro.
4.4 Modelos ARCH
Após o a realização do Teste de Causalidade de Granger, procedeu-se a análise da
modelagem ARCH no intuito de verificar a volatilidade das séries dos retornos dos setores
estudados.
Desta forma, conforme Tabela 4, pôde-se verificar que todas as séries temporais dos
retornos mostraram-se voláteis, ou seja, os parâmetros ARCH foram significativos.

Tabela 4 – Modelos ARCH para as Séries de Retorno
REE

RTEL

RIND
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Média

Constante ARCH (1)

0,0004
(0,0074)
0,0004
(0,0004)
0,0002
(0,3046)
0,0002
(0,2407)
0,0005

0,00005
(0,00000)
0,00004
(0,00000)
0,00006
(0,00000)
0,00005
(0,00000)
0,00004

0,2256
(0,0000)
0,1701
(0,0000)
0,2016
(0,0000)
0,1610
(0,0000)
0,2812

ARCH (2)

0,2146
(0,0000)

0,2090
(0,0000)

(0,0006) (0,00000) (0,0000)
0,0005
0,00003
0,1644
0,2284
(0,0000) (0,00000) (0,0000)
(0,0000)
0,0002
0,00004
0,4353
RCONS
(0,2764) (0,00000) (0,0000)
0,0004
0,00003
0,1835
0,3289
(0,0213) (0,00000) (0,0000)
(0,0000)
0,0000
0,00009
0,4643
RMOB
(0,9598) (0,00000) (0,0000)
-0,0001 0,00007
0,2132
0,3845
(0,6913) (0,00000) (0,0000)
(0,0000)
0,0003
0,00007
0,2661
RFCN
(0,1511) (0,00000) (0,0000)
0,0006
0,00006
0,1650
0,2822
(0,0102) (0,00000) (0,0000)
(0,0000)
Fonte: elaboração própria. OBS: Nível de significância entre parênteses.

4.5 Modelo VAR
Realizou-se o VAR com todas as séries de retorno. O número de defasagens do
modelo foi 3, conforme indicado pelo critério de seleção de AKAIKE. A decomposição da
variância do erro de previsão mostrou que o retorno das séries possui uma característica
bastante autorregressiva principalmente para as séries de energia elétrica (98%),
telecomunicações (44%) e imobiliário (32%).
Observou-se também que o retorno de energia elétrica possui elevado poder de
explicação da variância do erro de previsão de todas as demais sereis (entre 45% e 65%).
Outras relações significativas foram encontradas para os setores de telecomunicações e
indústria (8%), indústria e consumo (12%), indústria e imobiliário (15%) e indústria e
financeiro (12%).
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Tabela 5 – Decomposição da Variância
Dias REE
RCONS RMOB RFCN
RTEL RIND
1
100,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5
98,160
0,337
0,119
0,474
0,021
0,889
10 98,127
0,338
0,121
0,481
0,028
0,906
20 98,127
0,338
0,121
0,481
0,028
0,906
1
54,963
45,037
0,000
0,000
0,000
0,000
RTEL
5
54,011
43,937
1,009
0,423
0,209
0,412
10 54,009
43,919
1,009
0,425
0,224
0,415
20 54,009
43,919
1,009
0,425
0,224
0,415
1
62,837
8,214
28,949
0,000
0,000
0,000
RIND
5
61,319
8,216
28,672
0,372
0,550
0,871
10 61,323
8,212
28,647
0,380
0,563
0,876
20 61,323
8,212
28,647
0,380
0,563
0,876
1
65,386
7,192
12,670
14,752
0,000
0,000
RCONS
5
63,426
7,310
12,272
15,111
0,465
1,416
10 63,417
7,301
12,257
15,097
0,492
1,436
20 63,417
7,301
12,257
15,097
0,492
1,436
1
46,582
6,999
14,862
0,193
31,364
0,000
RMOB
5
45,226
7,115
14,759
0,947
31,678
0,275
10 45,228
7,111
14,746
0,966
31,664
0,283
20 45,228
7,111
14,746
0,966
31,664
0,284
1
54,554
6,552
12,301
0,194
1,385
25,013
RFCN
5
53,793
6,419
12,454
1,155
1,606
24,574
10 53,788
6,416
12,440
1,181
1,617
24,558
20 53,788
6,416
12,440
1,181
1,617
24,558
Fonte: elaboração própria. OBS: Nível de significância entre parênteses.
REE

A análise de impulso resposta, por sua vez, nos mostra que no caso de um aumento
inesperado em energia elétrica (0,7%, que corresponde a 1 desvio padrão) promoveria uma
reação positiva, contemporânea e de semelhante magnitude em todos os índices analisados.
No dia posterior a este choque, haveria uma redução dos índices, mas em uma proporção
inferior ao crescimento inicial (0,1%). Os efeitos deste choque se dissipariam por volta de 4
dias.
Um choque positivo em telecomunicações (0,6%), promoveria um crescimento
simultâneo em indústria, consumo, imobiliário e financeiro, mas em proporção inferior
(0,2%). Nos três dias posteriores ao choque, os setores citados apresentariam um leve
crescimento, ainda que menor que 0,1%, e os efeitos se dissipariam completamente logo em
seguida.
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Um choque positivo na indústria (0,5%) promove um movimento simultâneo nos
setores de consumo(0,3%), imóveis (0,4%) e financeiro (0,3%). Para estes setores o choque se
dissiparia em 3 dias. Ainda em relação a este choque, o setor de telecomunicações seria
afetado negativamente em (0,1%) um dia depois. Este movimento denuncia que a série de
telecomunicações poderia representar uma maneira de diversificar o risco da carteira, mesmo
que seja no curtíssimo prazo.
Um choque positivo em imobiliário provocaria uma reação relativamente pequena em
todos os demais setores comparando-se com os demais choques apresentados. Para um
aumento de 0,7% neste setor, observa-se um crescimento simultâneo no retorno de financeiro
na ordem de 0,1%, e nos demais, inferior a esta proporção, mesmo nos dias posteriores.
Um choque de 0,5% no financeiro acarretaria em um incremento de cerca de 0,1% nos
setores de energia elétrica e telecomunicações no dia posterior ao choque. No terceiro dia
após o choque este efeito se repetiria nestes dois setores e seria também observado no setor de
consumo. A partir do quarto dia posterior, os efeitos se dissipariam.

Figura 1 – Funções Impulso-Resposta

Fonte: elaboração própria.
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5. CONCLUSÕES
Esta pesquisa teve como objetivo precípuo identificar o nível de inter-relação entre o
retorno das ações dos setores de energia elétrica, telecomunicações, indústria, consumo,
imobiliário e financeiro no mercado de capitais brasileiro no período de 2000 a 2011.
Os resultados da análise dos modelos ARCH indicam que a diversificação do portfólio
considerando apenas o setor de atividade, não suprime a volatilidade dos retornos deste
investimento. Contudo, não há evidências suficientes para afirmarmos que a Teoria da
Diversificação de Markowitz não aplicado ao mercado de ações brasileiro, haja vista que
seriam necessárias evidências adicionais para tal afirmação.
Os setores de atividade são positivamente correlacionados conforme os resultados
observados tanto na análise dos coeficientes de correlação como também na análise das
funções impulso-resposta do modelo VAR.
Além disso, pode-se verificar que o setor de energia elétrica afeta positivamente os
demais setores, ou seja, as fontes de variação que atuam nesse setor se propagam pelos demais
segmentos interferindo no retorno de sua s ações. Tal fato se observa de forma menos intensa
nos demais setores estudados.
Por fim, apesar da análise dos modelos ARCH não indicarem uma supressão da
volatilidade dos retornos dos portfólio estudados, observou-se através da análise impulsoresposta, que na carteira formada pelos índices de telecomunicações e indústria, existe uma
possibilidade de reduzir o risco mesmo que seja no curtíssimo prazo.
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A SINGULARIDADE DO TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO
ESCOLAR DA PESSOA SURDA
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RESUMO
Este artigo discute o papel singular do tradutor/intérprete de Libras – Língua Brasileira de
Sinais – na inclusão escolar da pessoa surda. Para tanto, aborda os seguintes tópicos: o sujeito
surdo brasileiro – língua, identidade e estigma; fatos históricos do tradutor/intérprete de língua
de sinais; tradução versus interpretação e o profissional que atua em ambas as áreas; a
educação inclusiva da pessoa surda e as implicações decorrentes da atuação do intérprete
educacional.
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Inclusão Escolar. Sujeito Surdo. Tradutor/Intérprete de Libras.

ABSTRACT
This article argues the peculiar functions of a translater/sign language-Libras – Língua
Brasileira de Sinais – with the main reason to enroll this disable people in the school. For this
reason is necessary to approach the following topics as the brazilian’s deaf – language,
identity and stigma; the translater’s historic facts /interpreter of language of signs, comparing
the translation with the interpretation and at the same way with the professional that has been
working in these areas that focus an education that involves these disable people and the
implications of acting as an educational interpreter.
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School Enrollment. Deaf. Translator/Interpreter of Signs.
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1 INTRODUÇÃO
Escrever sobre o papel singular do tradutor/intérprete de Libras na inclusão escolar da
pessoa surda é algo tão enigmático como tentar compreender a constituição do ser. Nesse
sentido, falar sobre tal temática requer a compreensão de aspectos intrínsecos do sujeito
surdo, bem como aspectos relevantes da inclusão desse sujeito em classes regulares de ensino
com a atuação do intérprete de língua de sinais educacional.
Desse modo, é importante relatar acerca do sujeito surdo brasileiro – sua língua, sua
identidade e seu estigma, a história do tradutor/intérprete de língua de sinais, a tradução
versus a interpretação e o profissional que atua em ambas as áreas, a educação inclusiva da
pessoa surda e as implicações decorrentes da atuação do intérprete educacional.

2 O SUJEITO SURDO BRASILEIRO: LÍNGUA, IDENTIDADE E ESTIGMA

Uma das principais características de identidade e de comunicação que todo ser
humano possui é a sua língua. Sendo assim, a língua “é um instrumento de comunicação, um
sistema de signos vocais específicos aos membros de uma mesma comunidade” (DUBOIS et
al, 2007:378). Todo indivíduo possui a sua identidade comunicativa, a sua língua materna.
Mas o que significa o termo língua materna? A língua materna é “a língua em uso no país de
origem do falante e que o falante adquiriu desde a infância [...]” (DUBOIS et al, 2007:378).
Sendo assim, é aquela em que o indivíduo aprendeu no seio familiar de forma natural e que é
a oficial do seu país de origem.
Nesse sentido, o falante brasileiro tem como língua materna a língua portuguesa, uma
vez que a adquiriu de forma natural e que é a oficial do seu país. Essa afirmação está correta
se o falante em questão for um ouvinte. Porém, considerando a mesma situação, mas em se
tratando de um sujeito surdo, qual seria a língua materna de tal sujeito? Obviamente seria a
língua portuguesa, mas se a pessoa é surda, logo não aprendeu a língua portuguesa no seio
familiar. Quando muito aprendeu a oralizar o idioma do seu país. Contudo, não pode ser sua
língua materna, uma vez que não a concebeu de forma natural, mas sim aprendeu a oralizá-la
através de recursos técnicos e mecânicos e com um profissional específico.
Dessa forma, diante de tais implicações, afirma-se que a língua materna do sujeito
surdo brasileiro é a Língua Brasileira de Sinais, ou simplesmente Libras, conforme texto
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publicado na rede mundial de computadores pela Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (FENEIS)1:
Libras, ou Língua Brasileira de Sinais, é a língua materna dos surdos brasileiros e,
como tal, poderá ser aprendida por qualquer pessoa interessada pela comunicação
com essa comunidade. Como língua, esta é composta de todos os componentes
pertinentes às línguas orais, como gramática, semântica, pragmática, sintaxe e
outros elementos, preenchendo, assim, os requisitos científicos para ser considerada
instrumental linguístico de poder e força. Possui todos os elementos classificatórios
identificáveis de uma língua e demanda de prática para seu aprendizado, como
qualquer outra língua. Foi na década de 60 que as línguas de sinais foram estudadas
e analisadas, passando então a ocupar um status de língua. É uma língua viva e
autônoma, reconhecida pela linguística.

Desse modo, a Libras é considerada pela ciência da linguagem 2, a linguística, como
uma língua natural3 ou como um sistema linguístico legítimo e não um problema do surdo ou
uma patologia da linguagem. Quadros e Karnopp (2004:30) citam estudos de Stokoe (1960)
em que este percebeu e comprovou que as línguas de sinais atendiam a todos os critérios
linguísticos de uma língua genuína, no léxico, na sintaxe e na capacidade de gerar uma
quantidade infinita de sentenças. Stokoe verificou ainda que os sinais não são imagens, mas
símbolos abstratos complexos, com uma complexa estrutura interior. Ele foi o primeiro a
procurar uma estrutura, a analisar os sinais, dissecá-los e a pesquisar suas partes constituintes.
A partir daí surgiram diversos estudos linguísticos de forma a demonstrar o status de língua
natural das línguas de sinais.
Diante disso, percebe-se que um fator crucial para o indivíduo surdo é a língua de
sinais, a sua língua materna, pois é através dela que ele irá adquirir a sua identidade de sujeito
surdo pertencente a uma comunidade linguística, com características próprias e cultura
própria. Contudo, por se tratar de uma minoria linguística, a comunidade surda brasileira é
estigmatizada, ou seja, apresenta uma marca, um sinal que revela o seu “defeito”.

1

Disponível em: <http//www.feneis.org.br/Libras/index.shtml> Acesso em 14 de novembro de 2010.

2

A linguagem repousa sobre uma estrutura inata, ativada pelo meio [social] num processo que é o da aquisição
da linguagem. A linguagem aparece, com efeito, como aptidão própria da espécie humana [...]; essa aptidão
repousa em bases biológicas [...], particularmente a localização da linguagem na parte posterior do hemisfério
esquerdo do cérebro. (DUBOIS et al; In LUFT, 2003:52).
3

Uma língua natural é uma realização específica da faculdade da linguagem que se dicotomiza num sistema
abstrato de regras finitas, as quais permitem a produção de um número ilimitado de frases. Além disso, a
utilização efetiva desse sistema, com fim social, permite a comunicação entre seus usuários. Conforme a
definição de Chomsky (1957) exposta em Quadros e Karnopp (2004:30): “língua natural é um conjunto (finito
ou infinito) de sentenças, cada uma finita em comprimento e construída a partir de um conjunto finito de
elementos”.
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E por que as pessoas surdas são estigmatizadas? Isso ocorre porque desde que os
indivíduos nascem, vivenciam, em todos os espaços sociais, a normalização, ou seja, desde
que a pessoa nasce até o momento de sua morte, ela passa pelo processo normalizador da
sociedade. Tal processo não é visto, não é notado. É um processo sutil, invisível que está
impregnado na sociedade. As pessoas passam por ele sem pensar, sem agir, sem perceber. E
uma vez normalizado, o indivíduo está padronizado, acreditando que o natural são todas as
pessoas serem normais. Logo, aqueles que fogem da padronização são estigmatizados,
carregam o seu estigma, a sua marca. Conforme Audrei Gesser (2009:67): “nesse processo
normalizador, abrem-se espaços para a estigmatização e para a construção de preconceitos
sociais”. E no caso do sujeito surdo brasileiro, o seu estigma, o seu defeito, frente ao padrão
normal e natural da sociedade, é a sua própria língua: a Língua Brasileira de Sinais.

3 FATOS HISTÓRICOS: O TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS

A interpretação é a atividade mais antiga da história. Os primeiros intérpretes foram os
hermeneutas, que se propunham a traduzir a vontade divina para o povo. Na Antiguidade,
antes do Renascimento, os intérpretes raramente eram mencionados. Uma possível causa para
esse fato era a primazia dada ao texto escrito em relação ao texto falado. Também a posição
social dos intérpretes pode explicar sua omissão nos anais da história: híbridos étnicos e
culturais, muitas vezes do sexo feminino, escravos ou membros de um grupo social
desprezado. Esses intermediários não receberam o tratamento devido nos registros históricos
(DELISLE e WOODSWORTH, 2003).
Já na Idade Média, os encontros diplomáticos marcaram a presença dos intérpretes de
línguas orais em conferências, pois necessitavam de um intermediador linguístico e cultural
para os países representados nesses encontros. Antes, as negociações diplomáticas
internacionais eram realizadas em francês, uma vez que essa era a língua que predominava na
época. Essa situação começa a mudar a partir da Primeira Guerra Mundial, com a participação
dos Estados Unidos no Congresso de Viena (1814-1815). Desde então, as interpretações
passaram a ser realizadas em francês e inglês.
Nessa época era comum, além das guerras em nome das religiões e, por consequência,
a evangelização dos povos, a necessidade da intermediação cultural e linguística. Todos esses
intermediadores linguísticos e culturais atuavam sem muito conhecimento do processo de
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interpretação. Eles se inseriam nas comunidades a fim de aprenderem a língua para passar os
ensinamentos bíblicos.
Com a língua de sinais, esse processo também ocorreu. As primeiras interpretações
nesta língua iniciaram-se, provavelmente, na França, por consequência do próprio processo
histórico que este país teve em relação à educação de surdos. Assim, a história da composição
do intérprete de língua de sinais se embaralha com a própria história do sujeito surdo e da
língua de sinais.
Nos séculos XVIII e XIX, em decorrência da revolução industrial e com maior
crescimento das cidades, as concepções acerca do trabalho e do papel da pessoa surda na
sociedade se transformaram. Desse modo, as instituições com fins religiosos, educativos,
sociais e de ajuda em geral ofereciam diferentes serviços para a comunidade surda. E as
pessoas que tinham contato com algum parente surdo assumiram o papel de “ponte” entre a
comunidade surda e os ouvintes.
Situação semelhante, no espaço familiar, aconteceu com os filhos ouvintes de pais
surdos. Pela aquisição e fluência com que os filhos, em convivência com seus pais, tinham da
língua, desenvolviam a atividade de interpretar, intermediando surdos e ouvintes.
Nos Estados Unidos, a organização da categoria profissional de intérprete de língua de
sinais se iniciou em 1964, quando um grupo de intérpretes de língua sinalizada estabeleceu o
Registro de Intérpretes para Surdos. Esse registro assumiu a responsabilidade de formação,
treinamento e avaliação, estabelecendo o código de comportamento ético. Promoveu,
também, workshops com a finalidade de implementar um sistema de avaliação nacional,
naquele país, para testar e certificar os intérpretes habilitados a desempenhar suas atividades.
Já os intérpretes de Libras no Brasil, embora em proporções diferentes, apresentam um
movimento organizativo que aos poucos ganha fôlego em eventos tais como: I Encontro
Nacional de Intérpretes, organizado pela FENEIS – Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos – no Rio de Janeiro em 1988, II Encontro Nacional, também, no Rio
de Janeiro em 1992; I Encontro Nordestino de Intérpretes de Libras, realizado em João
Pessoa, em 1998; I Seminário de Intérpretes, realizado em São Paulo, em 2001; I e II
Encontro de Intérpretes do estado de Santa Catarina, realizados em Florianópolis,
respectivamente, no ano de 2004 e 2005.
Contudo, a profissão de intérprete de língua de sinais no Brasil ainda não é
reconhecida e, por essa razão, essa atividade abarcou profissionais de diferentes áreas, como:
pedagogos, fonoaudiólogos e pastores. Vale ressaltar que esse trabalho tem sido desenvolvido
por profissionais que, em diversas situações, realizam o trabalho de interpretação pelo

115

envolvimento que possuem com os grupos e/ou organizações de surdos, sem nenhum tipo de
remuneração.
Atualmente no Brasil, a profissão de intérprete de língua de sinais está ligada à
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE, órgão
governamental de cunho assistencial. Segundo Houaiss (2009), “assistência” significa amparo
e proteção. Ou seja, o intérprete de Libras é entendido pelo Estado como uma pessoa que
ampara as pessoas surdas, diferentemente do tradutor/intérprete que está enquadrado no 36º
grupo no plano da Confederação Nacional das Profissões Liberais (portaria nº 3264 de 27 de
setembro de 1988 do Ministério do Trabalho). Apesar de ser compreendida como uma
profissão liberal, o trabalho de tradutor/intérprete também não é regulamentado.
A luta pela regulamentação da profissão de tradutor no Brasil data desde 21 de maio
de 1974 e remonta à fundação da Associação Brasileira de Tradutores – ABRATES. Os
objetivos da ABRATES eram melhorar as condições de trabalho do tradutor e aprimorar a
qualidade profissional da tradução.
Em 1977 a ABRATES elaborou um projeto-lei para a regulamentação da profissão no
Brasil, que foi engavetado pelo Ministério do Trabalho. Uma das razões da não aprovação da
regulamentação da profissão do tradutor foi justamente a necessidade da definição dos
parâmetros da sua formação acadêmica.
Já o Sindicato de Tradutores – SINTRA – foi criado a partir da ABRATES, e tem
dado continuidade na luta pela regulamentação da profissão, orientando sobre tabelas de
preços, cursos de aperfeiçoamento e listas de discussão para os tradutores e/ou intérpretes.
Assim, a partir dos aspectos históricos aqui relatados, verifica-se que a profissão de
tradutor/intérprete de língua de sinais surgiu a partir da necessidade da comunicação entre a
comunidade surda e a comunidade ouvinte. E se expandiu pelo fato do sujeito surdo está cada
vez mais atuante na sociedade. Desse modo, é necessário que esse profissional seja
reconhecido como tal na sociedade brasileira, pois ele é mais do que uma “ponte” entre uma
língua e outra, é aquele que facilita a interação e a relação entre surdos e ouvintes.

4 TRADUÇÃO VERSUS INTERPRETAÇÃO: O PROFISSIONAL TRADUTOR/
INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS

As palavras tradução e interpretação, embora pertençam ao mesmo campo semântico,
são empregadas para expressar situações diferentes. Na verdade traduzir e interpretar são
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verbos e ações que se interpenetram. Uma coisa não existe sem a outra. A distinção
terminológica cumpre apenas um fim didático e só é valorizada mesmo por intérpretes e
tradutores.
A tradução refere-se ao processo envolvendo pelo menos uma língua escrita. Nesse
processo, o tradutor traduz um texto escrito de um língua para outra. Conforme afirma Rosa
(2005:103): “o tradutor é aquele que vai transformar e produzir significados, gerar formas
recriadas na língua para a qual traduz”. Já a interpretação refere-se ao processo em que o
intérprete interpreta de uma língua (língua fonte) para outra (língua alvo) o que foi dito. Ou
seja, a interpretação refere-se exclusivamente ao texto oral.
A tradução/interpretação pode ser de duas formas: simultânea e consecutiva. A
simultânea é o processo de tradução/interpretação de uma língua para outra que acontece
simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Isso significa que o tradutor/intérprete precisa
ouvir/ver a enunciação em uma língua (língua fonte), processá-la e passar para a outra língua
(língua alvo) no tempo da enunciação. E a consecutiva é o processo de tradução/interpretação
de uma língua para outra em que o tradutor/intérprete ouve/vê o enunciado em uma língua
(língua fonte), processa a informação e, posteriormente, faz a passagem para a outra língua
(língua alvo).
O profissional que trabalha com as duas terminologias, isto é, que traduz e interpreta é
o tradutor/intérprete. Conforme diz Quadros (2004:11): “tradutor/intérprete é a pessoa que
traduz e interpreta o que foi dito e/ou escrito”. E o tradutor/intérprete de língua de sinais é o
indivíduo que traduz e interpreta da língua de sinais para a língua falada e vice-versa em
qualquer modalidade que se apresentar (oral ou escrito).
Contudo, ser um tradutor/intérprete de língua de sinais é muito mais do que ser um elo
de comunicação entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte. Pois atuar como
tradutor/intérprete de língua de sinais “é conflitar sua subjetividade de não surdo e surdo, é
moldar seu corpo a partir da sua intencionalidade, reaprender o universo do sentir e do
perceber, é uma mudança radical onde a cultura não é mais o único destaque do ser”
(MARQUES e OLIVEIRA; In: QUADROS e STUMPF, 2008:397).
Assim, ser tradutor/intérprete de língua de sinais é estar em permanente conflito
subjetivo entre dois mundos: o mundo dos surdos e o dos ouvintes. Embora estando presente
fisicamente no ato em si da tradução/interpretação, o profissional em questão não se faz
presente, uma vez que o seu “eu pessoal” se deixa invadir pelo seu “eu profissional”, o qual se
molda com ambas as línguas conforme a necessidade e a intencionalidade exigida.
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5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA : O TRADUTOR/INTÉRPRETE EDUCACIONAL

Muito se tem discutido, atualmente, sobre educação inclusiva. Muitos são os
questionamentos, dúvidas e receios sobre este processo por parte de todos os envolvidos com
a educação. Mas, afinal, o que é educação inclusiva?
A educação inclusiva está no coração da política educacional e social de um país.
Segundo Peter Mittler (2003:25), a prática inclusiva:
[...] envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo,
com o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as
gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola. Isto inclui o
currículo corrente, a avaliação, os registros e os relatórios de aquisições acadêmicas
dos alunos, as decisões que estão sendo tomadas sobre o agrupamento dos alunos
nas escolas ou nas salas de aula, a pedagogia e as práticas de sala de aula, bem
como as oportunidades de esporte, lazer e recreação.

Dessa forma, a inclusão escolar abarca todas as pessoas da sociedade e não apenas as
pessoas com deficiência. Nela suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em
modalidades de ensino especial e de ensino regular. As escolas atendem às diferenças sem
discriminar, sem trabalhar à parte com alguns educandos, sem estabelecer regras específicas
para se planejar, para aprender, para avaliar. A inclusão escolar é um processo interminável,
pois é mais do que um simples estado de mudança, é um contínuo desenvolvimento
organizacional e pedagógico no sistema regular de ensino.
Nessa perspectiva, o Brasil busca inserir-se no processo transformador e contínuo da
inclusão escolar, aprovando leis que garantam sua efetivação 4. E a principal delas, a
Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais, “promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação” (art.3º inciso IV). Ela define no artigo 205, a educação como um direito de
todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições
de acesso e permanência na escola”, como um dos princípios para o ensino e, garante como
dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na
rede regular de ensino (art. 208).
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, no artigo
58, garante o oferecimento preferencial na rede regular de ensino para os educandos com
4

Embora a realidade escolar não retrate o que está garantido por lei.
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necessidades educativas especiais. No seu artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino
devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para
atender às suas especificidades: assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram
o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e a
aceleração de estudos aos superdotados para a conclusão do programa escolar. Também
define, dentre as normas para a organização da educação básica, a “possibilidade de avanço
nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...]
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37).
No tocante ao tema deste artigo, a Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de
Sinais como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas
formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de
Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de
fonoaudiologia.
O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/02, visando a inclusão dos
alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a
certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da língua
portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação bilíngue no
ensino regular.
Assim, conforme o exposto, a educação inclusiva é um direito de todos. Nesse sentido,
com relação à pessoa surda, há um profissional necessário e imprescindível para a inclusão
desses alunos em classes regulares de ensino: o tradutor/intérprete de Libras. Conforme
Quadros (2004:59):
Considerando a realidade brasileira na qual as escolas públicas e particulares têm
surdos matriculados em diferentes níveis de escolarização, seria impossível atender
às exigências legais que determinam o acesso e a permanência do aluno na escola
observando-se suas especificidades sem a presença de intérpretes de língua de sinais.

Mas quem é o tradutor/intérprete de língua de sinais? Qual a função desse novo
personagem no contexto escolar? O tradutor/intérprete de língua de sinais no âmbito escolar
recebe a nomenclatura de intérprete educacional, pois é aquele que atua como profissional
intérprete de língua de sinais na educação. Contudo suas atribuições vão além do ato de
intermediar as relações entre os professores e os alunos, bem como, entre os colegas surdos e
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os colegas ouvintes. Pois, as competências e responsabilidades deste profissional não são tão
fáceis de serem determinadas.
Há vários problemas de ordem ética que acabam surgindo em função do tipo de
intermediação que acaba acontecendo em sala de aula. Muitas vezes, o papel do intérprete em
sala de aula acaba sendo confundido com o papel do professor. Os alunos dirigem questões
diretamente ao intérprete, comentam e travam discussões em relação aos tópicos abordados
com o intérprete e não com o professor. O próprio professor delega ao intérprete a
responsabilidade de assumir o ensino dos conteúdos desenvolvidos em aula. Muitas vezes, o
professor consulta o intérprete a respeito do desenvolvimento do aluno surdo, como sendo ele
a pessoa mais indicada a dar um parecer a respeito. O intérprete, por sua vez, se assumir todos
os papéis delegados por parte dos professores e alunos, acaba sendo sobrecarregado e,
também, acaba por confundir o seu papel dentro do processo educacional, um papel que está
sendo constituído.
Outro aspecto a ser considerado na atuação do intérprete em sala de aula é o nível
educacional. O intérprete de língua de sinais poderá estar atuando na educação infantil, na
educação fundamental, no ensino médio, no nível universitário e no nível de pós-graduação.
Obviamente que em cada nível devem-se considerar diferentes fatores. Nos níveis mais
iniciais, o intérprete estará diante de crianças. Há uma série de implicações geradas a partir
disso. Crianças têm dificuldades em compreender a função do intérprete puramente como
uma pessoa mediadora da relação entre o professor e o aluno. A criança surda tende a
estabelecer o vínculo com quem lhe dirige o olhar. No caso, o intérprete é aquele que
estabelece essa relação. Além disso, o intérprete deve ter afinidade para trabalhar com
crianças. Por outro lado, o adolescente e o adulto lidam melhor com a presença do intérprete.
Nos níveis posteriores, o intérprete passa a necessitar de conhecimentos cada vez mais
específicos e mais aprofundados para poder realizar a interpretação compatível com o grau
de exigência dos níveis cada vez mais adiantados da escolarização.
Portanto, várias são as implicações na atuação do intérprete educacional, uma vez que
esta é uma profissão extremamente nova. E o seu papel dentro de sala de aula está em
permanente construção, considerando que sua função vai além da interpretação. Contudo, é
necessário estabelecer e esclarecer os limites da função do intérprete no contexto escolar, pois
ele não é o professor, como também não atua apenas na interpretação em sala de aula, tendo
seu papel alargado. Mas até onde pode ir o intérprete educacional na sua atuação? É difícil
responder a esta pergunta, pois seu papel será definido a partir de sua própria atuação,
dependendo da situação a intermediar dentro da escola. Também dependerá da própria escola
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definir os limites da intermediação em sala de aula. Nesse sentido, todos os membros da
comunidade escolar que tenham no seu corpo discente alunos surdos inclusos em classes
regulares de ensino, principalmente os professores, precisam saber quais as reais atribuições
dos intérpretes de língua de sinais no âmbito educacional. Que a ele não compete ensinar ao
aluno surdo, mas servir como meio de acesso à comunicação do conhecimento trabalhado
pelo professor para o educando surdo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que a verdadeira educação inclusiva depende de uma política educacional e
social do país. Contudo, isto não significa dizer que a sociedade deve aguardar pacientemente
tal política ser desenvolvida e implantada nas escolas pelos governantes. Ao contrário, como
também a educação inclusiva depende de uma política social, os membros da sociedade,
enquanto atores sociais devem não só exigir dos governos a prática inclusiva em todos os
estabelecimentos sociais, como também devem fazê-lo.
Nesse sentido, a inclusão escolar não depende apenas de leis, mas de vontade,
reorganização, reestruturação e acima de tudo ação. Nesse contexto, a inclusão do sujeito
surdo em classes regulares de ensino depende da reestruturação da escola como um todo: o
currículo corrente, a avaliação, os registros e os relatórios de aquisições acadêmicas dos
alunos, as decisões tomadas sobre o agrupamento dos alunos nas escolas ou nas salas de aula,
a pedagogia e as práticas de sala de aula. Mas, principalmente da atuação singular do
tradutor/intérprete de língua de sinais, pois é ele que vai intermediar as relações entre os
professores e os alunos, bem como, entre os colegas surdos e os colegas ouvintes.
Portanto, a singularidade da atuação do tradutor/intérprete educacional está não na
pura e simples tradução/interpretação de uma língua para outra, mas na sua forma de realizar
essa atuação, na sua delicadeza em estreitar relações, em desfazer complicações, em escolher
com exímio cuidado as palavras e/ou sinais no universo lexical a ser interpretado, na sua
destreza em realizar movimentos, no seu transe pessoal em sair de si para dar vez e “voz” ao
outro.
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RESUMO
Este artigo tem o fito de abordar os principais aspectos evolutivos na proteção ao consumidor
durante os vinte anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), analisando as vantagens e
as desvantagens do praticismo utilizado massificadamente pelas empresas na elaboração dos
contratos, através de cláusulas gerais e abstratas, presentes hoje, em quase que em todas as
relações de consumo, fazendo definições e alertando como identificar as cláusulas abusivas
que quebram com a relação de paridade entre os contratantes. Além disso, faz-se um
apanhado geral da incidência e utilização do CDC, esclarecendo as novas perspectivas que
estão sendo suscitadas pelos projetos de leis, já em análise.
PALAVRAS -CHAVE: Vinte Anos do CDC. Cláusulas Gerais. Cláusulas Abusivas. Novas
Perspectivas
ABSTRACT
This article has the aim of addressing the main aspects of evolution in defense and consumer
protection during the twenty years of the Consumer Defense Code (CDC), analyzing the
advantages and disadvantages of mass practicism used by companies in preparation of
contracts, through general and abstract clauses, present today in almost in all the relations of
consumption, making definitions and advising how to identify abusive clauses that break with
the relationship of parity between the parties. Moreover, it is an overview of the incidence and
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use of the CDC, explaining the new perspectives that are being raised by the bills already in
the analysis.
KEYWORDS: Twenty Years of the CDC. Clauses in Contracts. Abusive Clauses. New
Perspectives.
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1. INTRODUÇÃO
A lei que instituiu o CDC foi criada por determinação expressa da Constituição de
1988, que, em seu artigo 48, determinou que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias após a
promulgação da Carta Magna, deveria elaborar um Código de defesa dos consumidores. O
artigo 5º também trouxe a determinação de que o Estado deve promover a defesa do
consumidor, na forma da lei.
Está em vigor há 20 anos, desde 11 de setembro de 1990, quando começou a viger o
Código de Defesa do Consumidor (CDC), a primeira e fundamental arma dos brasileiros
contra abusos de empresas fornecedoras de bens e serviços, criado então o Procon como
mecanismo de proteção dos consumidores, órgãos estaduais que nasceram para cumprir o
papel de mediar os questionamentos dos compradores e pressionar os fornecedores,
fabricantes e lojistas a atenderem ao Código e as empresas a respeitarem as leis de mercado e
ao próprio consumidor, sob pena de sansão.
Telefonia, planos de saúde e bancos respondem pelo maior número de queixas de
consumidores duas décadas após a criação do CDC (Código de Defesa do Consumidor). Com
queixas quanto à informação prestada, qualidade do serviço e cobranças indevidas, eles
superaram, ao longo dos anos, os setores de locação de imóveis e mensalidade escolar,
pesadelos na época em que a lei foi criada. Especialistas afirmam que o CDC trouxe muitos
benefícios, entre eles, uma maior conscientização do consumidor sobre seus próprios direitos,
mas, ainda, segundo os especialistas, a aplicação precisa ser aperfeiçoada.
Segundo um dos criadores do Código, o advogado e ex-procurador geral de Justiça de
São Paulo, José Geraldo Brito Filomeno, uma das conquistas foi permitir que abusos de
empresas fossem vistos como um prejuízo coletivo. Antes do CDC e da Constituição, os
problemas eram tratados como questão individual. Dependendo do caso, usava-se o Código
Civil, Comercial ou Penal.
A proteção dos consumidores ou usuários (notadamente aqueles que consomem ou
usam produtos finais) é justificada, sobretudo pela sua evidente inferioridade negocial
(hipossuficiência) nos contratos firmados com fornecedores ou prestadores de serviços,
decorrência de uma sociedade de consumo contemporâneo que, por sua vez, respalda as
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contratações em massa, o uso de contratos padronizados, o surgimento de inovações técnicas
de marketing e os métodos agressivos de venda.
Esse contexto ensejador de uma desigualdade material contratual entre fornecedores e
consumidores – uma vez que as melhores organizações e informações dos produtores e
fornecedores, a publicidade, a capacidade de racionalização operacional, dentre outros fatores,
tornam aqueles contratantes bastante mais capazes de obter vantagens contratuais do que estes
– justifica a tutela dos direitos contratuais dos consumidores, como o direito à segurança (a
questão dos produtos defeituosos ou perigosos), à informação, à escolha, a ser ouvido, à
proteção contra as chamadas práticas desleais do comércio (a questão da publicidade
enganosa e dos preços muito elevados, por exemplo).
A partir de então, tornou-se assente a necessidade de uma teoria jurídica que abarcasse
esse novo contexto: o Direito do Consumidor. Atualmente, tem sido reconhecida a
importância desse ramo jurídico, uma vez que estuda a qualidade jurídica da pessoa e sua
qualidade mais própria.
Como diz Claudio Belmonte (2002, p. 80), “o consumidor não constitui uma classe,
mas uma posição jurídico-social reconhecida pela lei, enquanto tal, ou seja, quando consome
como destinatário final”.

2. EVOLUÇÃO NORMATIVA DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NO BRASIL
Destacamos que, como regra geral, os países mais industrializados foram os pioneiros
no desenvolvimento de uma produção legislativa protetiva dos consumidores, obviamente
com as suas particularidades.
As legislações protetivas dos consumidores foram marcadas pelo mesmo desígnio, isto
é, reequilibrar a relação de consumo por uma de duas formas, ou reforçando a posição do
consumidor, ou proibindo e eliminando certas práticas mercantis.
Anteriormente ao surgimento do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90),
o cenário legislativo brasileiro acerca da matéria, segundo Claudio Belmonte (2002, p. 95):
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(...) Era bastante esparso, assistemático e ineficiente, com aproximadamente
trezentos atos normativos concernentes, entre leis, decretos-leis, resoluções e
portarias, e cerca de trinta órgãos federais que, direta ou indiretamente, eram
relacionados com a proteção dos consumidores.

Esse contexto acabava por não alcançar sua finalidade principal, provocando uma
concentrada sensação de ineficácia generalizada do Poder Estatal e de que tal proteção
somente era efetuada em favor das classes mais favorecidas da sociedade brasileira.
A partir do final da década de 70 e começo da de 80, avolumou-se na sociedade
brasileira, genericamente considerada, a exigência de uma efetiva proteção negocial dos
consumidores, gerando uma série de medidas jurídico-políticas concretas neste sentido.
Neste rumo, foi criado o Sistema estadual de Proteção do Consumidor do Estado de
São Paulo (por meio do Decreto 7.890, de 06.05.1976); no Rio Grande do Sul, o
programa Estadual de Proteção da População e de Defesa do Consumidor –
Prodecon (por meio do Decreto 31.203, de 26.07.1983) e em Santa Catarina, o
Serviço Especial de Defesa Comunitária – Decon (Decreto 20.731, de 06.12.1983).
(BELMONTE, 2002, p. 96).

Todavia, foi no ano de 1985 que representou para a sociedade brasileira um
significativo avanço na luta pela concreta proteção dos consumidores e usuários, quando na
data de 24 de julho, deu-se a criação em Brasília do Conselho Nacional de Defesa do
Consumidor – CNDC (Decreto 91.469), vinculado ao Ministério Extraordinário da
Desburocratização.
Em âmbito constitucional, é importante salientar que somente por meio da Carta
Magna de 1988 foi que se propiciou a possibilidade efetiva de defesa dos consumidores, pois
nas Constituições que antecederam não se verificava, salvo melhor juízo, uma vontade
política real de levar tal proteção ao cotidiano dos cidadãos brasileiros.

3. A EQUIDADE E O DIREITO DO CONSUMIDOR
A equidade se traduz na busca constante pela justiça no caso concreto, a busca pelo
equilíbrio nas relações de consumo, notadamente fundamentado no art. 5º da Constituição
Federal, o direito à igualdade. Esse equilíbrio material faz com que a equidade seja valorizada
no sistema de proteção ao consumidor.
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O aplicador da lei constata que a forma jurídica não mais se enquadra à materialidade
dos fatos que se lhe apresentam e não mais imprime o direcionamento que originariamente
alcançava, pois o mundo se modernizou e fez brotar uma crescente substituição das relações
individuais pelas relações massificadas, alterando profundamente os parâmetros definidores
do contrato.
Quando surgiu a sociedade de massa a partir dos anos cinquenta, logo após a guerra
mundial, iniciou-se uma construção mais sólida a fim de harmonizar as relações de consumo,
no qual o Estado como interventor tem sido cobrado a respeito de sua responsabilidade para
com a sociedade, vez que tornou-se uma preocupação social sobre o avanço, mudanças e
alterações na substância da vivência social. As formalizações legais, tais quais, sofrem
imperfeições das condições normais em relação à estrutura socioeconômica, desponta dessa
realidade que comprime o contexto formal e material do ordenamento jurídico ou qualquer de
suas partes constituintes, vez que a constituição nasceu de uma nova realidade constatada de
inúmeras modificações sociais ocorridas nos últimos tempos.
No dizer de Sodré (2007, p. 85), “as leis são frutos da história concreta e não do vazio;
quase nunca são frutos de uma visão que antecipa o futuro”. Vezes que, se crescemos na
história não poderão morrer apenas na história: eis o rumo traçado.
Nesse movimento rápido de mudanças, o trabalho do Direito se dinamiza, buscando
adequar-se às estruturas sociais e, conseqüentemente, cumprir o integral objetivo de
dar garantia ao personagem principal das relações de consumo – o consumidor.
(AMARANTE, 1998, p. 83).

Como interventor das relações econômicas, o Estado deverá agir a fim de atender e
promover os princípios básicos dispostos na Constituição Federal em seus incisos I e II, do
art. 1º relativos ao direito à cidadania e ao respeito da dignidade da pessoa humana. Contudo,
por se tratar da pessoa do consumidor no qual se acha em posição mais fraca, que torna
facilmente vulnerável nas operações econômicas das chamadas sociedades de mercado,
entende-se nesse sentido que, qualquer norma ou cláusula negocial, deve exprimir a
normativa constitucional, interpretando a norma de direito do consumidor como reflexo das
normas constitucionais, como destaca nas palavras da ilustre civilista Maria Celina Bodin de
Moraes (1993) citadas em Guilherme Magalhães Martins (2008, p. 47):
A regulamentação da atividade privada (porque regulamentação da vida cotidiana)
deve ser, em todos os seus momentos, expressão da indubitável opção constitucional
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de privilegiar a dignidade da pessoa humana. Em conseqüência, transforma-se o
direito civil: de regulamentação da atividade econômica individual, entre homens
livre e iguais, para regulamentação da vida social, na família, nas associações, nos
grupos comunitários, onde quer que a responsabilidade humana melhor se
desenvolva e sua dignidade seja amplamente tutelada.

Nada mais urgente e notoriamente importante do que proteger o consumidor, o que, ao
longo dos anos vem se firmando como tema de extrema relevância, mas que,
surpreendentemente, só agora surge como questão fundamental.
No que tange as cláusulas abusivas, a efeito, podemos citar o art. 51 do CDC, estatui
que “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis
com a boa-fé ou a eqüidade”.
Nesse passo, verifica-se que o CDC tem se modernizado e seu avanço teve a
influencia das legislações, houve uma grande abrangência em relação ao conceito de
fornecedor; o rol de direitos fundamentais do consumidor; a proteção dos vícios de
qualidade e quantidade; a ampliação das hipóteses de desconsideração da
personalidade jurídica; o controle de práticas e cláusulas abusivas, bancos de dados,
cobrança de dividas decorrentes de consumo, etc. (PINTO, 2009, p. 5).

Pode-se impor como verdadeira a aplicação da justiça de ser necessariamente dirigida
pelo equilíbrio, ou seja, pelo Principio da Equidade, como sendo:

O reconhecimento da necessidade, na sociedade de consumo de massa, de
restabelecer um patamar mínimo de equilíbrio de direitos e deveres nos contratos,
intervindo o Estado de forma a compensar o desequilíbrio fático existente entre
aquele que pré-redige unilateralmente o contrato e aquele que simplesmente adere
submetido à vontade do parceiro contratual mais forte. MARQUES (1992 apud
AMARANTE, p. 85).

Ressalta Paulo Lobo (1998 apud NETTO, p. 65) “o juízo de equidade conduz o juiz às
proximidades do legislador, porém limitado à decibilidade do conflito determinado, na busca
dos interesses privados (...), a equidade é entendida no referido sentido aristotélico de justiça
do caso concreto, posto que, tem de se partir para uma decisão imparcial, isento de juízo
subjetivo de valor”. Deste modo, é suficiente que a equidade seja contrariada, para que
determinada cláusula contratual seja considerada nula.
Note-se que, esta afirmação tem como norte fazer com que os interesses e expectativas
dos consumidores estejam sempre acompanhados da necessária proteção, tanto no transcorrer
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das prestações contratuais, na execução contratual, no cumprimento dos deveres principais e
dos deveres acessórios, quanto na fase pós-contratual.
Para compatibilizar esses interesses sociais e econômicos tão diversos, procurou-se
harmonizar o Estado um meio de políticas econômicas públicas e privadas que visem alcançar
o ponto do equilíbrio entre eles, sendo que o intuito dessa proteção e harmonia firma-se no
equilíbrio contratual, onde as cláusulas abusivas são repudiadas e as normas imperativas são
acolhidas, reinando inconteste a equidade de distribuição de direitos e deveres, asseguradora
da justiça contratual.
Reforça Netto (2009, p. 65) que a jurisprudência, atenta ao espírito da lei, estabeleceu
que:
São nulas as clausulas contratuais que impõem ao consumidor a responsabilidade
absoluta por compras realizadas com cartão de credito furtado até o momento (data e
hora) da comunicação do furto. Tais avencas de adesão colocam o consumidor em
desvantagem exagerada e militam contra a boa-fé e a equidade, pois as
administradoras e os vendedores têm o dever de apurar a regularidade no uso dos
cartões. (STJ, REsp. 348.343, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ºT., p.
26/06/06).

Devemos propor em juízo que o CDC não é para ser visto como uma simples Lei
Ordinária, à lei 8.078/90 sobreveio com vistas a promover a defesa do consumidor, direito
fundamental contemplado na Carta Constitucional de 1988 no art. 5º, inciso XXXII,
determinando que o Estado promova na forma da lei, a defesa do consumidor, surgindo
assim de um comando constitucional para promover a proteção do consumidor.

4.

CARACTERIZAÇÃO

E DEFINIÇÃO

DAS

CONDIÇÕES

GERAIS

DOS

CONTRATOS
O consumo massificado proporcionou a proliferação do uso de cláusulas contratuais
preestabelecidas de forma geral e abstrata. Segundo Claudio Belmonte (2002, p.44), “por
meio delas, o empresário, dedicando-se cada vez mais ao tráfico em grande escala, almeja a
futura utilização dessas cláusulas na composição do conteúdo de uma série de contratos do
mesmo tipo, como forma de suprir a nova estruturação material e jurídica que se impunha,

130

não somente no plano interno de técnicas de fabricação e de relações laborais, como também
no plano externo das relações jurídicas com terceiros”.
Surgiram as chamadas condições gerais dos contratos como necessidades
organizativas de técnicas contratuais das empresas em face dos novos processos e volume da
produção. No momento da individualização do contrato, ou seja, quando especificada a parte
contratante que não a que previamente elaborou as condições gerais, o uso dessas condições é
caracterizado pela recusa do predisponente (ou utilizador) em negociá-las, restando a
contraparte optar por se sujeitar àas condições prefixadas ou desistir do negócio, renunciando
à esperada prestação contratual.
Assim, esse modo de contratar se distingue por pauta-se em duas fases sucessivas, a
primeira consistindo na estipulação ou predisposição de condições gerais dos
contratos de forma geral e abstrata, e a segunda, no ato individual que as incorpora
ou para elas remete. (BELMONTE, 2002, p.44).

Se tomarmos por base uma conceituação tradicional de contrato, temos que consiste
num acordo entre duas ou mais pessoas com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos,
cujas regulamentações, fruto de negociações e concessões previas de ambas as partes,
adentram no mundo jurídico como resultado do encontro de vontades de entes privados, e
cujo conteúdo representa um dado único e irrepetível.

A práxis demonstra que o uso do expediente das condições gerais dos negócios
transformou-se na regra, e os contratos individualmente negociados, a exceção. Tão
ampla utilização é facilmente compreensível, pois não há duvidas de que as
condições gerais tem desempenhado e desempenham importante função econômicojurídica no mercado atual, verdadeiro instrumento vital para a planificação
econômica das empresas e para dinamizar e facilitar o consumo. (BELMONTE,
2002, p.44).

Conforme o pensamento de Belmonte (2002, p. 47), “o traço definidor preponderante
das condições gerais dos contratos consiste na intenção uniformizadora por parte do
predisponente”. Ligadas a esse objetivo magno, surgem outras características que também lhe
são peculiares: preformulação e rigidez.
A preformulação (o modo de elaboração das cláusulas) e a rigidez (passa a utilizar
contratos por adesão) são requisitos indispensáveis, mas não exclusivos dessa forma de
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contratar; via de consequência, somente podem ser utilizados como qualificantes quando
respaldantes do desiderato uniformizador.
5. PONTOS POSITIVOS E PONTOS NEGATIVOS DAS CLÁ USULAS GERAIS
O jurista Claudio Belmonte (2002, p. 49), elenca os pontos positivos da utilização de
condições gerais dos contratos, destaque para uma maior simplificação no processo de
formação dos mesmos; facilitação; de forma genérica, na contratação de pessoas; maior
eficiência da função jurisdicional, haja vista a incidência das mesmas normas jurídicas em
situações similares; e a maior facilidade para o comercio e a produção em geral.
Como pontos negativos, o autor cita o desequilíbrio que acaba gerando entre as partes,
ocasionando, sobretudo, pela redação unilateral das disposições contratuais e também o
surgimento da situação propicia ao cometimento de abusos por parte do predisponente – como
em casos de utilização de cláusulas ininteligíveis ou ambíguas, ou de limitações da
responsabilidade do predisponente, por exemplo.
Em relação a esse uso abusivo, as primeiras preocupações que surgiram neste sentido
foi a partir da publicação da pioneira obra de Ludwing Raiser, intitulada “o direito das
condições gerais dos contratos”, em 1935, por meio da qual o autor estabeleceu uma relação
entre o estudo dogmático-jurídico com o sociológico-jurídico, que o uso ilegal de condições
gerais passou a ganhar relevo doutrinário no âmbito jurídico, consolidando essa obra como
um macro fundamental sobre o tema.
Com efeito, os anseios de proteção dos consumidores proporcionaram, outrossim,
consideráveis avanços no âmbito das condições gerais dos contratos, tanto no que
diz com o estudo aprofundado dessa figura jurídica, quanto com a edição de normas
protetivas. A tutela jurídica dos consumidores traz consigo um forte impulso
político-social, o que acabou se estendendo para a análise das condições gerais,
conferindo um plus dinamicista e impulsionador do debate doutrinário e de criação
de medidas legislativas que, em muitos casos, culminaram por ultrapassar o quadro
das relações de consumo. (BELMONTE, 2002, p. 51).

Essa relação, conforme leciona Claudio Belmonte (2002, p. 51), foi estabelecida em
face da utilização dessas cláusulas nas relações de consumo, tendo o Direito evoluído no
sentido do controle judicial das condições gerais, em função do componente social do direito
dos contratos, gerado ante a faculdade de o predisponente estabelecer as cláusulas contratuais

132

de seu interesse, para as futuras relações jurídicas concretas que venham a estabelecer com os
consumidores.
6. CARACTERIZAÇÃO DA CLÁUSULA ABUSIVA
A abusividade e consequente ilegalidade existirão sempre que, por meio de condições
gerais dos contratos, seja proporcionado, de qualquer forma ou medida, excessivo ou
injustificado ônus ao aderente.
Igualmente, é indiferente se essa violência acontece pela imposição unilateral
(independentemente se a outra parte tem pleno conhecimento do que está contratando), ou por
simples desconhecimento, pleno ou parcial (desde que significativo), do conteúdo contratual.
Ao apossar-se de toda a competência reguladora, o predisponente deve levar em conta os
interesses legítimos da outra parte contratante, sob pena de exercício abusivo da liberdade
contratual.
Segundo o entendimento do renomado autor Cláudio Belmonte (2002, p. 52):
A cláusula abusiva é caracterizada por proporcionar significativo desequilíbrio nas
prestações contratuais, gerando vantagem excessiva em favor do predisponente. É
motivada pela circunstancia de esse contratante ter concentrada em si uma
autoridade ou superioridade negocial perante o aderente, o que o estimula a incluir
clausula que, ao cabo, provocam disparidade entre os direitos e as obrigações que
derivam do contrato.

Essas situações fazem com que o princípio geral da boa-fé seja violado. No nosso
entender, a cláusula que importe em prejuízo do aderente um desequilíbrio manifesto entre os
direitos e obrigações contratuais pressupõe indubitavelmente a má-fé do utilizador de
condições gerais dos contratos. Ademais, sempre deverá ser preservado o princípio da boa-fé
objetiva, princípio geral autônomo pertinente a todo e qualquer contrato.
Com base no que a prática tem nos revelado e conforme os exemplos citados por
Claudio Belmonte (2002, p. 54), “as hipóteses mais freqüentes de uso abusivo de condições
gerais dos contratos de consumo consistem: a) na fixação do foro jurisdicional competente
(como regra geral, é indicado o foro da sede da empresa predisponente como o componente
para dirimir eventuais controvérsias); b) na estipulação das responsabilidades do
predisponente (limitações da responsabilidade ou cláusulas de não cabimento de
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indenizações); c) no tocante a prazos prescricionais (estipulação de forma especifica ou
delimitação de prazo para exercício desses direitos por parte do aderente); e, por fim, d) a
faculdade de resilição, resolução ou suspensão do contrato para o predisponente (alem das
hipóteses legais)”.
Nessa linha, ponderamos que não se revestem caráter abusivo as cláusulas que
disponham vantagens ou sacrifícios análogos para ambas às partes, uma vez que a relação de
equivalência ou o principio da máxima reciprocidade de interesses restará preservado. Não
temos também como abusivos as situações em que o desequilíbrio não excessivo nem
manifesto, tendo em vista que o equilíbrio contratual não implica, como regra, uma perfeita
simetria entre vantagens e sacrifícios.
7. A DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Sob essa perspectiva em Defesa do Direito do Consumidor, vivemos em uma
sociedade de consumo na qual o diálogo entre fornecedor e consumidor não é simples assim.
Demorou muito para que o governo federal se posicionasse e normatizasse sobre o assunto,
porém desde o início da década de 70, a questão começou a ganhar forma. Conforme Pinto
(2009, p. 5), “é bem verdade que nós todos somos consumidores – os indivíduos, as empresas,
o Estado, os órgãos nacionais e internacionais. O direito do consumidor no âmbito de sua
estrutura de regras e princípios jurídicos se viu diante do desafio de preservar sua aplicação
diante dos avanços da nova codificação quanto às relações de consumo”.
Na vigência do Código Civil de 2002 comparando sua relação ao Código de Defesa do
Consumidor, a este desafio respondeu com o desenvolvimento da teoria do diálogo das fontes,
que, ao colocar-se como alternativa aos critérios tradicionais de solução de antinomias, vez
que, nessas relações compreende-se que são reguladas da seguinte forma: entre iguais, a partir
do código civil, e entre desiguais, pelas regras do CDC. (MARQUES, 2009, p. 22).
O professor Josué Rios nos lembra que no ano de 1971 foi apresentado, junta à
Câmara do Deputados, o Projeto de Lei 70-I, do Deputado Nina Ribeiro, criando um
Conselho de Defesa do Consumidor. Este projeto não foi aprovado na Comissão de
justiça sob a alegação de vício de iniciativa frustrada, o tema passou a ser alvo de
interesse, sobretudo da imprensa e dos meios de comunicação. RIOS (1998 apud
SODRÉ, p. 131).
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Passados alguns anos foram surgindo algumas entidades e sociedades de defesa do
consumidor. É de se notar que, essas entidades e outras sempre tiveram extrema dificuldade
de atuação por conta de ainda existir naquela época um governo autoritário.
Nessa situação criada pela atividade econômica-social, deveriam os empresários,
fornecedores e consumidores andarem juntos para o desenvolvimento global da sociedade. Os
empresários monopolizam dominando relações vinculadas do consumo através do seu poderio
econômico. Por outro lado, estão os consumidores desorganizados, vulneráveis sendo
oprimidos pelo mais forte no âmbito do contexto social, a exemplo, os de baixa renda que se
alimentam mal por conta de serem mais caros os alimentos básicos, além de sentir-se
completamente desamparados quanto à observância e o cumprimento das leis e normas de
fiscalização do consumo de alimentos, qualidade, quantidade e preço da mercadoria.
Essas entidades privadas de defesa do consumidor sentem necessidade de uma
codificação e sistematização da legislação existente, vez que carecem de apoio governamental
e subsídios financeiros para poderem ter acesso a laudos sobre produtos colocados no
mercado. Destarte, cabe ao Estado e ao Direito intervir, constituir-se como garantidor de
eficiência e de equidade em sua forma sólida, maciça ou até mesmo ferrenha sob o ato ilícito
advindos das relações estabelecidas entre empresário e fornecedor.
Sodré (2007, p. 139), com propriedade, dispõe:
“(...) a defesa do consumidor não deve se restringir somente no nível de quem
produz, quem vende, quem faz propaganda etc. Primeiramente, deve ser feita sob a
égide do Poder Público, aplicando-se as leis de economia de mercado, as leis morais
e os instrumentos fiscais, através de órgãos designados como competentes para
realizá-los (...)”.

Assim, na prossecução destes valores fundamentais, o Estado é responsável pela
satisfação das necessidades coletivas. Nesse sentido explica que:
Essa relação assumia um caráter muito pessoal, e eventual conflito circunscrevia-se
à órbita privada ou individual dos litigantes. E ademais, não merecia maior relevo
social. Com o passar do tempo, todavia, em face da mudança nas relações de
comércio e em razão do advento da sociedade de consumo, caracterizada pela
produção em massa, aliada ao imperioso crescimento da publicidade nesse campo,
houve necessidade de o Estado intervir, com seu poder cogente, nas relações em que
figura-se como parte o consumidor, tutelando seus interesses. E isso porque, se de
um lado o consumidor, isoladamente considerado, se mostrava frágil e impotente
para enfrentar as novas ofensas que lhe eram arremessadas pelo mundo moderno, de
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outro lado impunha-se ao Estado conferir um tratamento jurídico peculiar a esse
conflito oriundo de uma relação que não mais se estabelecia no plano
eminentemente individual. MORAES (1989 apud PEREIRA, A. O. K.; PEREIRA,
M. K. H., 2010, p. 175).

O que move uma relação entre pessoas é a confiança, um elemento essencial no
âmbito de uma sociedade, pois a confiança é o ponto-chave.
As palavras de Sirdeshmukh (2002 apud BREI, p. 152) ressaltam que:
Verificaram, ainda, que a confiança impacta a lealdade através da mudança de
percepção dos consumidores sobre a congruência de valores com o provedor do
serviço. O aumento da confiança impacta a similaridade de valores entre o cliente e
a empresa e, conseqüentemente, aumenta o envolvimento daqueles clientes no
relacionamento; assim, o crescimento do envolvimento entre as partes promove a
reciprocidade e contribui para o compromisso relacional.

Falar em confiança nas relações de consumo é falar em qualidade, garantia de troca do
produto, de ressarcimento dos danos possíveis, fazer novamente o serviço que não ficou a
contento. Não é incorreto, neste particular, reconhecer os direitos dos consumidores, no qual
esse direito integra uma concepção contemporânea de cidadania, portanto, é nessa relação de
consumo e prática que se realiza em seu exercício como titular de direito.
Conforme Marques et. al. (2009, p. 23) reforça que “a coerência interna desse sistema
(...) digo, CDC (...) funda-se no princípio da vulnerabilidade, que justifica o elevado nível de
proteção jurídica como medida de reequilíbrio, por intermédio do direito, de uma relação de
desigualdade fática”.
Nesse entendimento, podemos dizer que o consumidor passou a ocupar uma posição
vulnerável diante dos fornecedores de produtos e serviços, daí se vê a necessidade da
intervenção estatal a fim de que sejam reequilibradas tais relações.
Devido à grande demanda pelo amparo jurídico do Estado nas questões litigiosas
existentes no cotidiano de nossa população e das inúmeras decisões a serem proferidas por
nossos magistrados fizeram-se necessários, mecanismos que tornassem mais ágil o andamento
processual face à segurança jurídica das decisões. Dentre eles surge a súmula, como
ferramenta facilitadora do Direito. Uma coisa é a lei; outra é a súmula.
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A lei emana do poder legislativo. A súmula é uma apreciação do poder judiciário, que
interpreta a lei em sua aplicação aos casos concretos. Por isso a súmula pressupõe sempre a
existência da lei e a diversidade de sua exegese. A lei tem caráter obrigatório; a súmula
revela-lhe o seu alcance, o sentido e o significado. Quando ao seu respeito, se manifestam
simultaneamente dois ou mais entendimentos sobre o mesmo assunto.
Algumas matérias envolvendo direito do Consumidor encontram-se sumuladas pela
Corte (STF), conforme Segue:

Súmula nº 297

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula nº 321

Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entra a entidade de
previdência privada e seus participantes.

Súmula nº 322

Para a repetição de indébita, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente,
não se exige a prova do erro.

É importante perceber que os Tribunais Superiores estão atentos ao Código de Defesa
do Consumidor, muitas vezes, dando interpretação mais benéfica à parte mais vulnerável na
relação, o consumidor.
8. NOVAS PERSPECTIVAS DO CDC
O Ministério da Justiça, órgão responsável pelo zelo ao texto do código, já apresentou
recentemente diretrizes para deixar mais claro o poder do CDC, também no mundo virtual. O
Ministério publicou texto em que assegura que, para o comércio eletrônico, valem todas as
regras do código e, especialmente, a de que o comprador tem o direito de desistência da
aquisição em até sete dias depois de executada. Com isso, o comércio eletrônico ganhou mais
transparência.

Existem propostas também para reformular alguns pontos do CDC. O Ministério atua
para reforçar o valor do código, propondo uma regra em que as punições sejam mais severas
para as empresas que, rotineiramente, figurem entre aquelas com mais reclamações nos

Procons regionais. Muitas empresas ainda abusam ao se apoiar na estatística de que só 10%
dos consumidores lesados reclamam seus direitos
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Está no Congresso um projeto de lei para criar essas novas multas aos transgressores
contumazes do CDC. Pela proposta, que já foi encaminhada à Casa Civil, os Procons serão
fortalecidos - as empresas não poderão levar à Justiça comum decisões já pacificadas pelos
Procons para retardar as indenizações. Essa será, sem dúvida, a grande novidade na nova
perspectiva do Código em defesa do consumidor.
Embora o clima seja de endurecimento das normas, há muitos fatores para a
celebração dos 20 anos do Código, posto que o CDC trouxe uma possibilidade de maior
diálogo entre consumidores e fornecedores. Todavia, projetos que buscam aperfeiçoar a
legislação que protege e defende o consumidor brasileiro são comuns no Parlamento
brasileiro, como o PLC 182/08, que amplia o prazo do chamado "direito de arrependimento",
mecanismo que já consta no CDC. Atualmente, o código dá ao consumidor prazo de sete dias
para desistir da compra feita à distância, contado a partir do recebimento do produto ou
serviço. O projeto estende essa possibilidade para 15 dias e também garante a devolução
imediata, e com correção monetária, dos valores já pagos.
O PLC 12/09 assegura ao consumidor o direito de examinar ou testar o produto no ato
da compra. Já o PLS 105/2010, do senador Renato Casagrande (PSB-ES), cria o Conselho
Nacional de Consumidores das Prestadoras de Serviços Públicos de Distribuição de Energia
Elétrica. O PLS 116/09, de autoria do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), obriga os
prestadores de serviços continuados a emitirem comprovante anual de quitação de débitos dos
clientes. Por sua vez, projeto de Romeu Tuma (PTB-SP) torna obrigatório o envio de
cobrança no prazo mínimo de cinco dias úteis antes do vencimento.
Outra novidade importante, desta vez já em vigor, é a lei nº 12.291 de 20 de julho de
2010, de autoria do deputado federal Luiz Bittencourt (PMDB-GO), sancionada pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que entrou em vigor na mesma data de sua publicação.
Esta lei tem o teor de que todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços do
País devem manter, em local visível e de fácil acesso ao público, o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) à disposição no local. Além desta determinação, a norma estipula uma
multa de até R$ 1.064,10 (um mil e sessenta a quatro reais e dez centavos) para quem
descumprir a determinação.
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O principal objetivo da medida é dar à população acessibilidade à norma. Portanto,
tem claramente o condão de difundir direitos e deveres aos envolvidos na relação
consumerista. Mesmo poucos dias após publicação da lei, se nota sua tácita aceitação em
diversos Estados. Sendo que, o Procon sugere aos estabelecimentos comerciais e prestadoras
de serviço, a fixação, em local visível, informe com os seguintes dizeres: "Este
estabelecimento possui exemplar do Código de Defesa do Consumidor, lei 8.078, de 11 de
setembro de 1990, disponível para consulta".
Embora, a lei só determine a obrigatoriedade de um exemplar do CDC no
estabelecimento, esta tem sido a sugestão dos Procons. Tal sugestão, em muitos Estados já
está sendo aceita.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Especialistas afirmam que o CDC trouxe muitos benefícios. Entre eles a maior
conscientização do consumidor sobre seus direitos, tornou-se uma legislação bem conhecida,
mas, ainda, a aplicação precisa ser aperfeiçoada.
Segundo um dos criadores do Código, o advogado e ex-procurador geral de Justiça de
São Paulo, José Geraldo Brito Filomeno, uma das conquistas foi permitir que abusos de
empresas fossem vistos como um prejuízo coletivo. Antes do CDC e da Constituição, os
problemas eram tratados como questão individual. Dependendo do caso, usava-se o Código
Civil, Comercial ou Penal. Nesses 20 anos, o código mudou a visão do consumidor e das
empresas. Uma pesquisa feita pelo órgão de pesquisas Data Senado, do ano 2009, mostrou
que 48% das pessoas conheciam o código, haviam recorrido a ele ou conheciam alguém que o
havia usado.
As empresas viam o CDC como um perigo à ordem econômica, mas hoje o aplaudem
e reconhecem a justiça para ambas as partes. Até porque, com a globalização da economia, o
código tem sido encarado como o indutor da qualidade dos produtos colocados no mercado
nacional e internacional.
Um dos setores que mais temeu a criação do código foi o financeiro. Em 2006, o setor
financeiro protagonizou uma das principais disputas jurídicas desses 20 anos: a confirmação
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por parte do STF (Supremo Tribunal Federal) de que as relações entre clientes e bancos estão
sujeitas ao código. Os bancos tentavam com ação judicial eximir-se de cumprir a lei.
Para o do IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), o setor é um dos que
ainda demonstra resistência em cumprir as regras do CDC, pela insistência do Banco Central
do Brasil em não aplicar as regras do Código nas relações bancárias, mesmo depois da edição
da Súmula do STJ nº 297, bem como, que o Poder Judiciário tem sido rotineiramente
demandado para dirimir conflitos.

Além do mais, existem muitas queixas por falta de

informações dos contratos bancários e dos pacotes de tarifas, também não são poucas as vezes
em que o consumidor recebe um cartão de crédito sem saber por que e sofre alguma cobrança
posteriormente. Sem dúvida, deveria existir uma atuação mais firme do Banco Central, que é
o regulador do setor.
Apesar dos 20 anos de existência do CDC, foi avaliado que a lei permanece atual,
capaz de ser aplicada até em novos tipos de relações comerciais, como as transações pela
internet, pois os rumos da jurisprudência quanto a sua aplicabilidade nas relações de consumo
não mudaram ao longo desse tempo, mesmo diante das investidas de parlamentares visando
eximir certos grupos econômicos de responsabilidade.
O Código de Defesa do Consumidor mostrou todo esse tempo, que, embora
desenvolvendo um papel excelente, sozinho não é capaz de inibir práticas abusivas por parte
dos fornecedores de bens de serviços, sozinho é apenas letras escritas no papel timbrado com
o brasão da Republica Federativa do Brasil. Há que se ter vontade política e uma fiscalização
enérgica. Esse é o desafio para o futuro, pois é um absurdo que o Judiciário tenha que fazer o
papel das agências reguladoras, que deveriam melhor fiscalizar os serviços para se evitar a
necessidade de decisão judicial.
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RESUMO:
Este artigo tem por objetivo apresentar as principais mudanças e acréscimos concernentes ao
Estatuto de Defesa do Torcedor (lei n° 10.671, de 15 de maio de 2003), trazidas por meio da
Lei nº 12.299, de 27 de julho de 2010. As maiores contribuições estão na seara penal, com a
criminalização de condutas ofensivas cujas consequências à sociedade em geral e,
particularmente, a torcedores e atletas requeriam do estado, havia tempo, resposta enérgica e
eficaz, no sentido de trazer a paz de volta aos estádios e ginásios esportivos. Sendo assim,
foram criminalizadas condutas relacionadas à prática de tumulto, à corrupção ativa e passiva
no âmbito das competições esportivas, venda ilegal de ingressos. O inegável aprimoramento
ao Estatuto de Defesa do Torcedor, trazido pela recente lei nº 12.299, veio preencher lacunas
jurídicas no ordenamento jurídico pátrio, adequando-o às exigências da sociedade, em relação
à violência dentro e fora dos locais de jogos e à decência na condução das competições. Na
área da segurança pública e defesa civil, o referido diploma alterador trouxe medida não
incriminadora nem sancionatória, mas proibitiva da maximização excessiva de ocupação dos
estádios de futebol e ginásios de esportes, onde ocorram competições esportivas oficiais.
Combatem-se o enriquecimento ilícito à custa da fraude, e também da especulação em
desfavor, sobretudo do torcedor e da sociedade. Nunca é tarde.
PALAVRAS -CHAVES : Estatuto de Defesa do Torcedor. Futebol. Competições Esportivas.
Atleta.
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This article aims to present the main changes and additions concerning the Defense Fan´s
Law (Law nº 10.671, 15 of may of 2003), brought by the Law nº 12.299, 27 de July of 2010.
The largest contributions are in the criminal area, with the criminalization of offensive
conduct whose consequences for society, in general, and particularly for the fans and athletes
requiring from the state a strong and effective action for bring back the peace to the stadiums
and gymnasiums. Then, the law criminalized conducts related to the practice of turmoil, the
active and passive corruption in the sports competitions, illegal sale of tickets. The undeniable
improvement to the Defense Fan´s Law, brought by the recent Law nº. 12.299, came to
complete gaps in our laws, adapting to the exigencies of society about violence within and
outside of gaming sites and decency in the conduct of competitions. In Public Safety and civil
defense areas, this new Law bring measure who does not sanction nor damning, but it´s
prohibitive maximization excessive occupation of stadiums and sports arenas where official
competitions take place. The Law fight against illicit enrichment at the expense of fraud, and
also to the detriment of speculation, especially the fans and society. It´s never late.
KEY-WORDS: Defense Fan´s Law. Soccer. Sports Competition. Athletes.

INTRODUÇÃO
A Lei nº 12.299, de 27 de julho de 2010, trouxe significativas mudanças e acréscimos
pertinentes ao Estatuto de Defesa do Torcedor, instituído por força da Lei nº 10.671, de 15 de
maio de 2003.
O fato da lei nº 12.299/2010 ser recente tornou este trabalho quase pioneiro, uma vez
que, sobre a nova lei, encontramos apenas a publicação de Guilherme de Souza Nucci, em sua
obra Leis Penais e Processuais Penais Comentada, 5ed., São Paulo, Revista dos Tribunais,
2010, o qual, com autoridade de penalista emérito, abordou a " novatio Legis" causticamente,
apontando as pretendidas inovações penais como falhas e incorreções técnicas inadmissíveis
pela imprecisão e inexequibilidade incompatíveis, ao seu ver, com o Direito Penal.
Esse estatuto foi recebido com aplausos e euforia pela sociedade e pelos entusiastas
das práticas desportivas mais comuns, entre nós, lideradas pelo futebol, comemorando-se um
grande avanço na legislação brasileira ao disciplinar assunto de tamanha importância que de
há muito reclamava normatização própria.
O estatuto mostrou-se, contudo, inapropriado e inadequado, em sua concepção
original, para coibir certos fatos profundamente antissociais decorrentes das relações relativas
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às práticas esportivas, tais como a violência, a falta de lisura no trato das competições, a
especulação mercadológica na venda de ingressos e distorções afins.
Aparentemente, o intuito do poder público era defender o torcedor. O art. 1º da Lei nº
10.671/2003 assentava: “Este Estatuto estabelece normas de proteção e defesa do torcedor.”
Não olvidou, entretanto, a lei, a proteção aos atletas, quando, por exemplo, proibiu ao
torcedor invadir local restrito aos competidores (art. 39). Os atletas têm direitos relativamente
à sua participação nas competições e também correm riscos que não poderiam ficar ignorados,
passar in albis, no tocante à específica tutela legal.
A proteção que se pretendeu outorgar a torcedores e competidores, cedo se mostrou
ineficaz porque lidava com interesses e emoções intensas que com tibieza não conseguiria
disciplinar.
O legislador de 2003 até que percebeu a necessidade de um pulso legal mais forte.
Intentou, no art. 39 desse diploma legal, a criação de uma infração penal sui generis
preventiva de tumulto, de prática ou incitação de violência e ainda de invasão de local restrito
aos competidores, mas foi profundamente infeliz na técnica de tipificação e apuração de
conduta criminosa, bem como no tocante às normas processuais pertinentes, completamente
fora dos padrões do direito penal, do direito processual penal e da Constituição Federal.
A respeito desse dispositivo legal, Bastos (2003) afirmou:
A figura é por demais teratológica, sob todos os aspectos.
Em primeiro lugar, no que tange à conveniência de se criar uma infração
penal sob a definição de "provocar tumulto". Em segundo lugar, o próprio
convívio dessa infração penal, no plano do concurso de crimes, com outras
correlatas, como a do art. 286 do Código Penal, mostra-se promíscuo. Neste
diapasão, tem-se que o concurso será real e não aparente, tendo em vista a
parte final do caput do art. 39 em comento.
Atraindo-se a atuação do Juizado Especial Criminal, parece-me que se
haverá de aplicar todo o seu procedimento, desde o termo circunstanciado,
havendo espaço obviamente para a proposta de transação penal.
Aí surge uma outra teratologia da lei. É que, como se pode ver do epigrafado
§ 3º do art. 39, parece ter o legislador conferido "(...) à polícia judiciária, a
qualquer autoridade, ao mando do evento esportivo (sic) ou a qualquer
torcedor partícipe, mediante representação" a legitimidade para, junto com o
Ministério Público, "provocar" a atuação do Juizado Especial Criminal.
A propósito: quem ou o que é esse "mando do evento esportivo", pretenso
legitimado a "provocar" a atuação do Juizado?!

Patenteou-se, desde logo, a incompletude e insuficiência da Lei nº 10.671/2003,
sobretudo no tocante à prevenção da violência.
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O estado editou uma nova norma, a Lei nº 12.299/2010, cuja ementa, mais específica e
objetiva, explicita: “Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de
violência por ocasião de competições esportivas; altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de
2003; e dá outras providências.”
Embora estabeleça como objeto jurídico genérico a proteção da paz pública, da
integridade corporal, da saúde e da vida das pessoas, não apenas dos torcedores e dos
competidores, a novatio legis foi muito além, estatuindo direitos e obrigações e
criminalizando condutas. Só para exemplificar, como nota introdutória, criou-se uma omissão
penalmente relevante, ao lado da já prevista no art.13,§2º do Código Penal; inovou-se no
tocante à sanção penal, estatuindo-se uma pena específica para os torcedores; criou-se um
crime de corrupção passiva e outro de corrupção ativa na esfera do particular; estabeleceu-se a
obrigação de venda dos ingressos limitada ao número de vagas nos ginásios de esportes e
campos de futebol; puniu-se criminalmente a fraude no resultado das competições oficiais e a
especulação onerosa na compra e venda dos ingressos.
A Lei nº 12.299/2010 instituiu, entre as mudanças e acréscimos, um capítulo novo, o
XI-A do Estatuto, dispondo sobre crimes e sanções contidos nos art. 41-B a 41-G.
1 INOVAÇÕES PENAL MENTE RELEVANTES
O art. 1º da Lei nº 12.299/2010 determinou que é dever de toda pessoa física ou
jurídica colaborar na prevenção aos atos ilícitos e de violência praticados por ocasião de
competições esportivas, especialmente os atos de violência entre torcedores e torcidas.
Esse novo artigo 1º especificou, como observa Nucci (2010, p. 1183), a omissão
penalmente relevante, ampliando o rol das situações previstas no §2º do art. 13 do Código
Penal. Segundo o autor, a omissão penalmente relevante criou o dever legal de colaboração
para a prevenção dos atos ilícitos em geral, especialmente os violentos, em ocasião de
competições esportivas. Há, pois, o dever de agir, imposto a qualquer pessoa física ou
jurídica, desde que fisicamente apta a tanto, a evitar o resultado de crimes violentos entre
torcedores e torcidas, bem como no que se refere às figuras delitivas previstas na lei.
Estatui-se, sob pena de responsabilização criminal, a obrigação de agir, quando
possível e sem risco pessoal, nos limites da justa causa referida no art. 135 do Código Penal,
para evitar, para prevenir, os atos ilícitos, aí incluídos os de violência.
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A Constituição Federal já estabelecera, no caput do seu art. 144, ser a segurança
pública dever do estado, direito e responsabilidade de todos, o que, de certa forma, criou uma
responsabilidade social solidária no tocante à preservação da ordem pública.
Os arts. 1º-A e 2º-A do estatuto, estabelecidos por força do art. 4º da Lei nº
12.299/2010, trouxeram uma interpretação autêntica contextual determinando o âmbito de
incidência e pertinência do art. 1º dessa lei:
Art. 1º-A. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do
poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou
entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores,
inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de
qualquer forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos
eventos esportivos.
Art. 2º-A. Considera-se torcida organizada, para os efeitos desta Lei, a
pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato, que se organize para o
fim de torcer e apoiar entidade de prática esportiva de qualquer natureza ou
modalidade.

A lei nº 10.671/2003, por sua vez, também faz interpretação autêntica contextual em
seu art. 2º e parágrafo único, esclarecendo o sentido de torcedor e a presunção legal a ele
alusiva.
Art. 2o Torcedor é toda pessoa que aprecie, apóie ou se associe a qualquer
entidade de prática desportiva do País e acompanhe a prática de determinada
modalidade esportiva.
Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se a apreciação, o
apoio ou o acompanhamento de que trata o caput deste artigo.

A própria lei, portanto, esclarece quem são os sujeitos ativos, pessoas físicas ou
jurídicas, dessa omissão penalmente relevante. Resta a mesma questão polêmica relativa à
figuração da pessoa jurídica como sujeito ativo do crime, ensejada pelos arts. 2º e 3º da Lei
9.605/1998, que tratou da prevenção de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em
obediência ao disposto no art. 225, §3º da Constituição da República.
2 MEDIDA NÃO INCRIMINADORA PREVENTIVA DA VIOLÊNCIA
O art. 2º da Lei nº 12.299/2010 trouxe medida não incriminadora nem sancionatória,
mas proibitiva, altamente salutar na prevenção da violência. Proíbe-se a maximização
excessiva de ocupação dos estádios de futebol e ginásios de esportes onde ocorram
“competições esportivas oficiais”.
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Ao invés da expressão “não poderão vender”, a lei poderia ter adotado outra mais
enfáticas e apropriadas, como “ficam proibidos de vender” mais ingressos do que o número
máximo de capacidade de público existente no local.
A exemplo dos animais irracionais, todos nós precisamos de um espaço mínimo, uma
distância mínima de segurança, aquém do que há uma predisposição natural à agressividade, à
adversão. Sábia e preventiva a lei quando preserva esses limites.
Pecou o legislador ao dispor apenas relativamente às “competições esportivas
oficiais”. Esqueceu-se de que, nos amistosos, nos confrontos de times e equipes ainda não
inscritos nas organizações oficiais, é perfeitamente possível, embora que talvez remota, a
hipótese de atração de público maior do que a capacidade de pequenos estádios ou ginásios
esportivos, remanescendo indisciplinada a perspectiva de conflito.
3 DOS CRIMES
3.1 Tumulto
O Capítulo XI-A, acrescido aos previstos na lei nº 10.761/2003 pela Lei nº
12.299/2010, elencou a tipificação de sete condutas criminosas, sendo que duas por
equiparação, nos arts. 41-B a 41-G.
As condutas tipificadas no art. 41-B, caput, são:
a) Promover tumulto;
b) Praticar violência;
c) Incitar a violência;
d) Invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos.
“Promover tumulto” é expressão muito ampla e vaga. Fere o princípio da taxatividade
do tipo por ser multívoca. Que tipo de tumulto? Um vozerio, uma discussão acalorada com
apupos e xingamentos recíprocos de torcidas ou torcedores, a movimentação desordenada das
pessoas, uma briga tumultuária tipo rixa? A definição legal do crime não precisou limites, não
objetivou precisamente qual tumulto constitui a infração penal definida. E o crime não é
participar do tumulto, mas promovê-lo.
Há situações tumultuárias, como a correria para entrar ou sair dos estádios, em
determinadas situações, que podem ser com ou sem ofensividade. Quem as provocar, em
qualquer dos casos, estaria cometendo um crime?
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Nas hipóteses enunciadas como “praticar violência” ou “incitar a violência” institui-se
um conflito aparente de normas que não exclui o concurso material com os crimes de lesão
corporal grave ou de homicídio resultantes da violência praticada ou incitada. Resultados
menos graves ficariam contidos na disposição especial, que sobre eles incidiria, como na
ocorrência do crime de dano, tipificado no art. 163 do Código Penal.
O legislador, ferindo ao princípio da taxatividade do tipo, esqueceu-se de precisar se a
violência era física ou moral, contra pessoas ou contra coisas, ou abrangente da ofensa a
ambas.
No tocante à conduta de “invadir local restrito aos competidores em eventos
esportivos”, ela é tamanhamente destituída de lesividade que sua criminalização constitui
verdadeira ofensa aos princípios da intervenção mínima e do respeito à dignidade da pessoa
humana. A conduta carece de relevância penal em sua diminuta gravidade, podendo, quando
muito, sujeitar-se à disciplina de outro ramo do direito, com sanção menos grave e invasiva do
que a penal. Punir penalmente alguém por esse comportamento é minimizar-lhe a importância
como titular dos bens jurídicos cerceados pela pena, é ofender o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana.
Em relação à conduta de “provocar tumulto”, diríamos ainda da desproporcionalidade
de sua pena, malgrado possível e prevista substituição por outra se comparada essa figura
penal com a dos arts. 137 e 286 do Código Penal, respectivamente rixa e incitação ao crime,
punida a primeira com detenção de 15 dias a dois meses, ou multa, e a segunda, 3 a 6 meses,
ou multa.
A conduta tipificada no caput do art. 41-B classifica-se como crime comum (podendo
ser praticada por qualquer pessoa), de forma livre (a lei não vincula a conduta a qualquer
forma de procedimento), de menor potencial ofensivo (a pena máxima cominada não é
superior a dois anos de privação de liberdade), misto alternativo (são quatro as condutas
possíveis, que podem ser alternativas ou simultâneas sem que se altere seu enquadramento no
crime tipificado no art. 41-B em comento), unissubjetivo (pode ser praticado por único sujeito
ativo), plurissubsistente (implica em pluralidade de atos, portanto, admite a tentativa), formal
ou material dependendo da conduta realizada que exija ou não um resultado material, a
exemplo de praticar violência (material) ou incitar a violência (formal).
O sujeito ativo é qualquer pessoa. O passivo é a sociedade e, eventualmente, aqueles
que sofrerem, diretamente, a ofensa da conduta.
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O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não há previsão de elemento subjetivo especial,
tampouco da modalidade culposa.
O objeto jurídico é a paz pública por ocasião das competições desportivas. É também a
integridade física, a saúde, a vida das pessoas, postas, no mínimo, em risco quando da
realização da conduta incriminada.
Uma indagação ficaria no ar. Invadir o vestiário dos atletas, local deles privativo,
constituiria esse crime? O que se estaria aí a ofender, se a intenção não fosse violentá-los
física ou moralmente, mas, apenas, ofender-lhes a privacidade? Não estaríamos,
evidentemente, diante dessa infração penal, considerando-se, sobretudo a desproporção entre
a gravidade da pena, a desvalia da conduta.
A conduta tipificada no inc. I do §1º do art. 41-B trouxe dois elementos espaciais
acrescidos ao crime básico tipificado no caput desse artigo: ser a conduta típica praticada num
raio de 5.000 metros em redor do local onde se realiza o evento esportivo. Em distância
maior, a conduta sai do âmbito de incidência da norma, salvo se praticada durante o tráfego da
ida ou volta do local de realização do evento.
Na conduta tipificada no inc. II do §1º do art. 41-B, a ação nuclear constitui-se pelos
verbos portar, deter e transportar, alusivos a quaisquer instrumentos que possam servir para a
prática de violência.
O objeto jurídico continua o mesmo do crime básico. O objeto material constitui-se de
“quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência”.
Há uma elementar referente ao espaço geográfico em que se realiza a conduta (no
interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto) e outra relativa ao tempo (em dia de
realização do evento esportivo).
A referência às imediações do estádio deve ser interpretada como as adjacências
contidas num raio de 5.000 metros dele, nunca mais que isso, em consonância com o disposto
no inciso I do mesmo §1º do art. 41-B.
O §2º do mesmo artigo institui a “pena impeditiva de comparecimento às
proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo pelo
prazo de 03 (três) meses a 03 (três) anos”.
A lei instituiu para essa pena alternativa os seguintes requisitos:
a) Não ser desaconselhável pela gravidade da conduta;
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b) Ser o agente primário, de bons antecedentes e não haver sido punido anteriormente
pela prática de condutas previstas neste artigo.
3.2 Corrupção passiva
O art. 41-C criou um crime de corrupção passiva no âmbito diverso da administração
pública, sob o pacto de fraude, ou seja, para a prática de “qualquer ato ou omissão destinado a
alterar ou falsear o resultado de competição esportiva”.
A solicitação ou aceitação da vantagem patrimonial ou extrapatrimonial far-se-á sob a
promessa da conduta fraudulenta modificadora do resultado da competição esportiva. Se a
aceitação ou solicitação forem posteriores à prática da fraude, a conduta de solicitar ou
aceitar vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial para si ou para
outrem será atípica.
A ação nuclear do tipo consiste em duas modalidades: solicitar (pedir, pleitear) ou
aceitar (concordar em receber), sendo o crime, portanto, misto alternativo.
Segundo Nucci (2010), o crime seria comum, já que o sujeito passivo poderia ser
qualquer pessoa. Entendo que o crime poderia ser próprio, uma vez que só pode ser praticado
por quem tiver a condição especial que lhe permita alterar ou falsear, por meio de conduta
omissiva ou comissiva, o resultado de uma competição esportiva, a exemplo do árbitro e de
seus auxiliares, como na hipótese do bandeirinha que se omite em assinalar impedimento do
atacante que marca um gol, ou do juiz que apita um pênalti inexistente. Não é qualquer pessoa
que pode interferir, com sua conduta, no resultado das competições esportivas.
O sujeito ativo, portanto, não é qualquer pessoa, mas somente aquela que tenha
atribuições da prática de conduta que influa no resultado ou na sua constatação.
O sujeito passivo é a sociedade, em particular os torcedores e os participantes da
competição. Os primeiros são fraudados nas suas expectativas, na sua confiança; os segundos,
na sua arte, no seu esforço.
A vantagem que o agente pleiteia ou aceita será qualquer uma, a exemplo do que
sucede no delito de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal), não sendo apenas
patrimonial, nem precisando ser indevida.
A infração é de grande potencial ofensivo.
O elemento subjetivo é o dolo, consistente na consciência e vontade de praticar a ação
ou omissão indevidas, e os elementos subjetivos especiais do tipo, consubstanciados na

151

destinação da vantagem (para si ou para outrem) e na finalidade de alterar ou falsear o
resultado de competição desportiva.
Alterar não significa necessariamente fraudar, falsear. A alteração pode ser uma
correção. Analogamente, contudo, da mesma forma que é corrupção passiva o funcionário
público solicitar vantagem para praticar ato legítimo, decorrente do seu dever legal, constitui
esse crime, por exemplo, solicitar vantagem para corrigir erro no registro oficial do resultado
do jogo, ou na marcação de uma penalidade inexistente, após tumulto dos atletas e da
assistência, hipóteses remotas de sucederam, mas perfeitamente concebíveis.
O objeto material desse crime é a vantagem ou promessa dela. O objeto jurídico,
segundo Nucci (2010), é a lisura no âmbito das competições esportivas, além do resguardo ao
aspecto econômico decorrente do resultado.
3.3 Corrupção ativa nas competições esportivas
A ação nuclear do tipo descrito no art. 41-D se expressa pelos verbos dar e prometer
com o sentido que lhes é próprio, podendo o agente realizar uma ou outra conduta, ou ambas,
tratando-se, pois, de crime misto alternativo.
Temos, nesse tipo, a hipótese de corrupção ativa no âmbito das competições
esportivas.
Trata-se de um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa,
instantâneo, uni subjetivo, plurissubsistente, formal, de forma livre.
O sujeito ativo é qualquer pessoa; o passivo é a sociedade e, secundariamente, os
torcedores e os atletas envolvidos na competição.
O elemento subjetivo é o dolo, consciência e vontade de prometer a vantagem,
acrescido do elemento subjetivo especial do injusto, a fim de alterar ou falsear o resultado de
uma competição esportiva.
Esse crime, relativamente ao anterior, é como se fossem, ambos, o lado côncavo e o
convexo da mesma ocorrência delitual. Em duas hipóteses, contudo, pode haver um desses
crimes, sem que haja o outro. Quando a conduta é solicitar vantagem, pode não haver
anuência à solicitação, e, assim, a corrupção passiva consuma-se sem haver a ativa. O
contrário é o caso da promessa da vantagem sem aceitação, em que se consuma a corrupção
ativa sem a passiva.
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Tanto a corrupção passiva quanto a ativa, por serem plurissubsistentes, admitem a
tentativa.
3.4 Fraude ou contribuição para a fraude de competição esportiva
O tipo descrito pelo art. 41-E pode ser de mero exaurimento dos crimes de corrupção
ativa e passiva, constituindo fato posterior impunível. Mas pode ser cometido por iniciativa
própria do agente, hipótese em que se torna autônomo.
Dois são os verbos do tipo: fraudar e contribuir. Na primeira hipótese, o crime é
unissubjetivo. Na segunda, é de concurso necessário, considerando-se quem contribui para a
fraude de outrem e dela participe.
A fraude implica no ludibrio, na indução em erro relativo à compreensão da realidade.
Classifica-se o crime como próprio (só pode praticá-lo quem ocupe posição que lhe
permita a conduta), formal, instantâneo, uni subjetivo ou plurissubjetivo, dependendo da ação
nuclear da conduta típica, se fraudar ou contribuir.
O sujeito ativo é qualquer pessoa que pelas suas atribuições relativas ao certame, possa
fraudar ou contribuir para a fraude do resultado da competição. O sujeito passivo é a
sociedade, os torcedores, os atletas participantes da competição. O objeto jurídico é a lisura, a
moralidade no âmbito das competições desportivas, bem como a preservação das repercussões
e interesses econômicos consequentes ao resultado das competições.
O objeto material é o resultado da competição esportiva.
O elemento subjetivo é o dolo, consistente na consciência e vontade de fraudar o
resultado da competição esportiva, ou de contribuir para tal fraude.
3.5 Cambista
O tipo do art. 41-F trata de uma conduta especulativa. É comum a figura do cambista
nos espetáculos que atraem multidões, entre eles o das competições esportivas, que o
legislador resolveu particularizar, criminalizando, especificamente, a conduta de vender
ingressos acima do preço neles estampado para evento esportivo.
Se a venda acima do preço for de apenas um ingresso a conduta é atípica, embora
possa resultar o crime tentado, considerando-se que a infração penal é plurissubsistente e pode
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haver, perfeitamente, o intuito de vender mais. A pluralidade de bilhetes constitui elementar
da infração penal.
Sujeito ativo é qualquer pessoa. Sujeito passivo é o consumidor adquirente do
ingresso.
Discordamos de Nucci (2010, p. 1193) quando o autor assegura que esse crime é um
tipo especial de estelionato. Analisando o tipo, observamos que inexiste fraude nessa conduta,
já que o preço é escancaradamente abusivo, superior ao estampado nos ingresso, em nome de
aproveitar uma facilidade de não enfrentar a fila normal para comprá-los nas bilheterias. O
que existe é um abuso relativamente ao consumidor, praticado pelos cambistas e por quem
lhes vende ingressos em largas quantidades para que especulem e alterem para mais os preços.
Tanto maiores as filas, a espera, tanto mais significativa a elevação do valor cobrado
indevidamente. O cambista tira proveito da ansiedade e do cansaço de quem está na fila ou do
comodismo de quem não quer entrar nela.
Trata-se de crime comum, material, uni subjetivo, plurissubsistente, instantâneo, de
forma livre, de uni atividade. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na consciência e
vontade de vender ingressos para evento esportivo acima do preço neles estampados. O objeto
material são os ingressos e o jurídico, o patrimônio do consumidor.
No crime descrito pelo art. 41-G, correlato ao anterior, a lei pune com maior rigor a
conduta delitiva, considerando-se a maior censurabilidade desse comportamento, mormente
nas hipóteses do parágrafo único. Andou certo o legislador.
O crime é misto alternativo, referindo o tipo penal aos verbos fornecer, desviar ou
facilitar como núcleos da conduta criminosa.
Na forma majorada, o crime é próprio; nas demais, é comum.
Objeto jurídico é o patrimônio do potencial consumidor, como observa Nucci (2010).
O objeto material é a distribuição de ingressos. O elemento subjetivo é o dolo, mais o
elemento subjetivo especial consistente no intuito de lucro pela finalidade de venda dos
ingressos a preços superiores ao contido neles.
4 CONCLUSÃO
A Lei nº 12.299/2010 não foi um primor nos seus enunciados. Na tipificação criminal
das condutas do acrescido Capítulo XI-A, sob a rubrica DOS CRIMES, mormente no tocante
à inobservância à principiologia do direito penal, aí inclusos os princípios constitucionais
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penais, a norma deixou a desejar. Trouxe, contudo, inegável aprimoramento da Lei nº
10.671/2003 (Estatuto de Defesa do Torcedor), adequando-a melhor às exigências da
sociedade, farta de conviver com a violência relativa às competições esportivas, e com a
desonestidade decantada de pessoas que lidam com os eventos desportivos. Bem vinda, pois,
não apenas a criação dos crimes objetivando reforçar a prevenção da violência, mas daqueles
que enfocam as condutas perniciosas que eivam de fraude o resultado das competições
esportivas, onde a regra imperante deveria ser a lisura, a lealdade para com a sociedade, os
torcedores, os atletas.
Combatem-se o enriquecimento ilícito à custa da fraude, e também da especulação em
desfavor, sobretudo do torcedor e da sociedade. Já era tempo.
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FUNÇÃO SOCIAL DA AUTORIDADE PARENTAL: ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES
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Resumo: Partindo da noção de pátrio poder, critica a noção de submissão das crianças e
adolescentes ao poder paterno, presente desde o direito romano e que influenciou o
direito civil nacional. Tal poder conferido ao pai, à medida em pode reduzir os filhos a
um prolongamento narcísico dele, é potencialmente lesivo aos interesses dos filhos
menores. As mudanças sociais operadas nas últimas décadas do século passado levaram
a uma transmutação deste poder em uma função, bem como em uma distribuição mais
equilibrada para ambos os pais. Isto porque a autoridade parental não somente confere
direitos aos seus titulares, mas também gera deveres, e deve ser exercida tendo em vista
a plena realização dos filhos enquanto pessoas em desenvolvimento. O exercício da
autoridade parental que esteja em desacordo com os interesses sociais que norteiam o
instituto caracteriza abuso de direito, fato punível pelo direito civil brasileiro. A
autoridade parental enquanto regime de cuidado e proteção dos filhos integra um direito
geral de tutela e promoção da personalidade humana, que não necessita se socorrer
diretamente da legislação infraconstitucional e nem dela depende quanto ao
reconhecimento e proteção dos direitos pertinentes ao livre desenvolvimento da
personalidade das crianças e adolescentes, porquanto seja dotada de fundamento
constitucional.
Palavras-chave: 1. Autoridade Parental. 2. Função Social. 3. Criança e Adolescente.
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Abstract: Starting with the notion of parental rights, we criticize the notion of children
and adolescents’ submission to parental authority, present since the Roman law and that
has influenced the national civil law. This power given to the father, as it can reduce the
children to a narcissistic extension of him, is potentially harmful to the interests of
minor children. The social changes operated in the last decades of the past century led to
a transmutation of this power into a function, as well as a more balanced distribution for
both parents. This is because parental authority not only confers rights on their holders,
but also generates obligations, and must be exercised with a view to the full realization
of children as developing people. The exercise of parental authority that disagrees with
the social interests that guide the institute is considered abuse of rights, which is
punishable by the Brazilian civil law. Parental authority as the system of care and
protection of children includes a general right to protection and promotion of human
personality, that doesn’t need to seek help in infra-constitutional legislation, nor it
depends on that kind of legislation to the recognition and protection of rights pertaining
to the free development of personality of children and adolescents, because it is
endowed with constitutional foundation.
Keywords: 1. Parental Authority. 2. Social Function. 3. Children and Adolescents.

1. Do pátrio poder e suas vicissitudes

Parece causar certa estranheza na atualidade as representações da criança e do
adolescente enquanto pessoas em desenvolvimento. Isto porque a criança sempre foi
apresentada no meio jurídico como o “menor”, um ser psicologicamente débil,
juridicamente incapaz e socialmente inadaptado (SALAS, 1995, p. 41). Some-se a isto o
fato de que o direito civil tradicional de inspiração romano-germânica, sob o influxo do
jusracionalismo, afirmava que “o homem é o chefe natural tanto da mulher como da
família” (WIEACKER, 1980, p. 335). Assim, o “pátrio” poder – que transformava a
criança e o adolescente em objetos de direito – era considerado sob esta inspiração
como um verdadeiro dado da realidade, um direito natural; e não como um instituto de
direito civil positivo.
No Direito Romano, a palavra “família” tinha significados diversos, era usada
em relação às coisas, para designar o conjunto do patrimônio, ou a totalidade dos
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escravos pertencentes a um senhor. Em sentido especial compreendia o pai, a mãe e
seus filhos, em sentido geral englobava todos os demais parentes. Também poderia
exprimir a junção de pessoas sob o pátrio poder ou a manus de um único superior. O
pater familias e as pessoas sob seu poder eram unidas entre si pelo parentesco civil, que
persistia após a morte do chefe (MIRANDA, 1968, p. 76).
Na família antiga, portanto, as ligações entre os entes estavam longe do afeto
natural. Este até podia existir no íntimo dos corações, mas nada representava para o
direito. O nascimento ou afeto não foram base da família romana. As relações eram
baseadas no poder paterno ou do marido, este exercia uma força sobre a mulher e o pai
sobre os filhos. A união da família era estabelecida por algo mais poderoso que o afeto,
estava intimamente ligada pela religião do lar e dos antepassados. Mais que uma
associação natural, a família antiga se mostrava como uma associação religiosa, o filho
deixava de ser parte da família se renunciasse ao culto, enquanto um filho adotado se
tornava verdadeiro filho, embora não tendo laços de sangue, se aderisse ao culto
daquele grupo familiar. O parentesco e o direito à herança, não estavam regulamentados
pelo nascimento, mas sim pela participação no culto de acordo com a religião
estabelecida (COULANGES, 2005, p. 45-46).
Na família romana, o filho é estranho à família de origem da mãe. Da própria
mãe ele só é parente porque ela se acha sob o poder do pai (MIRANDA, 1968, p. 77). O
pátrio poder evidencia, nas suas origens, uma situação de desequilíbrio entre os pais,
bem como uma relação hierarquizada do “chefe” da família em relação aos filhos.
O então chamado “pátrio” poder, inclusive, implicava na antiguidade e durante
boa parte da história das sociedades europeias e suas colônias em um direito do pater
sobre a vida e a morte das pessoas sob o seu poder (DUARTE, 1994, p. 358). Ocorre
que – aparentemente – tal submissão da criança a um poder jurídico paternal em moldes
absolutos pode gerar uma situação de simbiose e de indiferenciação, na qual o infante
não é reconhecido enquanto indivíduo diferenciado, mas sim como um “prolongamento
narcísico de um dos pais”. Tal simbiose termina por ameaçar a integridade psíquica dos
filhos, manifestação que é de uma paixão doentia (e não do amor), resultando em um
verdadeiro “incesto emocional”, que se manifesta normalmente em uma busca de
autoafirmação e de satisfação de interesses estritamente individuais dos pais em
detrimento das necessidades dos filhos (GROENINGA, 2006, p. 452).
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2. A autoridade parental enquanto função social.

Destarte, observa-se - desde o advento das utopias que caracterizaram as décadas
de 60 e 70 do século passado até o momento atual -, uma preocupação constante com “o
estabelecimento de relações equilibradas entre homens e mulheres, tanto nas relações
entre eles, quanto nas que eles mantêm com as crianças” (ARNAUD, 1991, p. 131).
Esta mudança de foco permitiu uma nova interpretação jurídica de modo a converter tal
“poder” em uma função social, enfatizando os interesses da infância e da juventude, e
estabelecendo não apenas direitos para os que exercem a autoridade parental
funcionalizada, mas também deveres (DUARTE, 1994, p. 358).
Assim, o exercício da autoridade parental é caracterizado “pela atribuição aos
pais do poder de interferência na esfera jurídica dos filhos menores, no interesse destes
últimos e não dos titulares do chamado poder jurídico” (TEPEDINO, 2006, p. 181). A
função social da autoridade parental, portanto, caracteriza-se pelo fato deste “poder”
dever ser exercido em prol do interesse na realização dos filhos como pessoas em
desenvolvimento. A autoridade parental funcionalizada, portanto, “é um regime de
cuidado e proteção dos filhos” (TEPEDINO, 2006, p. 181).
Ademais, o momento atual é de reconhecer a condição de dependência do
indivíduo nas redes relacionais de reconhecimento. Esta interdependência social
esclarece a posição de vulnerabilidade do indivíduo perante os outros, pois nestas
relações a pessoa se expõe a lesões (sem contar com nenhuma proteção) em relações das
quais normalmente necessita para o desenvolvimento de sua identidade e para a
proteção de sua integridade, o que se pode verificar – especialmente - nas relações entre
pais e filhos. De modo que: “A autonomia é, antes, uma conquista precária de
existências finitas, que só conseguem “se fortalecer” quando conscientes de sua
vulnerabilidade física e de sua dependência social” (HABERMAS, 2004, p. 47-48).
É na concretização da dignidade humana da criança e do adolescente que reside
a função social da autoridade parental. Isto porque o princípio da dignidade humana se
projeta sobre o poder-dever de promover a educação dos filhos, pelo que resta ao
intérprete “buscar em tais situações jurídicas a técnica de superação do confronto
egoístico de posições de vantagens individuais” (TEPEDINO, 2006, p. 176). Ou seja, é
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o “melhor interesse da criança e do adolescente” que deve balizar o exercício da
autoridade parental.
O Código Civil de 2002, contudo, apesar de não mais mencionar o “pátrio
poder”, faz uso da expressão “poder familiar” a fim de identificá-lo com a “autoridade
parental”. Tal denominação positivada parece indicar apenas um deslocamento de poder
da figura do pai (o pátrio poder) para um poder compartilhado por ambos os pais (o
poder familiar). Contudo, a alteração que se operou na seara jurídica foi muito mais
profunda, “na medida em que o interesse dos pais está condicionado ao interesse do
filho, ou melhor, ao interesse de sua realização como pessoa em desenvolvimento”
(LÔBO, 2010, p. 292).
Ademais, é de se criticar a adoção de tal terminologia pelo legislador nacional.
Pois, a ideia de poder está vinculada a uma noção de poder físico sobre outrem. Assim,
aparenta ser mais precisa a expressão autoridade parental, porquanto o sentido da
autoridade nas relações privadas resida em um “exercício de função ou de múnus, em
espaço delimitado, fundado na legitimidade e no interesse do outro, além de expressar
uma simples autoridade hierárquica, análoga à que se exerce em toda organização,
pública ou privada”. E, também, é parental tal autoridade por estar conectada à relação
de parentesco constituída entre os pais e seus filhos, ressaltando-se a titularidade e o
exercício desta também pela mãe (LÔBO, 2010, p. 293).
A questão da função social da autoridade parental suscita, sem sombra de
dúvida, os limites intrínsecos aos direitos subjetivos dos pais e demais guardiões no que
toca à direção da educação das crianças e adolescentes. Assim, afastando-se da noção de
ausência de limites para o exercício dos direitos subjetivos, até então entendidos como
absolutos, os teóricos franceses do início do século passado cunharam a teoria do abuso
do direito de modo a definir o direito como uma “medida”. Pelo que os excessos no
exercício dos direitos subjetivos configurariam uma violação à norma jurídica, pois se
traduziriam em um ato de ultrapassagem (ou de desrespeito à “medida”). Sendo o abuso
do direito o excesso ou a ultrapassagem do “limite” que é o direito, pode-se tomar o
enunciado “o direito cessa onde o abuso começa” como uma sintética e (atualmente)
clássica expressão desta teoria (ROUSSEL, 1914, p. 09).
Percebe-se, pois, uma estrita ligação da formulação da teoria do abuso do direito
na França dos idos de 1900 e décadas seguintes com uma incipiente tomada de
consciência da necessidade de se exigir ponderação no uso da “força” do direito ou das
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sanções previstas por ele para a efetivação de um direito subjetivo qualquer; refletindo
uma “série d´attaques contre la “tyrannie” des droits”, que, incorporados ao discurso
dogmático, não se apresentam exatamente como um conjunto perfeitamente
homogêneo, mas se traduzem na teoria do abuso do direito (ROUSSEL, 1914, p. 10).
A categoria jurídica do abuso de direito também é aplicável ao direito de família,
verificando-se o abuso “quando o direito é exercido com o propósito de causar dano aos
interesses da outra pessoa; ou quando tem fins distintos do que o direito lhe atribui; ou
quando há desproporção entre o modo do exercício e o dano causado por esse exercício”
(LÔBO, 2008, p. 170). Em muitos casos, tais abusos resultam em maus-tratos em
relação aos filhos menores, que podem ser: “1) físicos; 2) emocionais; 3) abusos
sexuais; e 4) intoxicações propositais, que ocorrem na família, em escolas e em
instituições. Podem ser por ação ou omissão, e, nesses casos, se caracterizam como
negligência” (GRUNSPUN, 2000, p. 127).
Destarte, o exercício da autoridade parental em desconformidade com a sua
função social caracteriza abuso de direito, o que – nos termos dos arts. 186, 187 e 927
do Código Civil brasileiro – se traduz em ato ilícito gerador de responsabilidade civil.

3. O superior interesse na realização do livre desenvolvimento da personalidade
das crianças e adolescentes.

Pode-se dizer que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
insere-se em um contexto de ascensão da doutrina da proteção integral da criança, seja
no âmbito nacional ou internacional. A teoria da proteção integral assevera que os
infantes são dotados dos mesmos direitos dos adultos, mas – em razão de sua condição
especial e vulnerabilidade – são merecedores de uma “proteção especial e prioritária”
(SILVA, 2010, p. 311) . Tal doutrina terminou por repercutir em uma série de
dispositivos normativos incorporados ao ordenamento jurídico nacional, tais como o art.
227 da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), e
– no plano internacional – a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a
Declaração Universal dos Direitos das Crianças (1959) e Convenção sobre os Direitos
da Criança (1989).
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A positivação do princípio do melhor interesse resulta em um dever do sistema
jurídico brasileiro no sentido de realizar suas políticas, ações e tomadas de decisões
sempre tendo em vista, prioritariamente, o bem-estar efetivo da criança e do adolescente
a quem se dirigem (DUARTE, 1994, p. 357-358). Já em relação aos pais, o princípio do
melhor interesse da criança e do adolescente impõe sempre o dever de buscar sempre o
maior benefício possível para os seus filhos, que pode ser caracterizado como um dever
geral de cuidado imposto no interesse da comunidade às pessoas que exercem a
autoridade parental. Isto posto, caracteriza-se a autoridade parental como uma função
social, informada que é pela ordem pública e pelos interesses sociais (DUARTE, 1994,
p. 358).
A função social apresenta-se justamente como uma “limitação interna, positiva,
condicionando o exercício e o próprio direito”; de modo que o interesse individual é
revestido de licitude à medida que realiza, também, os interesses sociais (LÔBO, 1999,
p. 106). Assim, o exercício da autoridade parental apresenta-se como uma função social
porquanto deva ocorrer em vista do interesse social na assistência e cuidados especiais
que demandam as crianças e os adolescentes para alcançar um desenvolvimento e
crescimento normais em um ambiente de bem estar social e familiar (DUARTE, 1994,
p. 346).
A personalidade humana se constrói “na” relação e “pela” relação (JEAMMET,
1995, p. 15). A personalidade humana não é um dado biológico; é construída a partir de
uma interação constante entre o indivíduo e o ambiente em que está inserido. A
construção da personalidade é um permanente devir, suscetível de ruína e
desestruturação decorrentes de lesões advindas de fatores internos ao próprio sujeito ou
do mundo externo (JEAMMET, 1995, p. 115).
Some-se a isto o fato de que – entre os fatores externos – é de se ressaltar a
confiança enquanto fator relevante para o desenvolvimento da personalidade da criança
e do adolescente. Por isso, “nas relações de família, exige-se dos sujeitos um
comportamento ético, coerente, não criando indevidas expectativas e esperanças no(s)
outro(s)” (FARIAS, 2007, p. 24). Pode-se dizer, inclusive, que esta confiança
materializa-se na forma do afeto nas relações de família (FARIAS, 2007, P. 25).
Ademais, não se pode negar a importância da convivência familiar no
desenvolvimento da personalidade e para a preservação da integridade psíquica do
infante, especialmente em face dos estudos desenvolvidos pela ciência da psicanálise. A
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inserção em uma família e a convivência constitui-se em importantes fatores para o
desenvolvimento da personalidade da criança, como demonstram os estudos
psicanalíticos, desde a mais tenra infância. O sujeito constitui-se a partir dos “exemplos
significativos – as identificações são resultado destas experiências emocionais com os
adultos, pais ou substitutos. Como disse Freud, o ego é um precipitado de
identificações” (GROENINGA, 2006, p. 447).
Contudo, para que esta convivência seja salutar, mister se faz uma atitude do
adulto em relação à criança que permita e auxilie no desenvolvimento da criança, e não
se prenda a atitudes egoísticas. Tal desenvolvimento somente pode acontecer a contento
com o auxílio de cuidadores “que possam compreender as diferenças e empatizar com o
bebê e a criança”. Assim, mister se faz a presença de adultos que – sem deixar de
reconhecer as diferenças com as crianças – estejam aptos a dar um afeto que “permita o
desenvolvimento do potencial humano – da capacidade em buscar realização e
felicidade. Amor parental, amor compreensão, diverso do amor paixão que borra as
diferenças entre os adultos e a criança, desconhecendo a passagem do tempo”
(GROENINGA, 2006, p. 448).
Contudo, a proteção ao livre desenvolvimento da personalidade da criança e do
adolescente encontra certa dificuldade no fato de que a infância (e também a
adolescência) não é uma categoria jurídica homogênea, de modo que o direito deve
levar em consideração que as necessidades da criança e do adolescente e os cuidados a
eles destinados devem considerar as variações decorrentes da idade e do
desenvolvimento bio-psíquico (BOUCHET-SAULNIER, 2000, p. 204).
A infância e a adolescência são períodos particularmente determinantes na
formação da personalidade. Isto porque na primeira infância a criança é completamente
dependente do meio em que se encontra e é especialmente receptiva. Já a adolescência
corresponde ao tempo em que o sujeito alcança a sexualidade adulta, aparta-se do
ambiente familiar e adquire uma identidade estável na sociedade (JEAMMET, 1995, p.
15). Assim, a proteção que se defere ao livre desenvolvimento da personalidade
enquanto escopo do exercício da autoridade parental deve levar em consideração as
peculiaridades destes momentos diferentes da vida.
Por fim, é de se considerar que o livre desenvolvimento da personalidade é um
dos componentes básicos daquilo que a jurisprudência alemã chamou de “direito geral
de personalidade”. Isto porque o artigo 1 da Constituição Alemã (Grundgesetz) impõe
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um dever a todos os agentes estatais de respeitar e proteger a “dignidade humana”. Já no
artigo 2 da referida constituição é dito que o exercício do direito ao livre
desenvolvimento da personalidade não deve violar os bons costumes, a ordem
constitucional e os direitos de terceiros. Foi baseada nestes artigos e nos parágrafos 826
e 827 do Código Civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch—BGB) que a “Corte Federal
Alemã” extraiu um “direito geral de personalidade” (Allgemeines Persönlichkeitsrecht).
Deste “direito geral de personalidade” podem-se extrair diversas espécies, tais como o
direito ao nome, o direito à imagem e o direito de se opor à exposição pública da
privacidade (COORS, 2010, p. 529).
Aludir a uma vinculação a este direito geral de personalidade significa, ante a
atual doutrina dos direitos fundamentais, afirmar não estarmos frente a direitos
lastreados diretamente na legislação infraconstitucional, “mas sim, diante de direitos de
fundamento constitucional (pelo menos implícito) regulamentados pelo legislador.
Assim, a proteção e o reconhecimento de tais direitos não estão a depender (a despeito
de ser deveras relevante) da intervenção do legislador, porquanto ancorados em um
direito geral de tutela e promoção da personalidade humana (SARLET, 2006, p. 107).
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1. Apresentação:
Para o antropólogo Clifford Geertz (2001), o Direito é apenas uma maneira de imaginar o
mundo em meio a tantas outras, entretanto, é pautado numa determinada maneira de imaginar
como as coisas devam ser (a lei) e como elas são (o fato), desenvolvendo com isso, um sentido
de justiça que é sempre específico, “local”. Assim, é possível dizer que o Direito emerge da
sociedade como um processo dinâmico no qual os grupos sociais criam normas para gerir a vida
em coletividade, que não passam, necessariamente, pelo modelo jurídico estatal.
A relação entre Direito, Estado e os povos indígenas, vem, desde o final do séc. XX,
apresentando grandes avanços, a partir do reconhecimento de determinados direitos
fundamentais, com vistas a proteger o direito desses povos a uma cultura própria no contexto das
sociedades que integram e, assim, garantir o respeito à sua integridade étnica. Vários países da
América Latina, inclusive o Brasil, reconheceram constitucionalmente esses direitos relativos aos
povos indígenas que implicam e exigem dos próprios Estados o respeito e a aplicação prática dos
mesmos. A Convenção 169 da OIT – Organização Internacional do Trabalho sobre Povos
Indígenas e Tribais em Países Independentes – dispõe em seu artigo 8º que, ao se aplicar aos
povos indígenas a legislação nacional, devem ser levados em consideração seus costumes e seu
direito consuetudinário 1. No âmbito nacional, é possível afirmar que a Constituição Federal de
1988 foi um marco de visibilidade do “outro”, no sentido de reconhecer a diversidade cultural da
sociedade brasileira de forma institucional/normativa, todavia, a garantia legal de direitos por si
só, não garantem a sua efetivação política.

1

A convenção 169 da OIT define em seu artigo 8º que: “Ao aplicar a legislação nacional dos povos interessados
deverão ser levados na devida consideração seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam
incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário deverão ser estabelecidos procedimentos para
solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação desse princípio”.

168

Desse modo, o foco do presente trabalho é tentar apresentar, do ponto de vista teórico, a
dificuldade que um Estado de tipo monista2 tem em perceber a justiça enquanto prática social e,
por isso, explicitar a importância das teorias pluralistas nesse contexto: como lidar com a
alteridade? Como se processa a alteridade entre os “diferentes” em práticas sociais que envolvem
relações de poder, como o judiciário?

2. Antropologia Jurídica enquanto campo de saber

É possível dizer que o surgimento do campo da antropologia jurídica confunde-se com o
surgimento da própria disciplina antropológica enquanto área autônoma do conhecimento
científico. No final do século XIX, pós-revolução industrial e durante o processo de colonização
da África e da Ásia, “nasce” o objeto de estudo da Antropologia Jurídica: o estudo do Direito de
povos tidos como “primitivos”, de culturas não-ocidentais, que posteriormente, passa a
contemplar também o estudo do próprio sistema jurídico ocidental (COLAÇO, 2008). Assim,
desde seu surgimento, já havia uma preocupação em distinguir entre lei e costume, para saber se
nas sociedades tidas como “primitivas” teriam direitos, no sentido de normas de controle social,
como nas sociedades tidas como “civilizadas”.
Um dos primeiros antropólogos a demonstrar tal interesse foi Malinowski. A partir de
suas análises das relações de troca entre os trobriandeses 3, o Kula, ele procura discutir as
implicações dessas relações para o Direito em seu livro Crime e Costume na Sociedade Selvagem
(2003),para isso, explora a reciprocidade como princípio de ordenação social. O caráter inovador
de sua obra reside na indicação de uma nova maneira de compreender o comportamento humano:
os costumes e as crenças de um povo exótico adquirem plenitude de significado e o
comportamento nativo aparece como ação coerente e integrada à sua realidade cultural
(DURHAM, 1978).Malinowski(2003) argumentava que em todas as sociedades, incluindo as
“primitivas” havia direitos, ou seja, normas reguladoras da vida em coletividade, distintas dos

2

O monismo jurídico foi instituído na sociedade ocidental por volta dos séc. XVII e XVIII, sob a influência do
absolutismo monárquico e da burguesia revolucionária europeia; postula que dentro de um Estado só cabe um
Direito- no sentido de legitimidade – aquele positivado pelo Estado. Essa concepção se respalda em políticas de
homogeneização cultural e centralização jurídico-política no modelo de Estado-Nação de cunho liberal.
(WOLKMER, 2003).
3
Povo indígena que vivia nas ilhas do Pacífico Sul.
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costumes, tal como nas sociedades “civilizadas”; e que, caberia ao antropólogo distinguir entre
“lei” e “costume” de forma a encontrar as normas jurídicas dessas sociedades:

A lei e a ordem permeiam os usos tribais das raças primitivas,
regem o curso monótono da existência cotidiana e também os
atos mais importantes da vida pública, sejam estes estranhos e
sensacionais ou importantes e vulneráveis. Entretanto, de todos
os ramos da antropologia, a jurisprudência primitiva tem
recebido a menor e menos satisfatória atenção.
(MALINOWSKI, 2003, p.10)

Para tal intento, Malinowski sugeriu um método 4 que não dependia dos conceitos
elaborados pelos juristas ocidentais para encontrar normas jurídicas onde não existiam leis
escritas ou tribunais formais. A etnografia adquire a capacidade de reconstruir e transmitir uma
experiência de vida, uma realidade cultural diferente da nossa, mas nem por isso menos rica ou
menos digna.
Já seu contemporâneo Radcliffe-Brown, em oposição, defendia que os conceitos
desenvolvidos por juristas ocidentais para estudar seus próprios tribunais e normas, poderiam ser
utilizados por antropólogos em seus trabalhos em sociedades ditas “primitivas”, haja vista que,
ao contrário de Malinowski, para Radcliffe-Brown, as sociedades sem governo centralizado e
sem tribunais, não teriam direito, mas apenas costumes (COLLIER, 1995).
Assim como Malinowski, a antropóloga norte-americana Jane Collier (1995), defende
que as distintas definições de Direito implicam em diferentes métodos para estudar o mesmo e
mudam de acordo com o contexto que se inserem; por isso, ao fazer uma reflexão acerca do
desenvolvimento teórico e metodológico da antropologia jurídica nos Estados Unidos, dedica
parte de seu texto a apresentar um histórico desse campo de estudo na América do norte, com o
objetivo de apontar as mudanças de concepções. Desse modo, toma como primeira referência E.
A. Hoebel – The Law and Primitive Man – que segundo a referida autora, foi um dos primeiros
antropólogos a centrar seu interesse nas decisões tomadas por homens em postos de autoridade
para distinguir entre lei e costume; propôs uma definição de Direito que combinava a ênfase

4

Malinowski promoveu críticas aos postulados evolucionistas que dominavam a antropologia à época,
estabelecendo um novo método de investigação e interpretação que ficou conhecido como funcionalismo, que está
diretamente vinculado ao trabalho de campo. O “trabalho de campo” constitui no que hoje é chamado de observação
participante, grande inovação do trabalho de Malinowski, que apresentou os princípios fundamentais dessa prática
de pesquisa. (DURHAM, 1978).
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dada por Radcliffe Brown às sanções de natureza coercitivas com a “habilidade de Malinowski
para encontrar leis em todas as sociedades”; e adotou como método o “estudio de caso” para
estudar normas jurídicas de qualquer sociedade:

En su libro de 1954, Hoebel contrasta el “método de caso” con
los dos métodos previos caracterizados como inferiores: un
método descriptivo, asociado con el enfoque de Malinowski sobre
los procesos jurídicos y un método ideológico, asociado con el
enfoque de Radcliffe-Brown sobre las reglas. Hoebel criticó
ambos métodos como incapaces de distinguir las normas
jurídicas de las costumbres. (COLLIER, 2003, p.61).

Outros antropólogos anglo-saxões também estudaram a tomada de decisões para entender
como os juízes ou homens em posição de autoridade decidiam as contendas, como exemplo,
temos o que ficou conhecido na antropologia jurídica norte-americana como o “debate
Gluckman-Bohannan”. Max Gluckman (1973) estudou entre os Bartose da Rodésia, um tipo de
etnia africana, constituída por 25 grupos tribais; seu argumento central é que as ideias essenciais
do Direito bartose têm seus paralelos nos estágios iniciais do direito romano, europeu. Essas
similitudes apontadas por Gluckman levam-no a concluir que os homens que detêm legitimidade
para decidir sobre conflitos de interesses, utilizam ferramentas similares para chegar às suas
decisões, pois para ele, os juízes bartose recorriam aos mesmos mecanismos que os juízes
estado-unidenses - em sentido valorativo: costumes, ética, moral - na hora de fazer um
julgamento (COLLIER, 1995).
Diferente da posição notadamente evolucionista adotada por Gluckman, o inglês Paul
Bohannan (1973) depois de estudar os tiv na Nigéria, defendeu que os juízes tiv não pensavam
iguais aos ocidentais, logo se baseavam em conceitos e valores específicos de sua cultura para
decidir sobre os conflitos que lhes eram apresentados. Com isso, Bohannan argumentava que os
antropólogos não deviam se utilizar de “conceitos ocidentais” para estudar os processos
econômicos, políticos e jurídicos de povos tidos como “não-ocidentais” ou “não-civilizados”
(COLLIER, 1995). Posição esta que parece mais acertada. Se a autora for tomar partido neste
debate, ao contrário de Jane Collier, prefere Bohannan, por assumir uma postura menos
etnocêntrica ao relativizar a definição do Direito.
No início da década de 1970, a antropóloga Laura Nader impulsiona uma mudança no
enfoque da antropologia jurídica nos Estados Unidos, ao propor uma descentralização das
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análises antropológicas e incluir os litigantes, além dos juízes, no que ela chamou de “processos
de disputas” (COLLIER, 1995). A partir daí, muda o enfoque teórico -metodológico e o Direito
passa a ser visto como mais um mecanismo de dominação, que não diz respeito apenas a
solucionar problemas, mas também à formação de ideologias e, nesse sentido, “os antropólogos
subestimaram sistematicamente o papel das ideologias jurídicas na estruturação ou
desestruturação da cultura” (NADER, 1969, p.10).
Assim, no campo da antropologia jurídica norte-americana, passa a haver uma
preocupação em estudar de que maneira o poder e a história modelam os sistemas jurídicos e as
relações entre eles. Seguindo esta orientação, a antropóloga Jane Collier, em sua tese de
doutorado (1973), dedica-se a estudar o direito consuetudinário do povo indígena zinacantán, em
Chiapas - México, mas especificamente, a relação entre os processos de disputa e as formas de
contrair matrimônio. Ela argumenta que, sendo o Direito mais um mecanismo de dominação, de
exercício de poder, logo, não pode este ser estudado à margem de outros mecanismos de
dominação, como a família, a religião e a economia, por exemplo. Para a referida antropóloga,
no lugar de supor que o Direito e os processos de disputas judiciais beneficiam a todos de um
modo geral, cabe ao antropólogo jurídico supor que os processos jurídicos e institucionais
beneficiam mais a uns que a outros, pois se prestam a manter o “status” dos grupos dominantes.
Surge, a partir dessa nova perspectiva, a crítica jurídica, um movimento intelectual que ganhou
força na década de 1980 nas escolas de Direito dos Estados Unidos e, recentemente, pelos
antropólogos que estudam “minorias étnicas”, por exemplo, que detêm seu interesse em perceber
como as normas e os processos jurídicos constroem as identidades desses indivíduos na
sociedade (COLLIER, 1995).
Já no que tange a América Latina, a Antropologia Jurídica enquanto campo de
conhecimento começa a se firmar face às modificações impostas pela nova ordem constitucional
pós-regimes ditatoriais. Com o processo de (re) democratização das nações latino-americanas no
final do século XX, “nasce”, histórica e institucionalmente, um novo modelo de Estado-Nação,
orientado a valorizar e fortalecer as diferenças, assim argumenta o jurista e antropólogo holandês
André Hoekema:

El reconocimento constitucional de la configuración multiétnica y
pluricultural de sus poblaciones por parte de una serie de Estados
Latinoamericanos, reforzado por las ratificaciones del Convenio 169 de
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), constituye un notable
rompimiento simbólico con el pasado.(HOEKEMA, 2002, p.95) – Grifo
do autor.

Desde então, todas as Constituições latino-americanas, em maior ou menor escala,
preveem direitos e garantias específicos para povos culturalmente diferenciados (PINTO, 2008).
Esse reconhecimento implica numa mudança de paradigma epistemológico e metodológico no
que concerne à relação do Estado com esses povos e com a sociedade nacional que o integram.
Em 1997, no 49º Congresso Internacional de Americanistas realizado na cidade de Quito,
no México, surge a Red Latinoamericana de Antropología Jurídica – RELAJU, vinculada a
Commission on Folk Law and Legal Pluralism, que faz parte da União Internacional de Ciências
Antropológicas e Etnológicas (IUAES), que, por sua vez, integra a Associação Internacional de
Ciências Legais (IALS) do escritório da UNESCO. Desde então seus membros se reúnem em
congresso e cursos pré-congresso a cada dois anos, na tentativa de impulsionar os estudos das
relações entre cultura e direito nas sociedades plurais, o uso de ferramentas metodológicas
interdisciplinares e o desenvolvimento de teorias críticas no Direito e na Antropologia. Esta Red
vem trabalhando com temas relativos à diversidade sociocultural e a pluralidade de sistemas
normativos, identidades, gênero, participação política, direitos indígenas, povos e comunidades
tradicionais, conflitos em torno dos novos contextos da globalização, entre outros.
Assim, pautada no respeito à diversidade, a antropologia jurídica na America Latina, não
restringe suas preocupações à função política e legal do Estado-Nação, mas também com a
natureza pluriétnica dos grupos sociais que nele vivem e se relacionam em seu interior. O
material da investigação antropológica é o fenômeno jurídico como uma das faces do fenômeno
sociocultural e os sistemas jurídicos nas suas várias composições (SÁNCHEZ, 2008). Nesse
sentido, compreende, dentre outras coisas, a análise de processos de resolução de disputas e de
situações de conflito em diferentes sociedades e/ou contextos culturais específicos; a apreciação
das abordagens normativas e processualistas das instituições de Direito na sociedade
contemporânea e seus desdobramentos; o “diálogo intercultural”5 entre sistemas de Direito, o

5

Entendo por “diálogo intercultural” a definição dada pelo Jurista Fernando Dantas: “O diálogo intercultural se
configura como um espaço e um instrumento da nova cidadania indígena, diferenciada, multicultural, dinâmica,
criativa e participativa no sentido de construir e reconstruir os direitos diferenciados indígenas e, como
consequência, criar, também, contextos institucionais plurais e heterogêneos onde a convivência democrática
possibilite o desenvolver das ações da vida sem a opressão, sem exclusão”. (DANTAS, 2002, p. 6248)
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local, o nacional e o internacional, com a mediação do antropólogo; além da interpretação do
Direito ocidental em atenção às normas garantidoras da diversidade cultural.
No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988, o país assume pela primeira
vez na história que ser indígena não é uma condição temporária - ao contrário da ideia que
vigorava anteriormente, de que o indígena deveria “integrar-se” à sociedade nacional6 - com isso,
inaugura uma nova categoria jurídica de povos indígenas, agora legítimos sujeitos de direitos
diferenciados no que diz respeito à sua cultura, organização político-social, tradição e costumes
(artigo 231, CFB/88). Como bem assevera o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira: “os
índios atualmente passaram a assumir tal condição étnica com foros de uma nova cidadania que
até então lhes era praticamente negada” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2005, p.24). A partir daí,
os antropólogos, com mais frequência, passam a ser instados a dialogar com o aparelho jurídico
estatal, através de laudos e perícias antropológicas, principalmente no que concerne aos povos
indígenas e minorias étnicas, o que realça a necessidade de repensar as relações entre o Estado e
esses povos.
Outrossim, para colocar em prática as garantias constitucionais 7, bem como os acordos
internacionais8, em especial a Convenção 169 da OIT e a Declaração da ONU sobre os Direitos
dos Povos Indígenas de 2007 - o Estado brasileiro deve assumir práticas pluralistas para lidar
com a diversidade concretamente e, neste sentido, a antropologia jurídica pode fornecer
conhecimentos específicos para compreender os significados e sentidos culturais próprios desses
grupos, bem como possibilitar o entendimento cultural de determinados fatos, práticas, normas e

6

Paradigma da “aculturação”: antes da CFB/88, as Constituições Brasileiras tratavam dos direitos dos povos
indígenas de forma residual, reportando-se ao Código Civil de 1916 e o Estatuto do Índio (lei 6001/73), pelos quais
eram tidos como “relativamente incapazes” para o exercício dos atos da vida civil, devendo ser tutelados até sua
integração com a sociedade nacional, quando então deixariam de ser índios e passariam a ser cidadãos brasileiros e
capazes.
7
O Estado Democrático de Direito Brasileiro destina-se a assegurar, fundamentalmente, o exercício de direitos
sociais e individuais como valores supremos de uma sociedade pluralista e sem preconceitos (vide Preâmbulo da
Carta Magna nacional). No que diz respeito aos povos indígenas, a CFB/88 dedica uma parte para tratar dos direitos
referentes aos índios – Capítulo VIII -, trago à colação os seguintes artigos: Art. 231. São reconhecidos aos índios
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E Art.
232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legitimas para ingressar em juízo em defesa de seus
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.
8
Atualmente, os documentos internacionais mais específicos que abordam o direito dos indígenas e de outras
minorias são: Convenção para a Prevenção e Punição do Delito de Genocídio (1948); Convenção Internacional
sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial (1965); Declaração Americana sobre Direitos dos
Povos Indígenas (1997); Convênio 169 da OIT (1989) e a Declaração sobre Direitos das Populações Indígenas
(2007).
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procedimentos em que se inserem um sujeito coletivo, como é o caso dos povos indígenas, ou
simplesmente sujeitos individuais, mas que detêm características que implicam um olhar e
tratamento diferenciado por parte do Estado-Juiz.

3. O Pluralismo Jurídico: do olhar jurídico ao antropológico

Assim como a Cultura o Direito também é dinâmico, enquanto produto dos grupos
sociais e reflexo dessas relações (LYRA FILHO, 1999). A Antropologia trata da alteridade,
preocupada com os valores socialmente construídos e chamando a atenção para moralidades
diferentes que (co) existem na sociedade. Já o Direito trata de uma moralidade (jurídica), a partir
da justiça enquanto instituição de poder que regula a vida do homem em sociedade; daí a
necessidade de interlocução entre esses dois campos de conhecimento, principalmente quando o
Estado-Juiz9 e sua moralidade, emite, literalmente, um juízo de valor sobre o “outro”.
As características comuns existentes entre o Direito e a Antropologia são retratadas de
forma singular pelo antropólogo Clifford Geertz em seu livro O Saber Local (2001), no capítulo
que trata dos fatos e leis em uma perspectiva comparativa; sem esquecer que “de uma forma
muito pouco útil, colocou-se em campos opostos o enfoque forense e o enfoque etnográfico das
análises jurídicas”, propõe um “ir e vir hermenêutico entre os dois campos, olhando
primeiramente em uma direção, depois na outra, a fim de formular as questões morais, políticas
e intelectuais que são importantes para ambos” (GEERTZ, 2001, p.253).
Nesse sentido, o olhar antropológico ajuda a perceber o Direito em sua dinamicidade,
fundamental para um Estado Democrático e plural; já o enfrentamento jurídico, se apresenta
como uma arena privilegiada para refletir acerca das relações de alteridade entre sujeitos de
direitos culturalmente diferenciados e o direito-estatal. Nas relações sociais estão inseridos
conflitos que necessitam ser encaminhados e, se por um lado, o monismo jurídico10 fortalece a
ideia do Poder Judiciário Estatal como único sujeito responsável em resolvê-los, por outro,
observa-se uma dificuldade de exercício de direitos através dos mecanismos estatais.
9

O termo “Estado-Juiz” e “poder judiciário” são tomados como sinônimos nesta dissertação. O modelo federativo
do Estado brasileiro caracteriza-se pela tripartição dos poderes; o poder judiciário é um deles, responsável pela
aplicação da lei e resolução dos conflitos, nesse sentido, o Estado-Juiz pode ser entendido como um dos “braços” do
Estado brasileiro, enquanto o poder regulador da vida em sociedade, segundo este modelo de Estado-Nação.
10
Na perspectiva Kelsiana (1953), só existe um sujeito legitimo para criar e dizer o que é Direito: o Estado, que se
confunde com o próprio Direito.
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A estrutura normativa do direito positivo estatal, por vezes, mostra-se ineficaz por não
atender ao universo complexo e dinâmico das sociedades plurais, tornando-se imperiosa a
construção de um novo paradigma de regulamentação que priorize o reconhecimento da
diversidade no bojo da sociedade (WOLKMER, 1997). Daí a necessidade que o Estado “olhe de
modo diferente”, por exemplo, para os povos indígenas, no sentido de proteger e respeitar a
diversidade étnica e cultural, levando em conta suas especificidades, enquanto sujeitos coletivos
de direitos, principalmente na hora de emitirem um juízo de valor, por meio de uma decisão
estatal que possa atingi-los direta ou indiretamente. Para o jurista argentino Raúl Zaffaroni: “na
realidade social existem condutas, ações, que significam conflitos que se resolvem de forma
geral de modo institucionalizado, mas que isoladamente considerados possuem significados
culturais completamente diferentes” (ZAFFARONI, 2004, p.57) e isso deve ser levado em
consideração num diálogo intercultural.
No “mundo jurídico”, os teóricos liberais fortalecem a ideia do Estado como o único
sujeito legítimo para a elaboração de normas de conduta e de soluções de conflitos na sociedade,
pois defendem a tese da centralização política e jurídica da produção do Direito apenas no
Estado - monismo jurídico (KELSEN, 1953). Em oposição, teorizações acerca do pluralismo
jurídico partem da constatação de que ao lado do direito-estatal, “oficial” e vigente, existem
formas diversas de juridicidade, que detêm validade, eficácia e coercibilidade onde se aplicam;
com isso “rompe” com o modelo monista e positivista dominante que reproduz uma cultura
jurídica de homogeneização.
Sob um prisma jurídico, o pluralismo jurídico se aproxima da concepção apresentada
nesse trabalho quando pode ser visto como um novo paradigma de regulamentação que não nega
o direito estatal, mas que tem como escopo propor um exercício de alteridade: a convivência
entre as várias formas de direito que se observam na sociedade, ou “um uso contra hegemônico
do direito como instrumento de emancipação de povos marginalizados” (PINTO, 2008, p.07).
Um dos primeiros defensores do pluralismo jurídico emancipador no Brasil foi o jurista
Roberto Lyra Filho, que ao responder “O que é Direito?” não se limitou a uma visão legalista e
positivista, afirmando que “o direito não é uma coisa ‘fixa’, parada, definitiva e eterna, mas um
processo de libertação permanente” (LYRA FILHO, 1999, p.44). O “Pluralismo Jurídico de
teor Comunitário-Participativo”, proposto pelo jurista brasileiro Antônio Carlos Wolkmer
(1997, p. 101), consiste num “projeto democrático de emancipação dos sujeitos coletivos
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emergentes”, que passa por dar legitimidade a “novos atores sociais”, os “novos movimentos
sociais”, e no reconhecimento pleno da sociedade brasileira enquanto plural. Para Wolkmer:

A proposta do pluralismo jurídico de teor comunitárioparticipativo para espaços institucionais periféricos passa,
fundamentalmente, pela legitimidade instaurada por novos
atores sociais e pela justa satisfação de suas necessidades na
sociedade plural e democrática (WOLKMER, 1997, p.100).

Entretanto, segundo esse jurista, para que uma norma “extra-estatal” tenha validade, no
sentido de legitimidade jurídica, ela deve atender a dois critérios de efetividade: a efetividade
formal que diz respeito ao processo de elaboração das normas - devem ser criadas a partir de
discussões coletivas onde todas as pessoas do grupo tenham a oportunidade de se expressar, a
partir de mecanismos de participação popular; e na efetividade material devem ser observados o
sujeito elaborador das normas e o conteúdo dessas normas. Quanto aos sujeitos, Wolkmer
(1997) reconhece nos novos movimentos sociais os sujeitos legítimos para elaboração de norma
jurídica não oriunda do Estado, com as seguintes características: ser coletivo se dá com
participação política, além de ser minimamente institucionalizado. E quanto ao conteúdo da
norma, este deve ter como objetivo o atendimento às necessidades fundamentais, previstas na
Carta Política da nação.
Já o sociólogo português Boaventura de Souza Santos (1991), tomando o “espaço” como
categoria analítica, propõe uma “cartografia simbólica do Direito”, no intuito de descanonizar o
mesmo, avançar para o pluralismo jurídico e pensar o Direito na pós-modernidade. Para tanto
fixa o “conceito-chave” de interlegalidade na tentativa de dar conta da dimensão
fenomenológica do pluralismo jurídico, nos seguintes termos:

Trata-se, outrossim, da sobreposição, articulação e
interpretação de vários espaços jurídicos misturados, tanto nas
nossas atitudes, como nos nossos comportamentos, quer em
momentos de crise ou de transformação qualitativa nas
trajetórias pessoais e sociais, quer na rotina morna do cotidiano
sem história. Vivemos em tempos de porosidades e, portanto,
também de porosidade ética e jurídica. (SANTOS, 1991, p.165).

Nesse desiderato, para o referido autor, odireito, as leis, as normas, os costumes e as
instituições jurídicas são apenas um modo específico de imaginar a realidade que guarda muitas
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semelhanças com os mapas, pois as várias formas de Direito têm em comum o fato de serem
“mapas sociais”, ainda que metaforicamente (SANTOS, 1991).
Quem também oferece alternativas de intercomunicação e diálogo entre diferentes
culturas numa perspectiva interdisciplinar, mesmo sem mencionar o tema específico do
pluralismo jurídico, é o criminologista argentino Eugénio Raúl Zaffaroni. Suas análises acerca do
sistema penal brasileiro, com fulcro na criminologia crítica radical11 , trazem fundamentos e
elaborações que dão conta do “problema” da diversidade cultural e da coexistência de diferentes
ordens jurídicas, para o direito positivo estatal na esfera criminal. Um bom exemplo quanto à
questão do indígena é a doutrina do erro de compreensão culturalmente condicionado12, que
ocorre quando um indivíduo, mesmo conhecendo a ilicitude do fato, não internaliza os valores
contidos na norma jurídica estatal, porque desconhecidos ou incompatíveis com aqueles que
pertencem a sua cultura. Zaffaroni (2004) argumenta que o respeito à diversidade cultural e aos
valores das diferentes culturas humanas, garantem o direito de não se deixar “contaminar” por
valores culturais que não sejam os seus, quiçá, obrigar sob a ameaça do sistema penal,
internalizar valores diferentes e/ou incompatíveis com a sua realidade cultural. Juristas
brasileiros, como Guilherme Rezende (2009), defendem que o erro de compreensão
culturalmente condicionado não é direcionado especificamente à questão indígena, podendo ser
aplicado em qualquer situação em que haja um conflito cultural. Posição com forte traço
relativista e em consonância com o argumento antropológico. Vez que hoje, as culturas que eram
consideradas “distantes”, segundo uma perspectiva ocidental, não se encontram mais tão
distantes assim (o “lá” e o “aqui” estão cada vez mais próximos), passam a dialogar e negociar
seus direitos no âmbito do Estado-Juiz e “essa relação dialógica entre membros de comunidades
culturalmente distintas introduz certas especificidades que merecem um exame mais detido”
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000, p.177).

11

Para essa corrente da criminologia, que tem como principais defensores Foucault, Hulsman e Zaffaroni, qualquer
lei penal é seletiva, na medida em que ela já surge com uma função: selecionar grupos vulneráveis e marginalizá-los.
Por isso, propõem uma definição proletária de “crime” (violação de Direitos Humanos) e defendem a abolição do
sistema penal no ordenamento jurídico apontando, basicamente, como alternativa a resolução de conflitos na esfera
cível.
12
O erro de compreensão culturalmente condicionado foi expressamente acolhido pelo Código Penal peruano de
1991, que em seu art. 15 estabelece que aquele que em razão da sua cultura ou se seus costumes comete um fato
punível sem compreender o caráter delituoso do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento será
eximido da responsabilidade penal estatal, ou ainda, terá sua pena atenuada se, pelas mesmas razões tiver diminuída
sua possibilidade de compreensão ou autodeterminação (REZENDE, 2009)
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Sob o prisma antropológico, a questão do pluralismo jurídico também é um tema de
grande complexidade, afinal o Direito recebe distintos sentidos conforme as “sensibilidades
jurídicas em que se aplica” (GEERTZ, 2001). No final do séc. XX, as análises antropológicas
começaram a ver o direito consuetudinário e o direito estatal não mais como sistemas paralelos,
mas como esferas legais distintas que coexistem na sociedade e devem ser reconhecidos e
respeitados de igual modo (SÁNCHEZ, 2008). Com isso, inaugura-se o “novo” projeto da
antropologia jurídica no contexto mundial, para a antropóloga Rita Segato: “a tarefa do
antropólogo consiste em estudar como os discursos normativos baseados nos direitos humanos e
garantias fundamentais são produzidos, traduzidos e materializados em uma variedade de
contextos sociais, culturais e jurídicos”; ressalta ainda que é preciso perceber a importância
pedagógica do discurso jurídico, pois este é capaz de desenvolver “novas sensibilidades
jurídicas” na sociedade (SEGATO, 2006).
E, no que diz respeito à “sensibilidade jurídica”, esta, nos moldes de Geertz (2001),
consiste em, ainda que de forma acanhada, reconhecer o pluralismo jurídico, ao perceber que
cada saber local tem um direito, uma sensibilidade jurídica diferenciada do positivismo jurídico
estatal e que deve ser levado em conta na tomada de decisões por parte dos órgãos estatais.
Na antropologia da América Latina é possível perceber grandes contribuições em relação
ao desenvolvimento teórico do pluralismo jurídico. Uma delas é a da antropóloga e jurista
colombiana Esther Sanchéz Botero (2008, p.76). Para esta autora: o pluralismo jurídico é a
convivência de diferentes formas de direito que se relacionam entre si, geralmente de modo
assimétrico. Ela defende que os sistemas jurídicos próprios são válidos para uma população
determinada segundo sua origem cultural e devem ser respeitados pelo sistema jurídico estatal,
haja vista que nas sociedades indígenas, por exemplo, o direito próprio em geral é paralelo ao
direito positivo estatal. E, nesse sentido, o conceito de direito próprio ou costume jurídico se
refere a um universo de normas e sanções legais de tipo tradicional, não escrita nem codificadas,
mas que são reconhecidas e partilhadas por uma coletividade e cuja fonte são os costumes ou
usos sociais, que permitem a reprodução e coesão sociocultural de determinado grupo social.
Esse tipo de Direito se distingue do direito positivo, que codifica por escrito normas e sanções e
tem sua origem no Estado, que garante o seu cumprimento através de organizações burocráticas
e coercitivas, como o judiciário e a polícia (SÁNCHEZ, 2008).
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Como é possível perceber, o questionamento acerca da centralidade do Estado na
elaboração de normas jurídicas também é o cerne das discussões antropológicas sobre o
pluralismo jurídico. A advogada e antropóloga mexicana Elisa Rueda (2008) opta por um
conceito metodológico de pluralismo jurídico, no sentido de reconhecer que tanto o direito
positivo estatal como o direito indígena são sustentados por valores sociais distintos. Para ela, o
conceito de pluralismo jurídico é válido para explicar duas ideias: a) que o direito, está longe de
ser um produto exclusivo de determinadas sociedades, por exemplo, daquelas que têm Estado,
mas pode encontrar-se em outros tipos de sociedade; b) que no interior do Estado é possível dar
conta de diversas manifestações de direito. Vejamos:

Para este apartado, he optado por el concepto de pluralismo
jurídico, entendido como sistemas jurídicos relacionados entre si
en un mismo campo social – que permite documentar el sentido
em que el sistema normativo en las comunidades indígenas se
construye en relación estrecha con el sistema jurídico del
Estado.(RUEDA, 2008, p.34)

Atualmente, dentre as grandes contribuições teóricas em matéria de pluralismo jurídico, a
do jurista e antropólogo holandês André Hoekema é a que vem se destacando, partindo do
pressuposto de reconhecimento estatal do pluralismo jurídico nas sociedades indígenas, define-o
em dois tipos distintos: a) o pluralismo jurídico formal de tipo unitário, o qual caracteriza-se
pela subordinação dos outros sistemas de direito em relação ao direito positivo estatal, ou seja, o
pluralismo jurídico só é reconhecido em casos específicos, podendo ser suprimido pela jurisdição
estatal e; b) o pluralismo jurídico formal de tipo igualitário, que “rompe el Estado hegemónico”,
na medida que as sociedades indígenas deixam de ser governadas e administradas à luz dos
princípios e valores da sociedade evolvente e, nesse ponto, há um reconhecimento pleno de
outras formas de juridicidade em conjunto com a estatal (HOEKEMA, 2002). O pluralismo
jurídico de tipo igualitário apresenta-se como um caminho para a construção de uma sociedade
efetivamente mais justa e igualitária ao passo que, ao respeitar a diversidade sem hierarquizar
culturas, deixa de ser etnocêntrica.
Destarte, o diálogo entre a Antropologia e o Direito se coloca como uma possibilidade do
Direito “ir para campo” e “usar” da Antropologia como instrumental para transformar a
“sensibilidade jurídica estatal”, no sentido de perceber “sensibilidades jurídicas diversas” na
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sociedade plural. Afinal, para se aplicar devidamente os mandamentos constitucionais, as normas
de acordos e tratados internacionais, no que tange o reconhecimento e o respeito à diversidade
étnico-cultural, é preciso conhecer essa diversidade concretamente, com suas especificidades –,
pois como diz Ester Sanchez 13, “não se pode falar em reconhecimento jurídico pleno sem
conhecimento cultural”, haja vista que não se pode reconhecer aquilo que não se conhece.

4. As experiências Latino-Americanas

Na América Latina, no final do séc. XX, por volta das décadas de 80 e 90, a partir dos
processos de (re) democratização dos países latinos, as Constituições dos Estados nacionais
começaram a reconhecer alguns direitos específicos para as minorias étnico-culturais, ou povos
culturalmente diferenciados, em especial os povos indígenas, movimento que ficou conhecido
como “multiculturalismo constitucional”14.
A Constituição Federal Brasileira de 1988 apresenta importantes “avanços”,
principalmente no que tange o discurso normativo, mas o reconhecimento pleno da diversidade
cultural está longe de ser completo e ainda é tratado de forma incipiente pela máquina estatal. No
Brasil, conforme assevera Arruti (2000):

O resultado foi uma Constituição apelidada de ‘cidadã’ e
tomada como exemplo da possibilidade de reais avanços
institucionais em direção da plena consolidação democrática.
Mas (...), seu texto continuou tratando da diferença cultural
como algo residual. (ARRUTI, 2000, p.116).

Atualmente, as Constituições do Equador, da Colômbia, da Guatemala, da Bolívia e da
Venezuela, são os documentos mais elaborados em matéria de direitos indígenas, adotam o
sistema jurídico pluralista e reconhecem a administração indígena da justiça (PINTO, 2008). O
“avanço” mais significativo no que tange a questão do pluralismo jurídico é, precisamente, o
reconhecimento da jurisdição especial indígena ou do direito consuetudinário indígena e o da
livre (auto) determinação dos povos indígenas, estabelecidos, respectivamente, no artigo 246 da
13

Em uma de suas falas no VI Congresso Latino-Americano de Antropologia Jurídica – Bogotá/Colômbia – De 28 a
31 de outubro de 2008.
14
Movimento que se difundiu na América Latina a partir da Constituição da Guatemala (1986), desde então todas as
constituições latino-americanas em maior ou menor escala preveem direitos e garantias específicos para povos
culturalmente diferenciados (PINTO, 2008).
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Constituição Colombiana, no artigo 191 da Constituição Equatoriana e no artigo 119 da
Constituição Venezuelana. Nestes países, o diálogo entre jurisdição indígena e jurisdição estatal
está em processo de construção; é imprescindível que se estabeleça quais os parâmetros para esse
diálogo intercultural, haja vista que o reconhecimento constitucional do pluralismo jurídico feito
pelo Estado, requer a (re) formulação de legislação complementar, ou infraconstitucional, a fim
de estabelecer as formas de coordenação e compatibilidade entre distintos sistemas legais com o
sistema jurídico estatal (ASSIES; VAN DER HAAR; HOEKEMA; 2002).
A Colômbia15 vem se destacando no contexto latino-americano como uma das principais
referências no estudo dos direitos indígenas devido ao amplo reconhecimento dado pela
Constituição de 199116 e, em especial, a vasta jurisprudência da Corte Constitucional 17, acerca da
questão indígena, demonstrando que o conteúdo material dos direitos não está limitado apenas ao
normativo, mas a sua interpretação com base na diversidade étnica e cultural. Assim, destaca
Esther Sánchez Botero, principal referência acerca da questão:

Colombia no solamente reconoció la existencia de culturas
distintas y, con éstas, del pluralismo jurídico, sino que las valoro
al punto de convertir estas expresiones diversas en
constitucionales, legales y oficiales. (SÁNCHEZ, 2008, p.120)

A Corte Constitucional Colombiana 18, na qualidade de intérprete autorizado da referida
Carta Magna firmou entendimento no seguinte sentido:

La protección que la Carta extiende a la anotada diversidad se
deriva de la aceptación de formas diferentes de vida social cuyas
manifestaciones y permanente reproducción cultural son
imputables a estas comunidades como sujetos colectivos
autóctonos y no como simples agregados de sus miembros que,
precisamente, se realizan a través del grupo y asimilan como
suya la unidad de sentido que surge de las distintas vivencias
comunitarias. La defensa de la diversidad no puede quedar
15

Na Colômbia, os povos indígenas contam com Tribunais Indígenas plenamente reconhecidos pelo Estado e podem
optar se recorrem ao Tribunal Indígena ou ao Estatal para solucionar seus conflitos.
16
O artigo 7º da Constituição Colombiana reconhece a diversidade étnica e cultural da nação e, no artigo 246 dispõe
acerca de uma jurisdição especial indígena, ampla, em todas as matérias, para o exercício da autoridade indígena.
(SÁNCHEZ, 2008).
17
A Corte Constitucional Colombiana corresponde ao nosso Supremo Tribunal Federal (STF), ou seja, instância
máxima para dizer o direito no caso concreto.
18
Para conhecer algumas decisões da Corte Constitucional colombiana vide o Anexo I, que traz uma lista da
jurisprudência deste órgão.
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librada a una actitud paternalista o reducirse a ser mediada por
conducto de los miembros de la comunidad, cuando ésta como
tal, puede verse directamente menoscabada en su esfera de
intereses vitales y debe por ello, asumir con vigor su propia
reivindicación y exhibir como detrimentos suyos los perjuicios o
amenazas que tengan la virtualidad de extinguirla. (apud
SÁNCHEZ, 2008)

Como se pode perceber, esse controle de constitucionalidade, expressa um fortalecimento
da etnicidade e da diversidade cultural, pois apontam um avanço no sentido de formalizar
algumas regras que podem representar o ponto de partida para (re) pensar o próprio contexto
latino-americano. Nesse sentido, André Hoekema (2003), sinaliza que a análise de algumas
sentenças da Corte Constitucional colombiana podem servir de contraponto para alguns países
latino-americanos:

La Corte de Colombia es el único lugar jurídico en el mundo
donde se delibera y decide tan intensa y frecuentemente sobre
casos de conflictos multiculturales muy concretos. Por ende, tal
análisis tiene un valor edificante para todos quienes, en la lucha
social diaria o desde la distancia académica, se interesan por un
futuro donde se respete la diversidad cultural sin dejar
desintegrar la sociedad como tal. (HOEKEMA, 2003 apud
SÁNCHEZ, 2003, p.03).

No Peru também existe uma situação de pluralismo cultural, linguístico e legal,
reconhecido pela Carta Constitucional de 1993. Para a advogada e antropóloga peruana, Raquel
Fajardo (2001), a introdução dos artigos 2, 19 e 14919 na carta política de 1993, combinada com
a ratificação do Convênio 169 da OIT no mesmo ano, possibilitam superar o modelo monista e
etnocêntrico sustentado pelas Constituições republicanas para a construção de um modelo
constitucional pluralista. Não obstante, ressalta que, mesmo com esses “avanços” normativos,
nem o poder judiciário vem aplicando as normas garantidoras, nem o Executivo vem
desenvolvendo políticas públicas de respeito à diversidade e o legislativo tampouco elabora
normas de compatibilidade constitucional naquele País (FAJARDO, 2001). O mesmo acontece

19

O artigo 149 da Constituição peruana assim dispõe: “Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas
com el apoyo de las Rondas Campesinas, puedem ejercer las funciones jurisdiiccionales dentro de su ámbito
territorial de conformidad con el derecho consuetudinario siempre que no violen los derechos fundamentales de la
persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con
las demás instancias del Poder Judicial”.
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no Brasil, o Estado também assume esse papel contraditório: garantidor e ao mesmo tempo
violador dos direitos das minorias étnicas, em especial dos povos indígenas.
Já a Venezuela, traz um exemplo singular, o processo legislativo constituinte da atual
Carta Magna venezuelana foi composto também por indígenas, que garantiu um capítulo na
Constituição dedicado a esses povos; reconhecendo o direito à livre ou autodeterminação dos
povos indígenas, que deste decorre o direito ao território tradicional, a uma cultura e língua
próprias, dentre outros. Na Venezuela há hoje cerca de 2.854 comunidades indígenas
identificadas, segundo a Ministra de Assuntos Indígenas 20 da referida nação e, desde que
assumiu o poder, o Presidente Hugo Chávez, implementou uma política pública de atenção aos
povos indígenas, denominada Misión Guaicaipuro, bem como em2005, promulgou a Lei
Orgânica dos Povos e Comunidades Indígenas daquele País que “regula” esse diálogo
intercultural.
Na Guatemala, a maioria da população indígena é de origem Maia e, no que tange a luta
pelos seus direitos, contam com uma ONG – conhecida por Defensoría K’iché - constituída por
líderes indígenas que em seu passado tiveram alguma vinculação com organizações guerrilheiras
e hoje apoiam a reconstrução do tecido social da Guatemala a partir da capacitação e do
empoderamento das autoridades indígenas tradicionais (PADILLA, 2008). Segundo o
pesquisador mexicano, Guillermo Padilla (2008), esta organização vem protagonizando vários
“avanços” em relação à coordenação da justiça indígena com a “oficial” (estatal), vez que o
poder judiciário local, em especial os juízes estatais, carece de uma formação compatível com a
multiculturalidade; a Defensoría K’iché vem apresentando recursos à “Corte Suprema de
Justicia” da Guatemala que também vem estabelecendo precedentes em torno do direito dos
povos indígenas gozarem dos direitos assegurados na carta política de sua nação 21.
Ademais, a Constituição da Guatemala, assim como a do Brasil22, estabelece uma
hierarquia das normas de direito internacional em matéria de direitos humanos e, considerando
20

Fala da Ministra de Assuntos Indígenas, Aloa Nuñes, em palestra proferida na Universidade de Pernambuco
(UPE), sobre Os Povos Indígenas da Venezuela, no dia 16 de outubro de 2009.
21
A Constituição da Guatemala estabelece em seu artigo 66 a proteção aos grupos étnicos da nação: “Guatemala
está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El
Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el
uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”.
22
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal – corte suprema em matéria constitucional – estabelece que os tratados
internacionais, mesmo aqueles que abordam matéria relativa a direitos humanos, serão incorporados ao direito
brasileiro como norma ordinária, ou seja, de caráter infraconstitucional (RHC 79.785, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 22/11/02); esta é a regra geral. Entretanto, a emenda constitucional 45 de 08 de dezembro de 2004, estabeleceu a
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que o Convênio 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes é um
tratado de direitos humanos que, ao ser ratificado pela Guatemala, sua aplicação está acima do
direito interno, pois assume status de norma constitucional, conforme reza o seu artigo 46
(PADILLA, 2008):

Art. 46. Se establece el principio general de que en materia de
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y
ratificadas por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho
interno.

Assim, é possível concluir que na antropologia jurídica da América Latina, esta questão
está posta há algum tempo: a necessidade de uma mudança metodológica e efetiva na cultura
legal e política desses países no trato da diversidade étnico-cultural pela máquina jurídica estatal
e seus operadores, em especial no que diz respeito aos povos indígenas. No Brasil só
recentemente as discussões nesse sentido começam a “ganhar força” e ainda muito restritas aos
meios acadêmicos da antropologia esta que, enquanto ciência do “outro”23 , seria o “campo”
para contribuir no incremento de novas “sensibilidades jurídicas”, no reconhecimento do
pluralismo jurídico e no respeito aos valores das diferentes culturas humanas, ou dos “diferentes
modos de estar no mundo”.
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