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APRESENTAÇÃO 
 

Na plenitude e “em franco amadurecimento”, como bem disse o 

coordenador do Núcleo organizador da revista, ao anunciar o número 15 da 

SCIENTIA UNA, ela agora chega aos 16 anos, plena de vigor e horizontes, de 

mãos dadas com a FOCCA – FACULDADE DE OLINDA, esta bela dama 

olindense de 45 anos. 

Paulo Freire, sabiamente já dizia: “Não há ensino sem pesquisa e 

pesquisa sem ensino”. E pensar em produção acadêmica, no contexto 

nacional de Educação que o País vive é, de fato, um esforço, singularidade e 

diferencial que faz da Revista um exemplo aos que a têm como fonte de 

leitura e de pesquisa: o Alunado, Docentes, Convidados, a Sociedade em 

geral.  

Abarcando sempre uma diversidade temática em diálogo com os 

Cursos de formação da FOCCA, a SCIENTIA UNA, nesta presente edição, 

alimenta a comunidade acadêmica e a sociedade pernambucana com Artigos 

Científicos deveras contextualizados com as tendências e pautas diárias. A 

saber: “Ordem, legitimidade e governança: as gangues prisionais na era do 

encarceramento em massa”; “A Contabilidade Gerencial nos Bares e 

Restaurantes da Orla Marítima da Cidade de Olinda/PE”; “A Reciclagem de 

Papel nas Empresas como Área de Atuação de Responsabilidade 

Socioambiental do Administrador”; “As Diferenças e Similaridades entre o 

Empreendedor e o Administrador: um estudo de caso com Discentes 

Universitários de uma Instituição de Ensino Superior em Recife”; “Uma 

Reflexão sobre o Crunch Time no Processo de Desenvolvimento de Jogos 

Digitais”; “Conhecimento e Ceticismo sob a Visão Epistêmica de A. C. 

Grayling”; e “A Aplicabilidade do Novo Código de Processo Civil na 

Execução Trabalhista”.  

Aos Membros do Conselho, Organizadores; Diretoria da FOCCA e, 

em especial, aos Autores que contribuíram com este novo número, a gratidão 

e a certeza que, cada texto produzido, pesquisa realizada, experiência 

transformada em palavras, irá além das fronteiras da Instituição e se fará 

presente nas bibliotecas e ambientes acadêmicos de representação e 

compartilhamento de saberes. 

Afinal, como bem disse o bardo baiano, Castro Alves, que fez de 

Pernambuco solo: “Oh! Bendito o que semeia /Livros à mão cheia /E manda 

o povo pensar! /O livro, caindo n'alma /É germe – que faz a palma, /É chuva 

– que faz o mar! ” 

 
Neilton Limeira Florentino de Lima 

          Coordenador do Curso de Letras 
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A CONTABILIDADE GERENCIAL NOS BARES E 

RESTAURANTES DA ORLA MARÍTIMA DA CIDADE 

DE OLINDA/PE 

 
Daniel Andrade Cunha1 

dac1@uol.com.br 

Hugo Bispo de Morais2 
hbmorais@hotmail.com 

Liliane Paiva de Miranda Coelho2 

liliane-paiva@hotmail.com 

Poliane dos Santos Silva2 
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Rosimar Vaz da Silva2 

rosimarvaz@msn.com 

 

RESUMO 

Esse trabalho visa contribuir para o fornecimento e a melhoria 

das informações de contabilidade gerencial geradas para os 

gestores dos Bares e Restaurantes da orla marítima da cidade de 

Olinda/PE e a sua utilização para tomada de decisões abalizadas. 

Para tanto, durante os meses de abril e maio de 2015, fez-se uma 

pesquisa de campo de natureza quantitativa e exploratória, 

mediante a entrevista e o preenchimento pelo proprietário ou 

administrador de um questionário com perguntas e afirmativas 

estruturadas, para identificar se, além dos serviços tradicionais 

de contabilidade; eles também utilizam informações da 

contabilidade gerencial e se trocariam o contador e/ou escritório 

de contabilidade, que presta serviços tradicionais, por outro que, 

além desses serviços, presta também consultoria. Os resultados 

apontam que os entrevistados interessam-se pela contabilidade 

gerencial, apesar de não conhecerem o seu potencial e, 

consequentemente, não utilizarem suas ferramentas nos 

processos de tomadas de decisões econômicas e financeiras. Por 

                                                 
1 Mestre em Administração (UFRN) e professor da FOOCCA. 

2 Aluno do curso de pós-graduação Finanças Corporativas, da FOCCA. 
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isto, a grande maioria afirmou que trocaria o contador que o 

atende por outro que, além de serviços tradicionais, presta 

consultoria. 

 

Palavras-Chave: Contabilidade Gerencial. Bares e 

Restaurantes. Orla Marítima de Olinda/PE. 

 

ABSTRACT 

This work aims to contribute to the supplying and  the 

improvement of  management accounting information created 

by managers of  Bars and Restaurants along the seafront in 

Olinda/PE,  and the use of it in order to make authoritative 

decisions. With this purpose, during the months of April and 

May, 2015, a quantitative and exploratory field research was 

developed, through an interview and  a questionnaire with 

questions and statements to be answered by owners or 

managers, in order to identify if, besides the traditional 

accounting services, they also use management accounting 

information or if they would change accountant and / accounting 

office that offers traditional services, by another that, besides 

these services, offers consulting service as well. The results 

point out that the interviewees are interested in  accounting 

management, although they do not know its potential and, 

consequently, they do not use its tools in their processes on 

economic and financial  decision-making. For this reason, most 

of them stated that would change the accountant that assists 

them by another that, besides the traditional services, offers 

consulting service, too. 

Keywords: Management Accounting. Bars and Restaurants. 

Olinda/PE Seafront.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, a informação se apresenta como um 

grande diferencial competitivo e constitui uma mercadoria 

importante na economia. A velocidade com que se conhecem 

estas informações faz grande diferença na tomada de decisões. 

Em um mercado altamente competitivo e de recursos 

escassos, aqueles que detêm a informação conseguem vencer as 

barreiras que lhes são impostas com menos dificuldades e com 

maior grau de certeza nas ações. 

Neste contexto, está a  contabilidade gerencial  

(português brasileiro) ou contabilidade de gestão  (em inglês 

designada por Management Accounting), que, segundo a 

Wikipédia (2015), é uma ferramenta indispensável para a gestão 

de negócios.  

De longa data, contadores, administradores e 

responsáveis pela gestão de empresas se convenceram que a 

amplitude das informações contábeis vai além do simples 

cálculo de impostos e atendimento de legislações comerciais, 

previdenciárias e fiscais. Observa-se que o custo de manter uma 

contabilidade completa (livros diário, razão, inventário, 

conciliações, etc.) não é justificável para atender somente o 

fisco. Informações relevantes podem estar sendo desperdiçadas, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administradores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impostos
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quando a contabilidade é encarada como mera burocracia para 

atendimento governamental. Assim, as empresas precisam 

aproveitar as informações geradas como fator de 

competitividade, mediante a tomada de decisões com base em 

fatos reais e dentro de uma técnica comprovadamente eficaz – o 

uso da contabilidade gerencial. 

Desta forma, tendo-se como principal aspecto da 

contabilidade gerencial a geração de informações para a tomada 

de decisões, durante os meses de abril e maio de 2015, fez-se 

uma pesquisa de campo de natureza quantitativa e exploratória 

junto aos Bares e Restaurantes localizados na Orla Marítima da 

cidade de Olinda/PE, através da aplicação de um questionário 

com perguntas direcionadas ao administrador ou proprietário 

sobre o estabelecimento, o perfil do gestor e o seu o 

conhecimento e a utilização de algumas ferramentas da 

contabilidade gerencial na administração dos negócios. 

Foram elaborados questionários para 21 empresas e 

somente 14 responderam, que foi a base para a pesquisa, uma 

vez que 6 não foram encontradas e 1 não mostrou interesse em 

participar da pesquisa. 

Esta amostra probabilística possui uma confiabilidade 

de aproximadamente 85%, mediante a aplicação da fórmula 
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abaixo, que, segundo Barbetta (2002, p. 60), consiste no cálculo 

do tamanho mínimo da amostra:  

n = N.n0  /  N+n0 ,   n0 = 1 / Eo^2; onde: 

N = tamanho da população; 

Eo^2= erro amostra tolerável; 

n0 = primeira aproximação do tamanho amostra; 

  n = tamanho da amostra. 

O questionário possui 3 partes, a primeira com 5 

(cinco) perguntas para colher informações dos bares ou 

restaurantes, a segunda com 12 (doze) perguntas visando 

identificar o perfil dos gestores, e a terceira com 14 (quatorze) 

afirmativas, onde os respondentes tiveram a opção, tanto de 

concordar como de discordar, elaboradas no padrão escala 

Likert, conforme o modelo de Rensis Likert (1932), composto 

por uma escala de cinco pontos, sendo: (1) Não concordo 

totalmente; (2) Não concordo parcialmente; (3) Indiferente; (4) 

Concordo parcialmente; (5) Concordo totalmente, buscando-se 

um levantamento estatístico das informações de uso ou 

conhecimento da Contabilidade Gerencial, para identificar se, 

além dos serviços tradicionais de contabilidade, se eles também 

utilizam informações da contabilidade gerencial. 

A pesquisa teve como objetivo secundário verificar se 

os gestores trocariam o contador e/ou escritório de contabilidade 
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que presta serviços tradicionais por outro que, além desses 

serviços, presta também consultoria. 

Este trabalho também teve a preocupação de fornecer 

uma contribuição para a análise e a melhoria dos dados 

fornecidos pela contabilidade e a sua utilização pelos gestores 

dos Bares e Restaurantes da orla marítima da cidade de 

Olinda/PE, para tomada de decisões abalizadas. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Bares e Restaurantes da orla marítima de Olinda/PE 

 

Terceira maior cidade de Pernambuco, Patrimônio 

Cultural da Humanidade, a cidade de Olinda situa-se na Região 

Metropolitana de Recife, capital do estado de 

Pernambuco/Brasil, e limita-se ao norte com o município de 

Paulista, a leste com o Oceano Atlântico, e a oeste e a sul com a 

cidade do Recife.  

Olinda abriga uma população de 397.268 habitantes 

(dados do IBGE/2009 apud Olinda, 2015). A cidade detém uma 

taxa de densidade demográfica de 9.122,11 habitantes por 

quilômetros quadrados, a maior do estado e a quinta maior do 

Brasil.  
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Sua orla marítima tem uma extensão total de 9 km, 

sendo constituída, de sul para norte, pelas praias dos Milagres, 

do Carmo, de São Francisco, do Farol, Bairro Novo, Casa 

Caiada e Rio Doce.  

Neste contexto, encontram-se os 21 bares e 

restaurantes, segundo a Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes e a Prefeitura da cidade de Olinda/PE, que 

constitui-se a população da pesquisa deste trabalho. 

Segundo a Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (PORTAL BRASIL, 2014),  

este ano é de algumas incertezas, excesso de 

manifestações, que reduzem um pouco do otimismo e 

expansão. Mas essa situação é temporária. Até o 

primeiro semestre de 2015 é um momento de reajustes, 

mas em seguida haverá uma retomada da expansão.O 

food service ainda tem grande potencial de expansão se 

comparado à Europa e Estados Unidos, onde são 

destinados de 50% a 60% do consumo de alimentos à 

alimentação fora do lar. Nos Estados Unidos há mais ou 

menos a mesma quantidade de estabelecimentos que no 

Brasil, cerca de um milhão, mas o faturamento é cinco 

vezes maior, o que denota um volume de refeições 

servidas muito superior. 

Assim, se a previsão se confirmar, a concorrência será 

ainda mais intensa, abrindo-se muitos novos estabelecimentos a 

cada dia, pois as barreiras de entrada são baixas e muitos 

empreendedores vislumbram aproveitar as oportunidades que 

esse mercado oferece. 
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Nesse ambiente altamente fragmentado e competitivo, 

sobrevivem apenas os mais aptos. No caso, aqueles que têm 

informação e conseguem transformá-la em instrumentos úteis 

para tomada de decisão abalizada. 

Logo, percebe-se que cada vez mais a contabilidade 

gerencial, principal responsável pela geração de informações 

econômico-financeiras para os gestores, está se tornando algo 

imprescindível para o sucesso dos bares e restaurantes da orla 

marítima de Olinda/PE. 

2.2 Contabilidade Gerencial 

 

A contabilidade gerencial nasceu da necessidade de 

informações para tomada de decisões gerenciais, criando 

instrumentos e sistemas para utilização dos dados da 

contabilidade de custos, para este fim.  

Segundo Perez (2006, p.195), esses sistemas por não 

atenderem aos princípios contábeis geralmente aceitos e também 

não serem permitidos pelas autoridades fiscais, definem a 

contabilidade gerencial como contabilidade limitada para efeitos 

internos da empresa. 

Ainda segundo Perez (2006), Contabilidade gerencial e 

Contabilidade decisória, são termos sinônimos, obtidos por 
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tradução livre da expressão Management Accounting da língua 

inglesa.  

Para Iudicibus (1998, p. 21),  

de maneira geral, portanto, pode-se afirmar que todo 

procedimento, técnica, informação ou relatório contábil 

feitos “sob medida” para que a administração os utilize 

na tomada de decisões entre alternativas conflitantes, ou 

na avaliação de desempenho, recai na contabilidade 

gerencial, a qual, também se vale, em suas aplicações, 

de outros campos de conhecimento não circunscritos a 

contabilidade.  

 Neste sentido, visando facilitar o alcance dos objetivos 

da pesquisa, dentre as ferramentas que podem ser utilizadas pela 

contabilidade gerencial, este trabalho destaca as seguintes: 

Levantamento do Custo, do Ponto de Equilíbrio e da 

Alavancagem, Projeção do Fluxo de Caixa, Análise de 

Indicadores e Planejamento Tributário. 

2.2.1 Levantamento do Custo, do Ponto de Equilíbrio e da 

Alavancagem 

 Segundo Martins (2010, p. 23) a contabilidade de 

custos nasceu da Contabilidade Financeira devido a necessidade 

de adaptação da forma de avaliação dos estoques, que antes era 

praticado nas empresas comerciais, para esse novo ramo de 

atividade, o de transformação de materiais em novos produtos , 

denominado de empresas industriais. 
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Martins (2010, p. 48-49) afirma que os custos podem 

ser classificados sob duas óticas: (1) com relação a sua aplicação 

aos produtos – em Diretos e Indiretos e (2) com relação à 

variação da produção – em Variáveis e Fixos. Vale salientar que 

para Iudícibus (1998) existem categorias intermediárias entre 

variáveis e fixas. São as denominadas semivariáveis e semifixas. 

Na prática, não é fácil distinguir estas duas últimas espécies. Os 

custos semivariáveis se aproximam mais dos variáveis do que 

dos fixos, quanto a seu comportamento. Possuem uma 

componente fixa a partir da qual passa seu comportamento a ser 

variável (energia elétrica). 

De acordo com Dubois, Kulpa e Souza (2008, p. 126), 

custeio é “o ato ou efeito de custear”, logo, o termo custeio pode 

ser correlacionado como “uma forma de apropriar custos”. Para 

Bernardi (2009), adotar um método de custeio está relacionado 

com os objetivos da empresa. Nesse contexto, Dubois, Kulpa e 

Souza (2008 p.126) mencionam que  

todos os métodos de custeio objetivam determinar o 

custo unitário de cada bem ou serviço produzido por 

uma empresa e, para tanto, partem das configurações 

dos  custos diretos (formado pelas matérias-

primas,embalagens, peças e componentes  e outros 

materiais utilizados no processo de fabricação, que 

podem ser associados diretamente ao produto) e 

indiretos ( tais como mão de obra indireta, seguros, 

aluguel de fábrica, supervisão de linha, depreciação dos 
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equipamentos, entre outro, apropriados de forma 

indireta ao produto). 

Dentre os vários métodos de custeio apontados pela 

literatura, observa-se que alguns poderão ser utilizados pelos 

bares e restaurantes da orla marítima de Olinda/PE, tais como: 

custeio por absorção ou pleno (custos para fins contábeis e 

fiscais), custeio variável ou direto (custos para tomada de 

decisões gerenciais), custeio Padrão ou Standard (custos para 

controle), custeio baseado em atividades - ABC (custos para 

melhoria de processos); 

Ponto de Equilíbrio (Análise Custo/Volume/Lucro): 

Segundo Dubois, Kulpa e Souza ( 2008),  

a partir do momento em que a empresa conhece a 

composição de todos os seus gastos e a formação dos 

preços dos seus produtos, ela poderá saber qual a 

quantidade que deverá ser vendida de cada um deles 

para começar a obter lucro. Sendo notório que para uma 

empresa vender um ou mais produtos, ela deverá 

incorrer em gastos para produzi-los, antes de iniciar a 

sua comercialização e, consequentemente, obter a sua 

receita. Nestes momentos, a empresa apresentará  gastos 

maiores que receitas e, portanto, ocorrerá prejuízo. 

Porém a partir de determinado momento,  haverá certa 

quantidade vendida que determinará um ponto neutro, 

isto é, o prejuízo será igual a zero ( receitas iguais aos 

gastos) e, a partir daí, a empresa irá começar a 

apresentar lucro ( receitas maiores que os gastos). Este 

ponto neutro é denominado de Ponto de Equilíbrio. Ele 

ocorre quando os gastos se igualam às receitas. 
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Para Martins (2010),  

O Ponto de Equilíbrio (também denominado de Ponto 

de Ruptura – Break-even Point) nasce da conjugação 

dos custos e despesas totais com as receitas totais e cita 

a existência de pelo menos três Pontos de Equilíbrio: 

Contábil, quando receitas menos custos e despesas totais 

dão resultado nulo;  Econômico, quando dão como 

resultado o custo de oportunidade do capital próprio 

empregado; e Financeiro, quando o valor das 

disponibilidades permanece inalterado, 

independentemente de haver resultado contábil ou 

econômico.    

Assim, o ponto de equilíbrio constitui-se em um 

instrumento de contabilidade gerencial para evidenciar em 

termos quantitativos qual é o volume que os bares e restaurante 

da orla marítima de Olinda/PE precisam produzir ou vender, 

para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além 

dos custos e despesas variáveis que eles têm necessariamente 

que incorrer para fabricar/vender o produto, a fim de ter Prejuízo 

e, a partir de volumes adicionais de produção e vendas, eles 

passem a ter lucros. 

Alavancagem: 

Alavanca é uma ferramenta que multiplica a força 

empregada em uma das extremidades, provocando uma força 

maior na outra. Neste estudo, a alavancagem ocorre quando o 

crescimento percentual dos lucros é maior que o crescimento 
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percentual das vendas, ou seja, um impulso nas vendas provoca 

um impulso maior nos lucros.  

Para Dubois, Kulpa e Souza ( 2008) o conceito de 

alavancagem é decorrente da física, onde uma certa força é 

capaz de funcionar como uma alavanca para levantar um peso 

maior; Lembra uma gangorra.  

Em contabilidade e em finanças, utiliza-se como 

medida dessa força o Grau de Alavancagem Operacional 

(GAO), que aponta a sensibilidade dos lucros da empresa face às 

variações no volume de vendas. Em uma demonstração de 

resultados simplificada podem-se localizar as áreas de ação dos 

dois tipos de alavancagem, isto é, a operacional e a financeira. A 

alavancagem operacional não leva em consideração as despesas 

financeiras. 

Desta forma, observa-se que a alavancagem é uma 

poderosa ferramenta que poderá ser utilizada pelos bares e 

restaurantes da orla de Olinda/PE para multiplicar o seu 

resultado. 

2.2.2 Projeção do Fluxo de Caixa 

O fluxo de caixa é um instrumento que possibilita o 

planejamento e o controle dos recursos financeiros de uma 

empresa. Ele relaciona ingressos e desembolsos de recursos 

monetários em um determinado intervalo de tempo. Com o 
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fluxo de caixa é possível prever eventuais excedentes ou 

escassez de caixa. 

Com baixo ou elevado grau de formalização, a maioria 

das empresas elabora algum tipo de projeção de fluxo de caixa. 

As razões para isso se prendem ao fato de que, independente do 

tamanho, a empresa é movida a caixa e não a lucros.  A empresa 

não pode pagar contas com lucros. Ela precisa ter caixa 

suficiente para pagar suas obrigações ou estará fora do negócio. 

De acordo com Drucker (1998, p. 174), uma empresa 

pode operar sem lucros por muitos anos. Desde que tenha um 

fluxo de caixa adequado. O oposto não é verdade. 

Assim, percebe-se o fluxo de caixa é o termômetro para 

a gestão dos bares e restaurantes da orla de Olinda/PE, pois ele 

permite controlar o movimento financeiro da empresa, analisar 

individualmente as contas de entradas e saídas financeiras, 

prever, com certa margem de segurança, as operações 

financeiras de determinado período e administrar a empresa por 

meio de informações financeiras precisas. 

2.2.3 Análise de Indicadores 

Trata-se de uma das ferramentas mais úteis para os 

gestores dos bares e restaurantes da orla de Olinda/PE, pois essa 

análise permite uma interação da vida econômica, financeira e 

patrimonial. 
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Os indicadores econômico-financeiros envolvem 

métodos de calcular e interpretar índices a partir das 

demonstrações contábeis para avaliar o desempenho da empresa.  

Segundo Padoveze (2000, p. 146), os indicadores 

deverão estar de acordo com a visão da alta administração em 

termos de acompanhamento das atividades, rentabilidade e 

situação patrimonial e serão por ela escolhidos. Observa-se a 

importância da escolha correta desses indicadores porque eles 

procuram evidenciar a posição atual da empresa e o que pode 

acontecer no futuro, caso medidas não sejam tomadas para 

mudar a situação detectada. 

Nesse sentido, comenta Matarazzo (2008, p. 148), o 

importante não é o cálculo de grande número de índices, mas de 

um conjunto de índices que permita conhecer a situação da 

empresa, segundo o grau de profundidade desejada da análise. 

Para se ter uma ideia da importância da análise de 

indicadores, basta mencionar quem utiliza: bancos, 

fornecedores, clientes, governos, sócios, gestores, etc. 

2.2.4 Planejamento Tributário 

O planejamento tributário constitui-se em um 

instrumento eficaz de gestão empresarial, que permite a 

otimização dos gastos tributários e, consequentemente, o 
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aumento do lucro nas empresas. O que pode ser corroborado 

pela definição de Fabretti (2006, p. 32): 

O estudo feito preventivamente, ou seja, antes da 

realização do fato administrativo, pesquisando-se seus 

efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais 

menos onerosas, denomina-se Planejamento Tributário, 

que exige antes de tudo, bom senso do planejador. 

A Lei 6.404/1976 (Lei das S/A) também enaltece este 

pensamento quando prevê a obrigatoriedade do planejamento 

tributário, por parte dos administradores de qualquer companhia, 

pela interpretação do artigo 153 - "O administrador da 

companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o 

cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma 

empregar na administração dos seus próprios negócios". 

No Brasil, o índice de tributação que são os impostos, 

taxas e contribuições é muito elevado, e a soma dessas despesas 

chega a inviabilizar muitos negócios, e para diminuir esses 

encargos de forma legal é realizado o planejamento tributário, 

que tem como objetivo garantir a economia nas organizações, 

como uma atividade preventiva que visa identificar e projetar os 

efeitos desses tributos.  

Para que o empresário realize um bom planejamento 

tributário é necessário que ele tenha um profissional contábil 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/legislacao/lei6404_1976.htm
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que trace os cenários onde irá incidir o fato gerador, além de 

manter a contabilidade em dia, com as informações corretas.  

Neste contexto, a concorrência entre os bares e 

restaurante da orla marítima de Olinda também demanda a 

assessoria de um profissional para a redução de custos mediante 

a aplicação de um planejamento tributário, que possa auxiliar o 

empresário na redução da carga tributária de forma lícita, e no 

aumento do lucro. 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
  

Observa-se, no gráfico 1, que a maioria das empresas 

tem ciclo de vida longo, são de pequeno porte, adotaram como 
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razão social a firma individual ou limitada, atuam no mercado 

com administração familiar, possuem menos de 20 

colaboradores e a contabilidade é terceirizada através da 

contratação dos serviços de escritório de contabilidade, uma vez 

que apenas 63,64% tem mais de 5 anos no mercado, 100% 

adotaram como razão social a firma individual ou limitada, 81% 

atuam no mercado com administração familiar, 

aproximadamente 45% possuem menos de 20 colaboradores e 

100% possui contabilidade contratada por escritório de 

contabilidade. 
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Com relação ao perfil dos gestores, os dados apontam 

que a maioria é do sexo masculino (81,82%), com idade até 40 

anos (54,54%), natural de Recife/PE (63,64%), casado 

(45,45%), cursaram até o ensino médio (54,55%), está há mais 

de 5 (cinco) anos no setor de bares, restaurantes e/ou hotéis 

como gestor (81,81) e nunca participaram de curso de 

contabilidade gerencial (72,73%). 

TABELA I - Distribuição das Cinco Fontes de Informações 

Utilizadas para Gerenciamento dos Bares e Restaurante 

Pesquisados 

 Fonte Freqüência %          % 

Assinalações 

 

   Jornais 8 15          16   

   Televisão 2 4            4   

   Livros 5 9          10   

   Cursos 0 -           -     

   Colegas 5 9          10   

   Internet 10 18          20   

   Revistas 

Especializadas 
4 7            8   

   Revistas em Geral 3 5            6   

   Encontros e 

Congressos 
0 -           -     

   Associações e 

Sindicatos 
4 7            8   

   Trabalhos 

Científicos 
0 -           -     

   Contabilidade 7 13          14   

   Órgãos Públicos 2 4            4   

   Outros 0 -           -     

   Total das 

Frequências das 

Fontes  

50 91        100   

   Fontes Possíveis e 

Não Assinaladas 
5 9   

   Total 55 100   

     Fonte: Dados da pesquisa de campo em abril e maio/15 

A tabela I mostra que, dos gestores entrevistados 20% 

utilizam internet, seguidos por jornais (16%), contabilidade 

(14%), livros e colegas (10%, cada), revistas especializas e 
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associações/sindicatos (8%,cada), revistas em geral (6%), 

televisão e órgãos públicos (4%,cada). 

TABELA II – Percepção dos Gestores sobre os Serviços de 

Contabilidade Gerencial 

Questões 

Não 

concordo 

totalmente 

Não concordo 

parcialmente 

Indife-

rente 

Concordo 

parcial-

mente 

Concordo 

totalmente 
Total (%) 

1) O serviço prestado pelo 

contador da empresa está 

sendo satisfatório. 

- 27% 9% 18% 46% 100 

2) O contador da empresa 

além de serviços 

tradicionais presta 

consultoria. 

73% - - - 27% 100 

3) O contador apresenta 

um estudo dos Índices 

Financeiros, pelo menos 

uma vez por ano. 

64% - 9% - 27% 100 

4) O contador apresenta 

um estudo do Fluxo de 

Caixa, pelo menos uma 

vez por ano. 

70% - - - 30% 100 

5) O contador apresenta 

um estudo de 

Planejamento Tributário, 

pelo menos uma vez por 

ano. 

45% - 9% - 46% 100 

6) O contador apresenta 

um estudo de Custo, Ponto 

de Equilíbrio e 

Alavancagem, pelo menos 

uma vez por ano. 

82% - 9% - 9% 100 

7) Já precisou utilizar 

serviços de consultoria 

particular. 

73% - - - 27% 100 

8) O suporte do consultor 

ajudou a solucionar os 

problemas da empresa. 

64% - - - 36% 100 

9) A consultoria é 

fundamental nas tomadas 

de decisões. 

36% 9% - 9% 46% 100 
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10) O contador que além 

de serviços tradicionais 

presta consultoria tem um 

diferencial a mais. 

18% 9% - - 73% 100 

11) Trocaria o contador 

que o atende por outro que 

além de serviços 

tradicionais presta 

consultoria. 

27% - - - 73% 100 

12) A prestação do serviço 

de consultoria junto com 

os serviços tradicionais 

facilita o desenvolvimento 

da empresa. 

- - - 9% 91% 100 

13) A consultoria 

agregada aos serviços 

tradicionais, tende a 

reduzir os custos. 

18% - - 9% 73% 100 

14) O contador que não se 

adaptar a essa sistemática 

pode perder cliente no 

mercado. 

18% - 9% 9% 64% 100 

 

O fato de cem por cento (100%) das empresas 

entrevistadas se utilizarem dos escritórios de contabilidade para 

efetuar os registros contábeis é um dos motivos pelos quais os 

gestores não fazem curso de contabilidade gerencial e que, 

apesar de concordarem com as seguintes afirmações, “o 

contador que além de serviços tradicionais presta consultoria 

tem um diferencial a mais (73%), a prestação do serviço de 

consultoria junto com os serviços tradicionais facilita o 

desenvolvimento da empresa (100%), a consultoria agregada aos 

serviços tradicionais, tende a reduzir os custos (82%)”, eles não 

têm conhecimentos para utilizar o potencial da ferramenta e, 

consequentemente, não cobram os serviços de contabilidade 

gerencial aos escritórios de contabilidade. Esta interpretação é 
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corroborada com o fato de que 64% não utilizam a fonte 

“contabilidade gerencial” para tomada de decisão, a 

contabilidade é a terceira fonte utilizada para gerenciamento dos 

bares e restaurantes dentre as treze fontes apresentadas para os 

gestores escolherem cinco, perdendo para internet e jornais, 

enquanto que trabalhos científicos, cursos e encontros e 

congressos os últimos, com nenhuma utilização.  

É mister destacar o empate técnico com relação à 

afirmação, “o contador apresenta um estudo de Planejamento 

Tributário, pelo menos uma vez por ano”, pois 45% não 

concordam, 9% são indiferentes e 46% concordam”. Isto nos 

leva a questionar se os entrevistados conhecem planejamento 

tributário. Será que eles não estão confundindo planejamento 

tributário com a apuração da base tributária ou com o 

levantamento do melhor regime tributário. Assim, percebe-se 

que pode existir uma incompatibilidade de conceitos ou uma 

deturpação desses. 

Ressalta-se que o mesmo não acontece com outras 

ferramentas da contabilidade gerencial, tais como, “o contador 

apresenta um estudo dos Índices Financeiros, pelo menos uma 

vez por ano (64% disseram que Não), o contador apresenta um 

estudo do Fluxo de Caixa, pelo menos uma vez por ano (70% 

disseram que Não), o contador apresenta um estudo de Custo, 
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Ponto de Equilíbrio e Alavancagem, pelo menos uma vez por 

ano (82% disseram que Não) ”. 

Outra observação importante é que a análise 

custo/ponto de equilíbrio/alavancagem é a ferramenta gerencial 

que os contadores menos fornecem para tomada de decisão. O 

fluxo de caixa, considerado bem divulgado no meio empresarial, 

também é pouco fornecido pelos contadores, assim como, os 

índices financeiros, segundo os entrevistados. 

Vale salientar que a questão “facultativa” da 

contabilidade gerencial faz com ela passe a existir na empresa 

somente se houver pessoas que consigam traduzir os conceitos 

contábeis em atuação prática. A falta dessas pessoas faz com 

que o setor não utilize a potencialidade das informações da 

contabilidade gerencial, tampouco tenham condições de 

relacionar as suas necessidades informacionais para cobrar 

relatórios aos contadores.  

Não obstante, a tabela II mostra que os entrevistados 

concordaram com as afirmações, “a consultoria é fundamental 

nas tomadas de decisões (55%), o contador que além de serviços 

tradicionais presta consultoria tem um diferencial a mais (73%), 

a prestação do serviço de consultoria junto com os serviços 

tradicionais facilita o desenvolvimento da empresa (100%), a 

consultoria agregada aos serviços tradicionais, tende a reduzir os 
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custos (82%), o contador que não se adaptar a essa sistemática 

pode perder cliente no mercado (73%). 

4 CONCLUSÃO 

O referencial teórico da pesquisa mostra que a 

contabilidade gerencial é importante para que os bares e 

restaurantes da orla marítima de Olinda/PE sejam mais 

competitivos e alcancem com mais facilidade os seus objetivos. 

Com a utilização de seus recursos pode-se prever 

muitos problemas ou antecipar soluções, todavia, a questão 

facultativa da contabilidade gerencial faz com ela passe a existir 

na empresa somente se houver pessoas que consigam traduzir os 

conceitos contábeis em atuação prática. 

A falta dessas pessoas faz com que o setor não utilize a 

potencialidade das informações da contabilidade gerencial, 

tampouco tenham condições de relacionar as suas necessidades 

informacionais para cobrar relatórios aos contadores.  

Neste contexto, a pesquisa atingiu os seus objetivos, 

principalmente porque os resultados apontam que os 

entrevistados interessam-se pela contabilidade gerencial, apesar 

de não conhecerem o seu potencial e, consequentemente, não 

utilizarem suas ferramentas nos processos de tomadas de 

decisões econômicas e financeiras, por isto, a grande maioria 
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afirmou que trocaria o contador que o atende por outro que, 

além de serviços tradicionais, presta consultoria. 

5 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 Ao final do levantamento, do processamento e 

análise dos dados coletados, que possibilitaram atingir os 

objetivos, tem-se a impressão que há ainda muito que explorar. 

Partindo-se da premissa de que o uso das ferramentas da 

contabilidade gerencial é importante para os bares e 

restaurantes, sugere-se ampliar a população com estudos mais 

minuciosos. Também seria importante fazer uma pesquisa para 

conhecer o perfil e o que pensa as empresas de contabilidade 

com relação à prestação de serviços de contabilidade gerencial.  
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar uma reflexão 

sobre o problema da ordem social nas prisões. Parte-se de uma 

revisão bibliográfica que vem fundamentando, nos meios 

acadêmicos, estudos criminológicos relacionados à criminologia 

e à sociologia das prisões desenvolvidos na Inglaterra, nos 

Estados Unidos e no Brasil. De forma que, este artigo visa 

também apresentar um ponto de partida para uma reflexão geral 

sobre: legitimidade, governança e gangues prisionais na era do 

encarceramento em massa. Será mostrada, portanto, a 

importância dos estudos sobre a ordem social nas prisões e seus 

reflexos no sistema prisional como um todo. Consequentemente, 

acredita-se dar uma compreensão preliminar sobre o problema 

das rebeliões prisionais e suas causas fundamentais no 

encarceramento em massa na realidade brasileira. Deste modo, 

as rebeliões em geral são oriundas das insatisfações dos presos, 

porém com aplicação de “melhorias” nas condições 

humanísticas dos internos e um tratamento de justiça 

procedimental e distributiva percebida. Uma das repercussões 

seria a diminuição, não só da violência de forma genérica, mas 

também do número de rebeliões. Com a compreensão do 

                                                 
1. O autor é Doutor em Sociologia pela UFPE e professor da FOCCA. 
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funcionamento da governança interna é possível entender 

sentimentos de cooperação, de responsabilidade e de autonomia 

no conjunto total da gestão prisional, bem como um complexo 

sistema de privilégios, concessões e restrições que são naturais 

na dinâmica interna das prisões no encarceramento em massa. 

Palavras-chave: Encarceramento em Massa. Legitimidade. 

Prisões. Gangues Prisionais. Rebeliões. 

 

ABSTRACT 

This article has as main objective to present a reflection on the 

problem of the social order in prisons. We start from a 

bibliographical review that has been based on academic circles, 

criminological studies related to the criminology and sociology 

of prisons, developed in England, the United States and Brazil. 

So, this article also aims to present a starting point for a general 

reflection on legitimacy, governance and prison gangs in the era 

of mass incarceration. We will show, therefore, the importance 

of studies on the social order in prisons and its reflections in the 

prison system as a whole. Consequently, we believe to give a 

preliminary understanding on the problem of prison riots and 

their fundamental causes in the mass incarceration in the 

Brazilian reality. In this way, the riots generally stem from the 

prisoners' dissatisfaction, but with the application of 

"improvements" in the humanistic conditions of inmates and a 

perceived distributive and procedural fairness of treatment, one 

of the repercussions would be the reduction, not only of violence 

in a generic way, but also the decrease in the number of riots. By 

understanding the functioning of internal governance, it is 

possible to understand feelings of cooperation, responsibility 

and autonomy within the totality of prison management, as well 

as a complex system of privileges, concessions and restrictions 

that are natural in the internal dynamics of prisons in mass 

incarceration. 
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Keywords: Mass incarceration. Legitimacy. Prisons. Prison 

Gangs. Riots. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As rebeliões e as mortes em presídios brasileiros no 

final de 2016 e início de 2017 confirmam a crise profunda do 

sistema prisional nacional.  Conforme o site da Empresa Brasil 

de Comunicação (EBC), nas rebeliões que aconteceram em 2017 

no dia 1º de janeiro, pelo menos 60 presos que cumpriam pena 

em Manaus (AM) foram mortos durante a rebelião que durou 17 

horas. Ainda, na mesma semana, um levante em uma 

penitenciária em Roraima resultou em 33 presos mortos. No Rio 

Grande do Norte, somente no dia 14, em torno de 26 presos 

sucumbiram em uma rebelião na Penitenciária Estadual de 

Alcaçuz. O massacre somente nesses primeiros dias do ano de 

2017 superou o histórico massacre de Carandiru, onde 111 

presos foram mortos em 1992. Tais evidências empíricas deixam 

claro que, existe uma necessidade de urgência e importância 

sobre estudos que apresentem uma compreensão sobre a 

dinâmica interna do sistema prisional brasileiro no que tange à 

manutenção da ordem social na sociedade dos cativos.  
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O termo “sociedade dos cativos” é fruto de um estudo 

pioneiro sobre a dinâmica da ordem social dentro de prisões de 

segurança máxima, da autoria do autor Gresham Sykes, 

originalmente publicado em 1958.  A obra tem uma importância 

fundamental para aqueles que querem compreender a atual era 

do encarceramento em massa e seus efeitos sobre os sistemas 

prisionais dos países que estão alinhados com esse modelo de 

política criminal, como é o caso brasileiro. Os dois postulados 

fundamentais de Sykes (1958), sobre a ordem social dentro das 

prisões, repousam nas seguintes afirmativas: a) Embora os 

internos reconheçam a autoridade dos guardiões, eles não se 

sentem compelidos para obedecer por um dever de natureza 

moral; b) O poder repressivo das autoridades não é causa 

suficiente, além de não ser eficiente para a manutenção da 

ordem dentro das prisões.  

Portanto, estudos e pesquisas que levem em 

consideração como operam determinados mecanismos para 

explicar e compreender a dinâmica da ordem social das prisões 

na era do encarceramento em massa são de fundamental 

importância para gerar estratégias de ação de políticas públicas 

de segurança, bem como, o redesenho das políticas criminais em 

relação à crise que se passa na atualidade dentro do sistema 

prisional brasileiro. De forma que, o problema das rebeliões nas 
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prisões, para Richards J. Sparks e Anthony E.  Bottoms (1995) 

está relacionado ao processo social de legitimidade dos 

prisioneiros em reconhecer a autoridade das gestões e os 

regimes impostos dentro das prisões. Embora os estudos 

mencionados acima sejam respectivamente de prisões nos 

Estados Unidos e na Inglaterra, os insights conceituais e 

empíricos são bastante úteis para compreender a realidade 

brasileira e vêm inspirando reflexões e pesquisas empíricas no 

Brasil.  

Outra referência importante na literatura internacional, 

sobre ordem social nas prisões, tem sido a obra de David 

Skarbek, The Social Order of the Underworld: How Prison 

Gangs Govern the American Penal System, publicado em 2014. 

O livro trata de uma abordagem sobre a ordem social nas prisões 

e seus reflexos no sistema prisional americano sob a ótica da 

teoria da escolha racional. Para Skarbek (2014), a ordem social 

nas prisões é mantida através de instituições de governança 

extralegais, de forma que a gestão e governança de prisões 

estão relacionadas com o gerenciamento das “gangues 

prisionais”, conhecidas aqui no Brasil como “facções”. A 

governança na sociedade dos cativos é operada através do que 

Skarbek chama de “sistema de responsabilidade comunitária” 

(community responsability system), em que todos os membros 
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de uma comunidade são responsáveis pelas ações e obrigações 

de qualquer outro membro. De acordo com as pesquisas, as 

gangues prisionais desempenham um papel fundamental na 

compreensão da dinâmica e manutenção da ordem social dentro 

das prisões, onde a violência é um importante mecanismo de 

alocação de recursos e controle social. 

Na literatura brasileira tem-se uma grande referência de 

estudo e pesquisa empírica sobre a ordem social dentro de 

prisões no Rio de Janeiro, realizado por Edmundo Campos 

Coelho e publicado em uma coletânea no livro A oficina do 

Diabo e outros estudos sobre criminalidade (2005). Coelho 

toma como referência o trabalho de Sykes citado acima. O 

estudo é pioneiro, no aspecto de procurar estabelecer como a 

ordem na sociedade dos cativos é possível, através da 

observação dos códigos, valores, normas e hábitos que 

compõem uma gramática que orienta mapas cognitivos onde os 

atores que compõem a sociedade dos cativos podem se orientar 

para preservar a ordem local e a integridade física pessoal.  

Segundo Coelho (2005, p. 139), “a violência é constitutiva da 

natureza dos sistemas penitenciários, em qualquer tempo e em 

qualquer lugar. A alternativa não está entre prisões violentas e 

prisões não-violentas, mas entre ter ou não ter prisões. ” 
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Na atualidade boas pesquisas têm sido realizadas sobre 

a dinâmica do sistema prisional brasileiro e a ordem social 

dentro das prisões. Sob a tutela de estudiosos da Universidade 

de São Paulo (USP), pesquisadores como Sergio Adorno, 

Fernando Salla Marcos Cézar Alvarez e Camilla Nunes Dias, 

têm pesquisado a natureza das rebeliões e como operam as 

gangues prisionais dentro do cárcere, ganhando bastante espaço 

na produção acadêmica. Os trabalhos de Luiz Claudio Lourenço 

e Odilza Lines de Almeida (2013) sobre gangues prisionais na 

Bahia também terão um lugar de importantes reflexões sobre a 

ordem social nas prisões brasileiras. 

Este artigo tem como objetivo principal, por 

conseguinte, apresentar uma reflexão sobre o problema da 

ordem social, a partir de uma revisão bibliográfica que vem 

fundamentando nos meios acadêmicos estudos criminológicos 

relacionados à sociologia das prisões desenvolvidos na 

Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil. Divide-se este artigo 

em três seções que complementam um ponto de partida para 

uma reflexão geral sobre o problema da ordem, legitimidade, 

governança e gangues prisionais na era do encarceramento em 

massa.  

A primeira seção trata de apresentar as ideias de Sparks 

e Bottom sobre legitimidade, conjuntamente com a orientação 
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metodológica de David Skarbek sobre o papel das gangues 

prisionais na manutenção de uma governança extralegal dentro 

das prisões e o poder autocrático. A segunda seção aborda a 

governança nas prisões a partir do problema das trocas 

impessoais e do autogoverno. A terceira seção apresenta como 

o surgimento das gangues prisionais no encarceramento em 

massa no Brasil pode explicar e gerar compreensão dos 

processos sociais que modelam as rebeliões nas prisões 

brasileiras. 

À guisa de conclusão, será mostrada a importância dos 

estudos sobre a ordem social nas prisões como forma de 

entender os processos sociais que explicam a criminalidade, a 

violência carcerária e as causas das rebeliões lideradas por 

gangues prisionais. Com isto, acredita-se dar uma compreensão 

preliminar sobre o problema das rebeliões prisionais e suas 

causas fundamentais no grande encarceramento na realidade 

brasileira. 

 

2 O PROBLEMA DA ORDEM SOCIAL DENTRO DAS 

PRISÕES E O PODER AUTOCRÁTICO 

 

 Um dos pontos de partida para uma teorização 

sobre a fundamentação da ordem social dentro das prisões reside 
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nas teorias sobre legitimidade. Seguindo os passos de Beetham 

(1991) e Tyler (1990), Sparks e Bottoms (1995) apresentam uma 

teoria da legitimidade aplicada ao problema da ordem social 

dentro das prisões. Segundo Beetham (apud Sparks; Bottoms, 

1995, p. 47), existem três dimensões estruturais que formam 

critérios de legitimidade que estão relacionados à existência 

concreta de distribuição de recursos e empoderamento que 

podem, além de teorizado, serem passíveis de mensuração. 

Ainda, cada dimensão de legitimidade corresponde a uma forma 

de poder não legitimado. De um lado, se tem para os critérios de 

legitimidade: a) Conformidade com regras de natureza jurídica; 

b) Justificação de regras em termos de crenças compartilhadas; 

c) Legitimação através de dados consensuais explícitos. De 

outro lado, para os critérios de poder não legitimados: a) 

Ilegitimidade ou quebra de regras; b) Déficit de legitimidade que 

implica na discrepância entre as regras impostas e as crenças 

que suportam estas regras, ou seja, existe uma ausência de 

crenças compartilhada em relação às regras impostas 

formalmente; e, c) Existe uma “desligitimização” 

(deslegitimation) ou uma ausência do consenso sobre as normas 

formais existentes. 

 Para Sparks e Bottoms (1995), essas dimensões 

de legitimidade e não legitimidade implicam em uma relação 
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com três áreas tradicionais de estudos e especialidades 

acadêmicas que pesquisam sobre o tema da legitimidade, a 

saber: 1) Os advogados; 2) Os filósofos políticos; e, 3) Os 

cientistas sociais. Estas dimensões de legitimidade e não 

legitimidade terminam por levantar, respectivamente, três 

perguntas que são fundamentais nos estudos sobre a ordem 

social dentro das prisões.  A primeira pergunta remete a uma 

questão de legalidade. Os advogados têm o poder legalmente 

adquirido, será que o exercício deste poder ocorre, do ponto de 

vista jurídico, exatamente dentro da lei? A segunda pergunta 

encampa uma discussão da filosofia sobre justiça e moralidade. 

Será se essas relações de poder sobre o que é legítimo e não 

legítimo estão aportadas em questões moralmente justificáveis? 

E, finalmente, a terceira questão habita o lugar da relação entre 

legitimidade e factualidade. Ou seja, do ponto de vista concreto, 

quais são as crenças reais e seus conteúdos sobre as questões de 

legitimidade de uma dada sociedade em particular? (SPARKS; 

BOTTOMS, 1995). 

 A partir destas questões o problema das relações 

de poder passa a ser orientado não por uma legitimidade que as 

pessoas acreditam nela, per si; mas sim, por uma ideia de 

legitimidade que é justificada em termos de crenças 

compartilhadas pelas pessoas envolvidas em uma dada relação 
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de poder. Este diagnóstico abre um campo de investigação 

tridimensional onde as dimensões de legitimidades têm que ser 

consideradas nos estudos sobre rebeliões dentro das prisões.  

 Para dar sustentação aos seus argumentos, Sparks 

e Bottoms (1995) usam a tese de Tyler (1990, apud Sparks; 

Bottoms, 1995), no qual a base de evidências empíricas, que 

sustentam que a legitimidade repousa na obediência dos 

cidadãos às normas e leis que são sustentadas por uma conexão 

entre a obediência dos indivíduos e a determinados critérios de 

justiça que são compartilhados entre estes indivíduos. Ou seja, a 

chave para entender como os indivíduos passam a cumprir e a 

submeter-se a determinadas normas ou autoridade, está 

relacionada à experiência que essas pessoas têm aos 

procedimentos de justiça fundamentados em critérios de 

equidade. Ou seja, em última análise, a efetividade e a eficácia 

da autoridade legal dependem da aceitação voluntária das ações 

desta autoridade por aqueles que deverão cumprir as normas 

formais previstas em lei. Dessa forma: 

Escrevendo de perspectivas distintas Beetham e Tyler 

produzem paralelamente e separadamente uma análise 

similar. Se Beetham está certo, então, não existe 

governo autoritário com capacidade para desconsiderar 

o problema da legitimação, não interessa a forma de 

política em questão. Nesta visão, a noção aceita 

amplamente que as prisões têm tido sempre 

características autocráticas e problemas de confronto 
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que são em algum grau sui generis desfaz a atenção do 

fato que eles são rotineiramente atacados pelo problema 

da legitimação a que estes são pontos-chave similar 

àqueles encontrados em outros arranjos sociais. Tyler 

concordaria amplamente, mas também chama atenção 

para algumas formas em que as reivindicações por 

legitimidade são situadas na linha de encontros e 

interações rotineiros, tanto em nível procedimental 

como impessoal. (SPARKS; BOTTOMS, 1995, p. 55).3 

Em conclusão, os argumentos de Sparks e Bottoms 

(1995) apontam para o sentido de que ordem nas prisões precisa 

de uma legitimação fundamentada a partir das crenças 

compartilhadas dos internos sobre a importância dos regimes 

humanistas e as garantias de uma justiça procedimental que leve 

em conta o devido processo legal sob a base de justiça como 

equidade. Em relação à noção de equidade e respeito aos direitos 

humanos, a efetivação destes é central na manutenção e alcance 

da ordem social dentro das prisões. 

 

                                                 
3Writing from distinct perspectives Beetham and Tyler separately produce parallel 

and consonant analyses. If Beetham is right, then no governing authority can afford to 

disregard the problem of legitimation, no matter what manner of polity is in question. 

On this view, the received notion that prisons have always been autocratic in character 

and confront problems which are to some degree sui generis distracts attention from 

the fact that they are routinely beset by legitimation problems and that these are in key 

respect similar to those encountered in other settings. Tyler would broadly agree, but 

also draws attention to some ways in which legitimacy claims are placed on the line in 

routine encounters and interactions, on both procedural and interpersonal levels. 
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3 A GOVERNANÇA NAS PRISÕES 

 

Para apresentar a lógica e o papel da governança dentro 

das prisões, com finalidade de entender a dinâmica da produção 

da ordem social, será lançada mão das lições de David Skarbek 

(2014) como referência teórica fundamental. Primeiro do que 

tudo, o conceito de governança está intimamente ligado ao de 

legitimidade e ordem social dentro de organizações de várias 

naturezas. Tomando como referência a teoria da escolha 

racional4, Skarbek (2014) usa como argumento principal uma 

perspectiva individualista de que não é possível compreender 

gangues, prisões e qualquer sistema legal sem compreender os 

indivíduos que estão integrados dentro dessas organizações. O 

problema principal que Skarbek (2014) encontra para explicar a 

governança dentro das prisões se encontra no conceito de trocas 

impessoais (impersonal exchange). Para esclarecer sobre as 

trocas impessoais, Skarbek ressalta três características 

essenciais, relacionadas às trocas feitas por comerciantes na 

Inglaterra da Idade Média: “1) não sabe o quão confiável é um 

potencial parceiro comercial; 2) não espera ter interações futuras 

                                                 
4 Para uma leitura sobre o comportamento criminoso segundo a escolha racional ver o 

artigo de VIEIRA DA CUNHA, Ailton; LINS, Eleta Cristina Santos da Fonseca. Uma 

introdução à sociologia do crime: a explicação do comportamento criminoso na 

perspectiva da escolha racional. Revista do Curso de Ciências Contábeis – 

FCHP/SOPECE, Recife, ano XIV, n. 01, 2015. 
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com o comerciante; e, 3) não tem como manchar a reputação de 

alguém dizendo a outras pessoas se ele age de maneira 

desonesta”5. Para Skarbek (2014), essa é uma situação bastante 

complicada para se estabelecer algum acordo, bem como 

estabelecer alguma confiança que permita a existência de trocas 

comerciais sem um alto risco de perdas para ambos os lados. 

A partir do problema das trocas impessoais pode-se 

entender como se estrutura o conceito de “sistema de 

responsabilidade comunitária” que vai dar luz como o sistema 

prisional apresenta um modo particular de operar a governança. 

Os internos, na atualidade, passam por esse mesmo problema, o 

interno não pode comprar drogas de alguém cuja reputação ele 

não conhece, principalmente em prisões com uma extensa 

população. Nem ele pode alertar a todos em função de sua 

limitação de acessos dentro da prisão. Sem falar que não existe 

uma intervenção oficial do estado para resolver problemas de 

tráfico de drogas dentro da prisão, pois se trata de um comércio 

ilegal onde a presença de alguma corte legal resulta em um tipo 

de jogo onde todos saem perdendo. Tal situação apresenta um 

conjunto de oportunidades, para o interno, que a melhor escolha 

                                                 
5 (1) doesn’t know how trustworthy a potential trading partner is; (2) doesn’t expect to 

have future interactions with the trader; and (3) has no way to tarnish someone’s 

reputation by telling other people if he acts dishonestly. 
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é se afiliar a gangues prisionais como forma de garantir 

segurança pessoal e nos negócios internos das trocas impessoais. 

Assim, as gangues prisionais desempenham o papel de 

um sistema de responsabilidade comunitária. Nesse sistema o 

interno pode até não saber se o traficante de drogas é de 

confiança, entretanto, ele tem como saber sobre a reputação da 

gangue que o traficante participa. Todos os membros de uma 

gangue são responsáveis pela a ação de cada membro, de forma 

que a possibilidade de negócios dentro da prisão fica mais 

seguro e garantido. Conforme, Skarbek (2014), 

As gangues operam em um sistema de responsabilidade 

comunitária para encorajar a paz entre os presos e para 

facilitar um comércio impessoal florescente de 

contrabando. Os internos estruturam sua comunidade 

para cumprir dois requisitos de um sistema de 

responsabilidade funcional da comunidade. Primeiro, é 

fácil determinar com qual grupo um preso está afiliado. 

Eles contam, em grande parte, com a corrida para 

identificar a afiliação de uma pessoa, e eles usam 

tatuagens de gangues proeminentes para fazer mais 

distinções. Cada gangue tem uma variedade de 

logotipos e insígnias que indicam a adesão. Um preso 

não afiliado coloca sua vida em risco se ele tiver uma 

tatuagem de gangue sem sua permissão. Em segundo 

lugar, cada grupo tem procedimentos para avaliar a 

qualidade de um potencial membro e mecanismos para 

monitorar suas ações. Isso ajuda a gangue a exigir um 

bom comportamento de seus membros e proteger sua 

reputação. Este sistema fornece os alicerces de 
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autogoverno por gangues prisionais na sociedade dos 

cativos.6 (SKARBEK, 2014, p. 77). 

 Dessa forma, as gangues prisionais criam uma 

determina ordem social dentro das prisões, onde a violência é o 

principal mecanismo de alocação de recursos e produção de 

governança local. As gangues prisionais têm o importante papel 

ou tarefa de resolver os conflitos entre internos, que pode 

envolver desrespeito entre internos, disputa de mercado de 

drogas, débitos de drogas e roubos. O argumento de Skarbek 

(2014) de autogoverno se aproxima do argumento de Sparks e 

Bottoms (1995) sobre a questão da autocracia dentro das prisões 

no encarceramento em massa. Os dois modelos de abordagens 

descritos acima podem ser encontrados dentro de estudos 

empíricos de pesquisadores brasileiros que investigam a questão 

da ordem social nas prisões e o problema das rebeliões. Na 

próxima seção serão apresentados alguns desses estudos e suas 

                                                 
6Gangs work in a community responsibility system to encourage peace among 

inmates and to facilitate a flourishing impersonal trade in contraband. Inmates have 

structured their community to fulfill the two requirements of a functional community 

responsibility system. First, it is easy to determine with which group an inmate is 

affiliated. They rely, in large part, on race to identify a person’s affiliation, and they 

use prominent gang tattoos to make further distinctions. Each gang has a variety of 

logos and insignia that indicate one’s membership. An unaffiliated inmate puts his life 

at risk if he gets a gang tattoo without their permission. Second, each gang has 

procedures for assessing the quality of a potential member and mechanisms for 

monitoring his actions. This helps the gang demand good behavior from its members 

and protects its reputation. This system provides the foundation of self-governance by 

prison gangs in the society of captives. 
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conclusões sobre a manutenção da ordem no sistema prisional 

brasileiro. 

 

4 GANGUES PRISIONAIS, ORDEM SOCIAL E 

REBELIÕES NAS PRISÕES BRASILEIRAS 

 

Os estudos, no Brasil, sobre prisões e os seus 

comportamentos sociais internos são relativamente recentes. De 

acordo com os autores Marcos César Alvarez, Fernando Salla e 

Camila Nunes Dias (2013), os primeiros relatos de estudos sobre 

organização e estrutura dentro das prisões são datados do final 

década de 70, através de José Ricardo Ramalho. Ramalho 

(1979) produziu uma análise da Casa de Detenção de São Paulo 

(Carandiru) onde foi relatado o modelo da organização, a 

divisão e a separação entre os presos, assim como os seus 

comportamentos. Ramalho (1979) fez a análise da Casa de 

Carandiru em torno da dicotomia “mundo do trabalho” versus 

“mundo do crime”, onde a possibilidade de observar a dinâmica 

interna do Carandiru se refletia além dos valores e dos 

comportamentos dos presos e dos funcionários, mas, também na 

própria repartição física da Detenção. Tal divisão já implicava 

na possibilidade de se entender a divisão estrutural das prisões a 
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partir dos tipos de criminosos e seus delitos cometidos. 

(ALVAREZ; SALLA; DIAS, 2013, p. 67-68). 

Assim, a obra de Ramalho (1979) deu abertura para a 

expansão de uma literatura sobre prisões, que vem crescendo, 

devido ao encarceramento em massa que se torna cada vez mais 

parte de uma política criminal adotada no Brasil. Na década de 

80, Edmundo C. Coelho (1987) produziu um estudo sobre o 

sistema penitenciário do Rio de Janeiro que teve grande 

repercussão e atualmente é uma referência, o autor traz uma 

discussão sobre os objetivos funcionais da prisão que são 

recuperar e punir, e que muitas vezes estes objetivos não são 

alcançados e produzem um efeito contrário da proposta pela 

instituição. Isso se dá através das más instalações das prisões 

que são locais despreparados, sem a menor estrutura de receber 

os condenados. Estas estruturas possuem a capacidade para o 

recebimento de um número determinado de pessoas e recebem 

um número muito maior do que a instituição foi planejada para 

acolher. Além dos maus tratos, a prisão se torna um local 

marcado pela tortura e pelo descaso. (COELHO, 2005) 

Com estas condições a readaptação dos egressos do 

sistema prisional brasileiro na sociedade se torna algo quase 

impossível. Devido ao fato dele ser exposto a uma situação 

desumana, em que terá que lutar para ter condição mínima de 
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vivência no cárcere. A formação deste quadro culmina por 

estimular a formação de grupos, que buscam através de ações 

coletivas para melhorias da situação dos internos que se 

encontram nestas situações. Como aponta Alvarez, Salla e Dias: 

Uma questão central que tem atravessado muitos dos 

eixos de reflexão sobre as prisões é a do ajustamento 

dos indivíduos presos aos dispositivos disciplinares, 

bem como a da resistência a esses dispositivos através 

de estratégias complexas que mobilizam as ações 

individuais ou por meio da ação coletiva oriunda de 

grupos organizados que possam potencializar a não 

aceitação das regras impostas institucionalmente 

(ALVAREZ; SALLA; DIAS, 2013, p.62) 

Na citação acima, já se observa a necessidade de 

estudar os efeitos dos processos de legitimação entre os presos 

através dos códigos e da lógica do mundo do crime e seus 

efeitos sobre a dinâmica prisional, bem como seus reflexos 

sobre a ordem social dentro da prisão. Assim, muitos grupos 

possuem a sua origem através do discurso de lutas por direitos 

dos internos. Um exemplo disto são as comissões de 

solidariedade. No sistema prisional do estado de São Paulo, nos 

anos oitenta, os gestores públicos da época estimularam a 

formação de Comissões de Solidariedade dos presos, onde 

surgiu depois, na década de noventa, um grupo que se 

autodenominou de “Primeiro Comando da Capital” (PCC), que 

se mantém atuante ainda como a gangue prisional com maior 
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número de integrantes, algo em torno de 22,6 mil pessoas, 

conforme um dossiê da Revista Superinteressante de maio de 

2017. (ALVAREZ, SALLA, DIAS, 2013, p.62) 

Com isso, é possível observar, conforme Alvarez, Salla 

e Camila (2013), que a existência de mecanismos de 

organização entre os presos foi estimulada pelo governo de São 

Paulo, com a finalidade de facilitar a comunicação entre o 

governo e os internos. Dando origem a uma representação da 

população carcerária que possuía o seu reconhecimento legítimo 

pelas autoridades, e pelas pessoas as quais eles representavam, 

porque era através das comissões de solidariedade que os 

principais problemas que ocorriam dentro da prisão eram 

expostos para as autoridades. Entretanto, durante este período, 

alguns grupos buscaram a legitimidade de seus colegas através 

da violência dentro das prisões. Desta forma, quando ocorreu a 

mudança de governo, e o fim das comissões de solidariedade, a 

ideia de organização em grupos se manteve presente na prisão, 

dando origem ao Primeiro Comando da Capital (PCC). 

Outro estudo importante sobre a dinâmica da ordem 

dentro das prisões e sua relação com gangues prisionais é dos 

autores Luiz Claudio Lourenço e Odilza Lines de Almeida 

(2013). O trabalho traz um debate sobre a origem de dois grupos 

prisionais da Bahia: o Comando da Paz e o Grupo de Perna, 
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expondo a organização destes grupos e como eles agiam dentro 

dos presídios e sua relação com as rebeliões ocorridas em 

unidades prisionais do estado da Bahia. Estas gangues possuem 

um gerenciamento das atividades habituais desenvolvidas pelos 

presos, obtendo o conhecimento e o controle das atividades 

desempenhadas por elas, através da violência, imposição de 

vontades, medo, extorsão, e a cobrança de taxas obrigatórias. De 

forma que: 

A agenda de uma série de procedimentos internos das 

unidades prisionais passou a ser controlada pelas 

gangues: a triagem inicial dos internos e a própria 

designação da unidade prisional para onde iriam 

passaram a ser feitas em função do pertencimento ou 

não do interno a uma delas. Caso o sujeito fizesse parte 

de uma gangue, ou fosse oriundo de um território sob 

influência de uma, ele era encaminhado para uma 

unidade ou ala onde esta dominava (LOURENÇO; 

ALMEIDA, 2013, P.48). 

O domínio dessas gangues prisionais era tanto que o 

posicionamento dos detentos girava em torno delas. Caso algum 

preso fosse posto em local de domínio diferente da gangue a 

qual ele fizesse parte, poderia sofrer retaliação ou algum tipo de 

castigo pelos demais colegas que fazem parte da gangue 

dominante, ou de gangues filiadas, naquele local. Além deste 

controle, havia uma ordem interna, uma espécie de pacto entre 

um staff prisional e as lideranças das gangues prisionais, que se 
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resumiam a frases, tais como: “a cadeia não deve sangrar”, “as 

coisas têm que ficar em ordem”. Com esta regra ocorreu uma 

diminuição da vigilância dos agentes penitenciários e um 

aumento do controle pelas gangues prisionais e as suas 

lideranças, estabelecendo a ordem dentro da prisão. Este tipo de 

acordo, não é só encontrado nos presídios da Bahia, mas 

também estão presentes em muitas outras unidades prisionais 

brasileiras. (LOURENÇO; ALMEIDA, 2013). 

O ambiente prisional brasileiro é, portanto, favorável 

para a existência de um comércio em que ocorre a troca de 

mercadorias e serviços, lícitos e ilícitos, com isto as gangues 

detém o domínio do fluxo econômico destas movimentações. A 

este comércio Coelho (2005) dá o nome de “economia 

delinquente”. Embora essas gangues tenham surgido a partir de 

uma retórica da “pacificação” das relações carcerárias e garantia 

de direitos aos internos, do ponto de vista prático, outros 

objetivos foram sendo efetivados. Entre os negócios que 

passaram a serem geridos pelos grupos, muitos tinham 

motivação econômica. (LOURENÇO; ALMEIDA, 2013, p.49) 

Os grupos se mantinham financeiramente através desta 

“economia delinquente”, o que para eles era algo relativamente 

fácil. Porque as prisões são ambientes fechados com limitação 

de espaço favorecendo o monopólio e o controle social por parte 
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destas gangues prisionais. Assim, com a pouca ou até nenhuma 

concorrência, estas gangues podem facilitar a entrega de 

produtos e serviços para uns e dificultar para outros, obtendo um 

sucesso nos empreendimentos criminosos. Com o entendimento 

do funcionamento e da organização das prisões se torna mais 

fácil compreender o porquê da ocorrência de rebeliões. 

Fernando Salla (2006) expõe a temática sobre as rebeliões nos 

estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, através de relatos de 

rebeliões que ocorreram nestes locais.  

O porquê da origem das rebeliões em geral se centraliza 

em volta da insatisfação de presos a condições impostas a eles, 

ou a transferência de algum líder. Segundo Salla (2006) as 

rebeliões seriam uma forma de reação da população carcerária 

perante alguma insatisfação: 

Nesta vertente, as rebeliões nada mais são que formas 

de protesto, de inconformismo, contra a imposição de 

situações adversas que envolvem, por exemplo, a 

superlotação, a alimentação ruim, os maus tratos, etc. 

De outro lado, as rebeliões nas prisões podem ser 

explicadas, tal como outros movimentos de protesto fora 

da prisão, a partir do afrouxamento dos controles de 

toda ordem, na vida social. Essa vertente é muitas vezes 

acusada de conservadora, por derivar as revoltas sociais 

e, por consequência, as rebeliões nas prisões, do 

rompimento das condições de manutenção da ordem. 

(SALLA, 2006, p.276) 
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Salla (2006) apresenta dois vieses de entendimento 

sobre as rebeliões. O primeiro é que as rebeliões seriam 

simplesmente uma forma de reação adversa às situações 

negativas que são encontradas nas prisões como 

superpopulação, más condições de habitação, maus tratamentos, 

entre outras. O segundo mostra um enfraquecimento do estado 

perante os presos e a ausência de controle da ordem social 

dentro das prisões. Mas, esta tese é um tanto conservadora, 

porque ela pode implicar na criminalização das reações dos 

movimentos sociais por luta. No entanto, mesmo sendo 

movimentos similares aos que ocorrem de forma livre na 

sociedade civil, eles são vistos também como forma de 

enfraquecimento da ordem por incapacidade do controle pelo 

Estado.  

Por fim, apesar das gangues prisionais formarem uma 

força organizada de poder e de controle social dentro das 

prisões, o processo de legitimação desse poder e liderança é 

dado, com mais frequência de vezes, através da violência. 

Entretanto, a ideia dos internos se autogovernarem, além de não 

dever ser descartada, tem ocupado na literatura sobre prisões, 

um lugar relevante. Embora seja pouco provável que no Brasil a 

experiência se repita, Alvarez, Salla e Dias (2013) trazem um 

caso que ocorreu no Canadá e teve êxito, servindo assim como 
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exemplo de que os movimentos sociais dos presos e de todos 

que participam do cotidiano das prisões devem ser observados e 

que as práticas sócias existentes dentro deste ambiente podem 

ser usadas de forma funcional para aprimorar a ordem na prisão. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O problema de ordem social nas prisões, não só 

brasileiras, mas em outras, como as prisões americanas e 

britânicas, é um problema oriundo de vários fatores, neste artigo 

elencou-se alguns desses fatores. A falta de legitimidade das 

autoridades dentro das prisões, advinda da ausência de crença 

coletiva nas regas impostas formalmente pela administração das 

prisões, a violência existente usada pelos agentes prisionais para 

manter a ordem entre os internos. Estes eventos são usados por 

muitas gangues para adquirir a sua legitimidade perante os 

demais internos, influenciando na formação de uma ordem que o 

indivíduo, estando dentro da prisão, entende como a melhor 

opção disponível, filiar-se uma destas gangues por uma questão 

de proteção. As gangues são estruturadas a partir de um sistema 

de responsabilidade comunitário que permite que seus membros 

sejam reconhecidos e preservados dentro da gangue. De forma 

que o equilíbrio entre as gangues e entre o poder formal dos 
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agentes de custódia dentro da prisão sustenta a ordem social 

interna. Este fenômeno que produz a ordem dentro das prisões 

implica em uma espécie de autogoverno ou de poder 

autocrático próprio da dinâmica dos sistemas prisionais em 

vários países do mundo. 

Essa dinâmica vem se tornando cada vez mais 

complexa, através da divisão de tarefas e aquisição monetária 

com administração financeira oriunda de cobrança de taxas 

obrigatórias, de serviços e venda de mercadorias lícitas e ilícitas. 

Mesmo assim, apesar das gangues terem forte influência e poder 

dentro das prisões, existe uma “aceitação” por parte do governo, 

dos agentes oficiais do Estado, que promovem acordos em prol 

de estabelecer a ordem e uma espécie de paz, na qual as 

lideranças das gangues ficam à frente em caso de ocorrência de 

qualquer desavença que ocorra dentro das prisões. Entretanto, a 

ordem nas prisões tem uma estabilidade bastante frágil, como 

lembra Adorno e Dias sobre as prisões paulistas e sua ligação 

com o PCC: 

Essa estabilidade é notadamente frágil, haja vista que 

regularmente são percebidos sinais ou indícios de uma 

possível ruptura ou de uma ruptura iminente. Contudo, a 

conformação desta parece apresentar condições de se 

recompor e, assim, garantir a continuidade do ciclo: 

encarceramento massivo, superlotação, condições 

degradantes nas prisões, fortalecimento do PCC, 

ausência de rupturas da ordem nas prisões, 
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encarceramento massivo. (ADORNO; DIAS, 2016, p. 

129). 

Apesar destes tipos de acordos favorecerem a 

concentração de poder em torno destas gangues, estas ações para 

as autoridades prisionais podem ser benéficas, pois estabelece 

um canal de comunicação através da representatividade da 

população carcerária, para que ocorram outros acordos, sempre 

buscando a paz dentro das prisões e uma ordem adequada, sem a 

imposição de violência direta. Para entender a governança na 

sociedade dos cativos, faz-se necessário estudar as dinâmicas 

sociais dentro das prisões para a criação de um planejamento de 

segurança e de ordem dentro destes estabelecimentos. É 

necessário, também, compreender que dentro das prisões sempre 

irá ocorrer uma organização social natural, visto que, por se 

tratarem de pessoas é normal que ocorra trocas sociais entre os 

internos. 

Sendo assim, ocorre que, quanto mais estudos e 

compreensão da estrutura prisional interna, maior será a 

capacidade de planejar o melhoramento do sistema prisional e 

evitar/controlar rebeliões. Não só o sistema prisional necessita 

de estudos, mas a sociedade de forma geral, visto que algumas 

gangues que possuem origem fora das prisões se mantêm, 

também, dentro dos presídios. A ligação dos presos com a 
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sociedade extramuros é alta, não podendo ser deixada de lado, 

pois mesmo estas pessoas estando na sociedade intramuros, elas 

mantêm ligação com o mundo existente fora da prisão através de 

visitas e do comércio ilegal de mercadorias que ocorre dentro 

das prisões.  

Outro fator que levanta a importância dos estudos sobre 

a criminalidade urbana é o de que grupos de criminosos ou de 

traficantes de drogas influenciam muitos jovens a participarem 

das atividades desenvolvidas pelas gangues localizadas fora das 

prisões, e que estes possuem grande probabilidade de um dia vir 

a compor a população carcerária. Assim, para que ocorra uma 

diminuição da violência dentro dos presídios se faz necessário o 

controle não só dentro das prisões, mas também fora delas. É 

fundamental, então, estudos sobre esta área de pesquisas da 

criminalidade urbana tomando como referência e relação entre 

criminosos soltos e criminosos presos. 

Portanto, as rebeliões em geral são oriundas das 

insatisfações dos presos, mas com aplicação de melhorias uma 

das repercussões seria a diminuição, não só da violência de 

forma genérica, mas também a diminuição do número de 

rebeliões. Compreender a ordem social interna, é possível 

entender sentimentos de cooperação, de responsabilidade e de 

autonomia no conjunto total da gestão prisional. Bem como, em 
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um complexo sistema de privilégios, concessões e restrições que 

são naturais na dinâmica interna das prisões no encarceramento 

em massa. Atualmente o Brasil possui poucos estudos sobre 

prisões, rebeliões, criminalidade, entretanto, existe uma 

tendência de crescimentos destes, porque é através destas 

reflexões que se pode traçar caminhos para solucionar 

problemas da atualidade na segurança pública no nosso país. 
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RESUMO 

Ao analisar o processo de desenvolvimento de jogos digitais, 

percebe-se que a indústria desse mercado usa práticas 

contestáveis para garantir a entrega do produto. Para manter o 

tempo e o custo do projeto, as empresas estendem fortemente a 

carga horária das equipes: é o chamado crunch time. Este artigo 

tem o objetivo de realizar uma reflexão de como essa prática 

afeta os profissionais. Para isso, serão usados relatos veiculados 

de trabalhadores do ramo para descrever como suas vidas foram 

afetadas após longas jornadas de trabalho. Foram identificadas 

características que são recorrentes nos ambientes de trabalho 

que usam o crunch: ruídos na comunicação, gerência rigorosa, 

metas com prazos muito difíceis de serem atingidos e adições 

não-planejadas ao escopo. A partir dessas características, será 

proposto que o crunch pode ser atenuado com a utilização da 

Teoria Y, de Douglas McGregor, em conjunto à Teoria das 

Cinco Disciplinas de Aprendizagem de Peter Senge. Os 

possíveis resultados a serem atingidos consistem de uma melhor 
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3 Doutora em Administração (UNIDA) e docente da Faculdade São Miguel e da 

FOCCA. 
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comunicação time-gestor – proporcionada pela Teoria Y – além 

de maior permissividade para a adoção de novas ideias. Já a 

Teoria das Cinco Disciplinas pode oferecer flexibilidade para 

questionamento de paradigmas, maior senso de compromisso 

grupal, desenvolvimento de inteligência coletiva e evolução dos 

métodos de trabalho por meio do aprendizado de erros e acertos; 

tudo visando alcançar os interesses pessoais de todos os 

envolvidos. 

Palavras-chave: Desenvolvimento de jogos digitais, carga 

horária, crunch time, Teoria Y, Teoria das Cinco Disciplinas de 

Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

In analyzing the process of developing digital games, we realize 

that the industry in this market uses contestable practices to 

guarantee the delivery of the product. To keep time and cost of 

the project, the companies extend the teams' timetable strongly: 

it is called crunch time. This article aims to reflect on how this 

practice affects professionals. To do this, we will use reports 

from workers in the industry to describe how their lives have 

been affected after long hours of work. We identify 

characteristics that are recurrent in work environments that use 

crunch: noises in communication, strict management, goals with 

very difficult deadlines, and unplanned additions to the scope. 

From these characteristics, we propose that the crunch can be 

attenuated with the use of Douglas McGregor's Theory Y in 

conjunction with Peter Senge's Theory of Five Learning 

Disciplines. The possible results to be achieved consist of better 

time-manager communication - provided by Theory Y - as well 

as greater permissiveness for the adoption of new ideas. The 

Theory of Five Disciplines can offer flexibility for questioning 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 69-106 Out 2017 

71 

paradigms, a greater sense of group commitment, the 

development of collective intelligence and the evolution of 

working methods through the learning of mistakes and correct 

answers; All aiming to reach the personal interests of all 

involved. 

Keywords: Developing digital games, timetable, crunch time, 

Theory Y, Theory of Five Learning Disciplines. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A indústria dos jogos digitais movimenta mais capital 

do que a indústria cinematográfica: os games em 2015 

movimentaram US$ 91,5 bilhões de dólares, enquanto que o 

cinema faturou US$ 88,3 bilhões de dólares no mesmo ano 

(ANCINE, 2016). Em 2016, a arrecadação da indústria dos 

jogos alcançou globalmente US$ 99,6 bilhões de dólares 

(NEWZOO, 2017). 

Com o mercado concorrido, é natural que trabalhar na 

área exija grandes qualificações: segundo pesquisa realizada por 

Johanna Weststar, professora do Department of Management 

and Organizational Studies da University of Western Ontario – 

Canadá, e de Marie-José e Legault, professora da École dês 

sciences de l'administration (TÉLUQ) – Canadá (WESTSTAR; 

LEGAULT, 2016), dos desenvolvedores de games formalmente 

contratados, 94% possuem graduação ou pós-graduação. Apesar 
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disso, boa parte dos contratados possui pouca experiência na 

área: 24% possuem de um a três anos de trabalho enquanto 35% 

exercem a profissão há 10 anos ou mais (WESTSTAR; 

LEGAULT, 2016). 

Dada a grande movimentação de recursos humanos e 

capital, certas dificuldades durante o processo de 

desenvolvimento despontaram. De acordo com Jason Schreier, 

editor de notícias do site Kotaku, é muito difícil estimar o tempo 

de desenvolvimento de um jogo. Justificando, Schreier diz que o 

processo de criação de narrativas e a programação de 

inteligências artificiais demandam criatividade de seus 

profissionais. Esse fato faz com que os prazos de entrega tenham 

grande possibilidade de não serem atingidos, mesmo quando os 

gerentes do projetose esforçam ao máximo para evitar entregas 

fora do prazo (SCHREIER, 2016). 

Com cronogramas cada vez mais difíceis de serem 

cumpridos, algumas empresas recorrem ao crunch time. 

Conforme dito por Dean Takahashi, Lead Writer do site Games 

Beat e jornalista de games por 18 anos, o crunch time são as 

práticas de horas extras compulsórias e não-remuneradas. Essas 

práticas se tornaram frequentes por grandes desenvolvedoras 

para a finalização de projetos (TAKAHASHI, 2016). 
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O crunch time, ou apenas chamado de crunch, é muito 

comum na indústria dos jogos eletrônicos. Porém, a prática 

ocorre por motivos diferentes, não só por causa dos prazos 

curtos de entrega dos projetos. Os estúdios independentes 

podem promover o crunch por restrição orçamentária na reta 

final de produção. Já os estúdios de grande porte realizam o 

crunch devido às editoras por trás deles adicionarem ao escopo 

funcionalidades não planejadas no projeto inicial (SCHREIER, 

2016). 

As editoras – também chamadas de publishers – são 

responsáveis por financiar e promover a divulgação dos jogos 

que estiverem envolvidas (LOWENSTEIN, 2005 apud DYER-

WITHEFORD; PEUTER, 2006). Neste artigo, a partir de 

matérias publicadas na web, fala-se sobre publishers que 

promovem o crunch. São elas: Electronic Arts (HOFFMAN, 

2004), Team Bondi (MCMILLEN, 2011), Wild Tangent (ST. 

JOHN, 2016) e Naughty Dog (HANDRAHAN, 2016). 

2 CRUNCH TIME 

2.1 Definição 

Há situações no ambiente profissional em que há pouco 

tempo para cumprir prazos ou metas. A solução poderia vir de 

uma maior dedicação ao trabalho. Caso haja sobrecarga, se 
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desenvolverá uma necessidade de fazer horas extras no trabalho. 

Se durante o processo de desenvolvimento houver discrepâncias 

com as necessidades do cliente, o trabalho deverá ser refeito e o 

profissional deverá permanecer por mais tempo no trabalho para 

entregar sua parte. O termo em inglês crunch time serve para 

definir essas situações e outras onde alguém possui pouco tempo 

para cumprir, executar, refazer ou realizar um trabalho ou 

função (TASEP, 2013). Algumas equivalências contextuais para 

a expressão são: Hora Decisiva, Hora da Verdade e Período 

Crítico (TASEP, 2013). 

 

2.2 A utilização do crunch 

O crunch é utilizado principalmente nas empresas de 

tecnologia e desenvolvimento de software, mas seu uso 

intensificou-se com as empresas de criação de jogos. Em muitos 

casos, as equipes trabalham quase o dobro - ou até mais - de 

suas cargas horárias, e muitas dessas horas excedentes 

trabalhadas não são remuneradas pelas empresas. Os 

funcionários certas vezes praticam o crunch por já virem ao 

mercado de trabalho trazendo a prática como uma opção viável 

para a finalização de projetos. Outro motivo seria o crunch já ser 

definido pela gerência desde a etapa de planejamento 

(SCHREIER, 2016). 
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Segundo o que Jason Schreier escreveu no seu artigo 

The Horrible World Of Video Game Crunch para o site Kotaku, 

muitas vezes os desenvolvedores atribuem o crunch às últimas 

semanas no desenvolvimento de um jogo, quando todos em uma 

equipe entram em sobrecarga para garantir que cumprirão sua 

data de entrega. Acabam usando o termo como eufemismo para 

o último minuto de um projeto, quando na realidade o crunch 

sempre está presente: ele perdura durante o ano todo 

(SCHREIER, 2016). 

2.3 Os efeitos da utilização do crunch 

Em curto prazo, o crunch pode aumentar a 

produtividade de uma equipe e dos funcionários. Porém, quanto 

utilizado em um período prolongado, pode comprometer 

totalmente a qualidade do projeto, conforme será ilustrado ao 

longo do artigo (KENNEDY, 2016 apud SINCLAIR, 2016). 

Mas como o crunch time é utilizado geralmente em todas as 

etapas do desenvolvimento dos jogos, as empresas acabam 

forçando os envolvidos no projeto a trabalharem por horas, dias 

e semanas a mais que o contratado, muitas vezes sem remunerar 

a hora extra. Isso gera sérios efeitos negativos nos funcionários, 

como desvio comportamental, problemas de saúde físico-

psicológicos e desmotivação (SINCLAIR, 2016). 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 69-106 Out 2017 

76 

A jornada de trabalho prolongada segue por dias, meses 

e anos, fazendo com que os desenvolvedores se dediquem 

exclusivamente aos projetos, deixando de ver suas famílias e de 

usufruir prazeres pessoais nas horas vagas ou nos finais de 

semana. O que existe é exclusivamente o trabalho: devem deixar 

objetivos individuais de lado e passar a cumprir os prazos de 

cada projeto (SCHREIER, 2016). 

3 MOTIVOS QUE O CRUNCH É EMPREGADO 

3.1 A prática de crunch pelas empresas 

A prática de crunch time nas empresas de jogos pode 

ocorrer por vários motivos e de formas diferentes. Pode ocorrer 

pela alteração do escopo do projeto/GDD (Game Design 

Document), remodelagem de elementos do jogo devido à 

reprovação na fase de testes, correção de erros, baixa 

comunicação entre os líderes e as equipes e decisões erradas que 

foram tomadas (PETRILLO et al, 2009).  

Jason Schreier no seu texto The Horrible World Of 

Video Game Crunch descreve outras formas em que o crunch é 

praticado. Estúdios indie, ou seja, os de produção independente, 

fazem a prática por saberem que os recursos irão acabar se não o 

fizer. Grandes estúdios empregam o crunch porque as publishers 
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por trás deles os forçam a adicionar elementos e cumprir prazos 

(SCHREIER, 2016). 

Outra forma que mostra como o crunch time é utilizado 

está ligado aos seus funcionários, em que alguns o vêem como 

algo natural, uma prática que já faz parte do desenvolvimento 

dos jogos. Brendan Sinclair em seu artigo Crunch is bullshit 

expressa o quão negativa é a prática do crunch para os 

funcionários. O CEO e diretor criativo da Failbetter Games, 

Alexis Kennedy, relata a Sinclair em entrevista que as pessoas 

do ramo amam criar jogos. E por causa da indústria ser muito 

competitiva, há pressão na execução, assim como em muitos 

mercados. A não haver expectativas de completar a tarefa a 

tempo, o mais natural a fazer é trabalhar mais horas ou encorajar 

o time ao mesmo. Há o pensamento de precisar entregar só mais 

uma parte, consertar só mais um bug. E uma vez que se faz isso, 

acaba tornando-se uma solução natural, e a habilidade de noção 

de completude e de pensar claramente estão ambas 

comprometidas. Quanto mais fundo no abismo do crunch, mais 

difícil é sair (KENNEDY, 2016 apud SINCLAIR, 2016). 

A prática do crunch persiste por inúmeras razões. 

Kennedy diz que parte é por orgulho, com os desenvolvedores 

acreditando que podem superar qualquer obstáculo se 

trabalharem duro (KENNEDY, 2016 apud SINCLAIR, 2016). 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 69-106 Out 2017 

78 

Nas empresas de jogos onde há crunch, utiliza-se um 

estilo de administração antigo, autoritário, que limita a 

produção, sem desenvolvimento na relação entre funcionários e 

empresa. Um exemplo disso é o que fala Takahashi em seu texto 

Whycrunch time is still a problem in the video game industry, 

que retrata o que passa com funcionários em uma empresa que 

tem esse estilo de gestão. Kate Edwards, diretora executiva da 

IGDA (International Game Developers Association), relata em 

entrevista a Takahashi que houve queixas de autoritarismo 

várias vezes de diferentes desenvolvedores. Eles dizem que não 

podem reclamar sobre isso, pois recebem a resposta de que há 

vinte pessoas prontas para ocupar seu lugar (EDWARDS, 2016 

apud TAKAHASHI, 2016). 

3.2 Estilo administrativo antigo 

Quando se fala nas empresas de tecnologia como as 

empresas de jogos, se espera ferramentas de desenvolvimento de 

ponta, novas tecnologias para uso pessoal e profissional visando 

a produtividade e, principalmente, produtos inovadores. Porém, 

de acordo com os relatos pesquisados, identifica-se que nas 

empresas que usam o crunch há um estilo de administração 

ainda antigo, que remete ao estilo utilizado no início do século 

XX. Um estilo de concepção tradicional de administração que se 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 69-106 Out 2017 

79 

baseia em convicções errôneas e incorretas sobre o 

comportamento humano: a Teoria X da administração de 

McGregor (CHIAVENATO, 1995). 

Para entender melhor esse estilo, é preciso entender que 

nele o ser humano é tratado como Homem Econômico, ou Homo 

Economicus. O homem econômico é aquele que age somente 

visando interesse próprio, egoísta por natureza e perfeitamente 

informado e centrado em si próprio. Ele deseja riqueza, mas 

evita o trabalho e tem capacidade de decidir a forma de atingir 

esses objetivos (MAXIMIANO, 2004). 

Douglas McGregor, a partir da vertente da Teoria 

Comportamental da Administração, compara esse estilo 

administrativo antigo à Teoria Clássica, que tem uma visão na 

produção e no operário para resultados na quantidade produtiva, 

e à Teoria Mecânica, que tem uma visão mais gerencial com 

resultados finais na produção. McGregor a nomeia como Teoria 

X. Com um estilo próprio, McGregor desenvolveu uma teoria 

baseada nas concepções modernas a respeito do comportamento 

humano, chamada de Teoria Y (LEMOS, 2012). 

A teoria X reflete um estilo de administração duro, 

rígido e autocrático que se limita a fazer as pessoas trabalharem 

dentro de certos esquemas e padrões previamente planejados 

(LEMOS, 2012). Segundo Kennedy, muito da prática do crunch 
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está ligado a um gerenciamento de projetos com fraca 

comunicação entre a equipe e os demais stakeholders 

(KENNEDY, 2016 apud SINCLAIR, 2016). 

3.3 Gerenciamento de projetos e recursos humanos 

Muitos novatos amantes de jogos frustram-se ao 

decorrer do tempo em que participam de projetos dentro das 

empresas. Acabam deparando-se com líderes ou gerentes de 

projetos que, apesar de terem noção de como funciona o 

processo de desenvolvimento de jogos, não possuem boa 

comunicação e têm deficiência em delegar atividades 

(SCHREIER, 2016). E quando isto acontece, é mais propício 

que os líderes ou os gerentes de um projeto dessas empresas 

cometam erros, como não atingir o prazo e o custo (DYER-

WITHEFORD; PEUTER, 2006). 

Esses erros podem acarretar em atrasos nas entregas 

dos projetos e alterações nos custos. Isto pode gerar 

consequências na relação com os investidores que, por sua vez, 

podem demitir o líder ou gerente e alocar um integrante da 

equipe para assumir a posição, ou ajustar o quadro de 

funcionários, interpretando que o custo do projeto será 

prejudicado se não o fizer (SCHREIER, 2016). 
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Quando a situação do líder ou do gerente tende a não 

prejudicar a equipe e/ou o projeto, ele parte para a utilização do 

crunch time; e se for possível, utilizam o crunch durante o 

desenvolvimento do projeto inteiro para realizar aquilo que ele 

enxerga como o melhor para o projeto e para executivos, mas 

sem pensar nas consequências para os funcionários 

(SCHREIER, 2016). 

Um exemplo disso é o da EA: The Human Story que 

descreve o uso do crunch em todo o período de 

desenvolvimento de um projeto. Relata que, entre algumas 

semanas de desenvolvimento, o primeiro crunch foi de oito 

horas/seis dias por semana. O time, meses depois, disse que isso 

foi um pre-crunch para prevenir um crunch maior no período 

próximo do fim. Os funcionários então cobraram explicações, e 

assim, os produtores fixaram uma data para o encerramento: 

meses antes da entrega do produto. A data chegou, se foi, e em 

pouco tempo um novo crunch se instaurou: vinte horas/seis dias 

por semana, das 9:00 às 22:00. Semanas se passaram, foi 

proposta uma nova data para o fim do crunch, e esta não foi 

cumprida novamente (EA SPOUSE, 2004). 

Começaram a surgir os primeiros problemas de saúde 

na equipe: crises de irritação e doenças. Os gerentes pararam de 

estipular datas para a normalização da rotina. Em seguida, 
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segundo a autora, iniciou-se o verdadeiro crunch: das 9:00 às 

22:00/sete dias por semana – com algumas noites de sábado de 

folga, às 18:30. A extensa fadiga do time gerou diversos erros de 

produção, acarretando em grande desperdício de energia. O 

stress aumentou, os olhos passaram a perder o foco durante a 

jornada diária e a fadiga se acumulou exponencialmente. Já 

havia tantas pessoas gerando erros quanto pessoas ocupadas em 

solucioná-los (EA SPOUSE, 2004). 

Complementando, o artigo EA Spouse and the crisis of 

video game labour retrata que o crunch time recorrente resulta 

de experiência administrativa insuficiente. Com tal afirmação, 

seria de se esperar que os maiores culpados fossem as novas e 

pequenas empresas. Mas a queixa da EA Spouse refere-se a um 

estúdio bem estabelecido: a EA vem fazendo jogos desde 1982 

(DYER-WITHEFORD; PEUTER, 2006). 

Além dos problemas de gerenciamento, a alteração de 

comportamento dos funcionários com esses erros e a utilização 

exagerada do crunch sem remuneração, há casos em que a 

equipe de desenvolvimento não é creditada adequadamente. 

Esse foi um dos casos relatados no artigo de Andrew McMillen 

pela IGN, chamado Whydid L.A. noire takes eveny ear stomake? 

onde relata que mais de 100 desenvolvedores foram omitidos 

dos créditos do jogo L.A. Noire da desenvolvedora Team Bondi 
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(MCMILLEN, 2011). Ou então, simplesmente, os funcionários 

são realocados em outro projeto ao concluir sua função, sem que 

haja um reconhecimento, como é retratado no caso da EA: The 

Human Story (PLUNKETT, 2011). 

Ao analisar que, tanto o líder e gerente quanto as 

empresas não tratam sua equipe e seus funcionários de forma 

adequada, percebe-se que mesmo em ambiente que não favorece 

o crescimento individual, os funcionários continuam trabalhando 

com pensamento em se dedicar completamente ao projeto 

(SCHREIER, 2016). 

 

4 O EFEITO DO CRUNCH NAS EMPRESAS E NOS 

FUNCIONÁRIOS 

A seguir, serão descritas as consequências do crunch 

time usando casos reais, segundo relatos de profissionais da 

área, que deram seus depoimentos em artigos da web. Nota-se 

que esse hábito não se atém apenas a empresas de grande porte - 

o crunch está presente nos estúdios indie tanto quanto nas 

editoras multimilionárias (ST. JOHN, 2016; DYER-

WITHEFORD; PEUTER, 2006). 
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4.1 Análise 1 - EA Spouse 

Conforme dito por Nick Dyer-Witheford, professor da 

Faculty of Informationand Media Studies na instituição 

University of Western Ontario – Canadá e por Greig de Peuter, 

doutorando da School of Communication na Simon Fraser 

University – Canadá, o caso EA Spouse foi o responsável por 

deflagrar as várias discussões existentes acerca da forte carga 

horária imposta pela indústria dos games. 

O artigo EA: The human story foi postado em 2004 no 

blog Live Journal por uma pessoa que se identificou como EA 

Spouse; uma mulher que, em tom de desabafo, expôs como os 

crunches promovidos pela Publisher ElectronicArts (EA) 

afetaram de forma crítica a saúde física e mental de seu marido e 

da equipe de desenvolvimento (EA SPOUSE, 2004). Mais tarde, 

fora revelada sua identidade: tratava-se de Erin Hoffman, game 

designer e autora, na época noiva de Leander Hasty, 

programador contratado pela EA. Nos dias atuais, Hoffman e 

Hasty são casados (JENKINS, 2006). 

Segundo Hoffman, o crunch empregado não era apenas 

em situações emergenciais; como a reta final do cronograma ou 

poucos recursos financeiros do projeto. As horas estendidas já 

eram consideradas e planejadas pelos gerentes para integrar o 

cronograma. Após cargas horárias crescentes durante meses, o 
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crunch atingiu o patamar de 12 horas de trabalho, sete dias por 

semana. O esforço intenso prolongado causou ao seu marido 

fortes dores de cabeça, desfoque na visão durante a jornada de 

trabalho e sucessivos erros de produção. Em dado momento, a 

equipe tinha que se preocupar em solucionar erros na mesma 

velocidade em que outros eram gerados, havendo assim grande 

desperdício de energia (EA SPOUSE, 2004). 

Além desse tratamento, os funcionários não eram 

remunerados pelas horas extras, pelo tempo de recuperação de 

doenças e nem pelas férias. Com vários projetos sendo 

desenvolvidos ao mesmo tempo, havia a preocupação dos 

desenvolvedores em sair de um crunch e entrar noutro. A EA 

disse que tentaria “aliviar” essa situação, mas não oferecia 

quaisquer garantias (EA SPOUSE, 2004). 

Nos anos de 2005 e 2006, a Electronic Arts sofreu 

ações coletivas de ex-funcionários sob a alegação de falta de 

pagamento das horas extras trabalhadas. Em 2005, a empresa foi 

obrigada a pagar US$ 15,6 milhões de dólares em indenizações. 

Em 2006, outros funcionários venceram mais um processo 

contra a empresa e mais US$ 14.9 milhões de dólares foram 

pagos (JENKINS, 2006). 
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4.2 Análise 2- Team Bondi 

O estúdio Team Bondi foi fundado na Austrália em 

2003 por Brendan McNamara, egresso da desenvolvedora Team 

Soho. O Team Bondi foi responsável pela criação do maior jogo 

produzido na Austrália: seu nome é L.A. Noire, um thriller de 

temática film noir onde se controla um detetive responsável por 

investigar e solucionar crimes. O jogo se destacou na época (e 

até hoje) por usar uma inovadora tecnologia de captura facial, 

muito aclamada pela crítica (MCMILLEN, 2011). 

Andrew McMillen, jornalista freelancer e autor, 

escreveu o artigo Why did L.A. Noire take seven years to make? 

No site IGN, onde entrevista onze ex-funcionários da Team 

Bondi e pediu que relatassem como era o ambiente de trabalho. 

Por receio de represálias, os entrevistados preferiram não se 

identificar, então eles serão mencionados como Bondi Eleven. 

McNamara, o fundador da empresa, também foi entrevistado e 

aceitou apresentar sua opinião sobre as respostas dos Bondi 

Eleven (MCMILLEN, 2011). 

Os Bondi Eleven relataram carência de comunicação 

por parte da gerência dos projetos: os funcionários não tinham 

direção a seguir, nem técnica nem artística. Eles tinham um 

CTO (Chief Technology Officer), mas o mesmo não se 

comunicava com a equipe e nem dava instruções. Adições não 
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planejadas ao escopo do projeto eram comuns, acarretando em 

desvio de foco (BONDI ELEVEN, 2011 apud MCMILLEN, 

2011). McNamara afirmou que a prática de incorporar novos 

elementos é verdade, e que por se tratar de seu jogo, sente-se no 

direito de dirigir-se a qualquer um da equipe e impor o que deve 

ser mudado (MCNAMARA, 2011 apud MCMILLEN, 2011). 

Todos os onze ex-empregados entrevistados apontaram 

muitos problemas de liderança na Team Bondi: metas e prazos 

de entrega sem sentido e comportamento verbalmente abusivo. 

McNamara retrucou dizendo que é muito passional quando se 

trata de criar jogos, e que expressar sua opinião durante o 

desenvolvimento é importante. Porém, não acha que tenha 

praticado abuso verbal (MCNAMARA, 2011 apud 

MCMILLEN, 2011). 

Como consequência dos problemas de liderança, a 

retenção de recursos humanos se tornava cada dia mais difícil – 

o que não era uma preocupação dos gerentes (MCMILLEN, 

2011). Um programador de gameplay relatou que, quando um de 

seus colegas saiu da empresa, acabou herdando todos os 

trabalhos dele. Como consequência, ficava improdutivo ao 

menos por um mês até se adequar. Houve épocas em que acabou 

herdando o trabalho de pelo menos quatro pessoas ao mesmo 

tempo (BONDI ELEVEN, 2011 apud MCMILLEN, 2011). 
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O crunch empregado pelo Team Bondi era instável, 

sempre aumentando a carga horária ao passo que a gerência 

prometia normalizá-la quando os prazos fossem cumpridos. 

Porém, ao longo do ano, o prazo era continuamente estendido. 

Houve o caso de um artista do BondiEleven que, dos três anos 

que trabalhou na empresa, sua jornada era de 60 horas semanais. 

Para cumprir uma etapa importante do desenvolvimento, sua 

carga horária subia para 80 ou 110 horas semanais por um 

período de uma a duas semanas (BONDI ELEVEN, 2011 apud 

MCMILLEN, 2011). Em resposta, McNamara afirmou que, na 

empresa, ninguém trabalhava tanto quanto ele. Continuando, 

disse que caso os funcionários queiram um emprego das nove as 

cinco, que procurem outro ramo (MCNAMARA, 2011 apud 

MCMILLEN, 2011). 

Nenhumas reivindicações por melhores condições de 

trabalho foram atendidas (BONDI ELEVEN, 2011 apud 

MCMILLEN, 2011). Em dada etapa de desenvolvimento, das 45 

pessoas que deixaram de trabalhar para o estúdio, 11 foram 

demitidas. Das 34 que escolheram sair, 25 eram programadores; 

a maioria sem emprego em vista, mas era mais favorável ficar 

desempregado (MCMILLEN, 2011). 
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4.3 Análise 3 – Wild Tangent 

Alex St. John é co-criador do DirectX, a mais 

importante ferramenta da Microsoft nos desenvolvimentos de 

jogos para computador. Após sair da Microsoft, fundou a 

empresa de jogos Wild Tangent (ST. JOHN, 2016). 

No ano de 2016, St. John publicou no site Venture Beat 

o artigo Game developers must avoid the ‘wage-slave’ atitude, 

onde expressou sua opinião sobre os desenvolvedores de jogos 

que reclamam das condições de trabalho. Segundo ele, esses 

desenvolvedores são “vitimistas” (ST. JOHN, 2016). 

Para St. John, um emprego onde as pessoas passam 

horas movendo um mouse não é cansativo. Criar games sequer 

pode ser chamado de trabalho, e que qualquer um deveria ser 

grato por trabalhar no setor. Seu ponto é: o desenvolvedor deve 

aceitar o regime de trabalho, é o melhor emprego em que se 

poderia trabalhar. Se não suportar, apenas saia da indústria. Ele 

expressa esse sentimento como sendo um feedback positivo, 

como gratidão e esclarecimento para os profissionais. Mas, em 

suas próprias palavras, esta atitude lhe é retribuída apenas com 

raiva (ST. JOHN, 2016). 

Pela ótica do criador da Wild Tangent, trabalhar 80 

horas por semana durante meses não é desgastante. Caso pareça, 

pratique até que você se torne melhor na atividade. Caso não 
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consiga amar esse tipo de jornada de trabalho, não entre na 

indústria dos games – estará tirando o trabalho de alguém que dá 

valor a isso (ST. JOHN, 2016). 

Curiosamente, durante o desenvolvimento do DirectX, 

St. John esgotou-se por completo durante sua permanência na 

Microsoft. Em matéria no site Kotaku, Schreier relatou como 

foram os eventos pré-saída de St. John da Microsoft. Durante o 

processo de desenvolvimento, era comum ele desmaiar no 

teclado e comparecer às reuniões com marcas de teclas no rosto 

e, por fim, seu casamento acabou. Ao ser demitido da Microsoft, 

St. John disse se sentir-se “100 libras mais leve” (WILLIAMS, 

2016 apud SCHREIER, 2016). 

4.4 Análise 4 – Naughty Dog 

A desenvolvedora Naughty Dog é um estúdio de 

desenvolvimento da publisher Sony Computer Entertainment. A 

empresa é responsável por desenvolver jogos exclusivos para a 

plataforma Playstation desde 1994. Em seu início, seus jogos 

mais famosos consistiam da franquia Crash Bandicoot, muito 

bem recepcionados pelo mercado da época. Nos dias atuais, a 

empresa se voltou para a criação de jogos mais densos em 

narrativa, história e ambientação. Suas franquias atuais mais 

reconhecidas pelo público são The Last of Us e Uncharted, 
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ambas aclamadas pela crítica especializada (NAUGHTY DOG, 

2017). 

Amy Hennig foi diretora criativa e roteirista da 

primeira trilogia da franquia Uncharted. Listada como uma das 

dez mulheres mais poderosas da indústria dos games 

(GAUDIOSI, 2013 apud GORGONI, 2014), Hennig concedeu 

uma entrevista ao podcast Idle Thumbs' Designer Notes, onde 

relatou suas experiências na indústria dos jogos pelos últimos 

vinte anos, inclusive, nos dez anos e meio em que trabalhou na 

Naughty Dog (HANDRAHAN, 2016). 

Segundo sua visão, desenvolver jogos AAA – os de 

orçamento multimilionário – é realmente difícil. Ela nunca 

chegou a trabalhar nesse período menos que oitenta horas 

semanais. Havia dias em que ela sentia que realmente precisava 

tirar uma folga e descansar, mas era comum ver pessoas no 

ambiente de trabalho que nunca iam para casa ver suas famílias. 

Ela reforçou que trilhar esse caminho foi uma escolha dela, e 

que tinha ciência que foi um grande sacrifício. Sua saúde ficou 

debilitada e precisou cuidar de si mesma algumas vezes. Porém, 

havia aqueles que de tanto trabalhar entravam em colapso; já 

outros, durante o processo de desenvolvimento acabaram se 

divorciando. De acordo com Hennig, nada disso vale o preço 

(HENNIG, 2016 apud HANDRAHAN, 2016). 
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5 PROPOSTA PARA ATENUAR O USO DO CRUNCH 

TIME E RESULTADOS ESPERADOS 

Conforme dito, as empresas que praticam o crunch 

utilizam um estilo administrativo antigo, duro, rígido, 

autocrático e que todas as possibilidades de decisão e problemas 

já têm uma solução para cada, já determinada, onde o termo do 

homem econômico ainda é empregado. Além disso, certas falhas 

dos líderes ou gerentescom o projeto e a equipe de 

desenvolvimento são determinantes para que ainda se usem o 

crunch (MAXIMIANO, 2004; LEMOS, 2012). 

A proposta para aliviar o uso do crunch mesmo sob 

pressão de cronogramas é começar a mudar o estilo 

administrativo das empresas que utilizam a Teoria X. A 

alternativa é passar a utilizar a Teoria Y criada por Douglas 

McGregor em conjunto à Teoria das Cinco Disciplinas de 

Aprendizagem de Peter Senge (CHIAVENATO, 2010). 

5.1 Definição da Teoria Y de McGregor 

A Teoria Y é a moderna concepção de administração de 

acordo com a teoria comportamental. Ela se baseia em 

concepções e premissas atuais e sem preconceitos a respeito da 

natureza humana (LEMOS, 2012). Essa teoria desenvolve um 

estilo de administração muito aberto e dinâmico, extremamente 
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democrático, oferecendo espaço para abrir o diálogo entre os 

funcionários e a empresa. Nele, administrar é um processo de 

criar oportunidades, em que as empresas precisam deixar seus 

funcionários desenvolverem seus objetivos junto com objetivos 

delas. Liberar potencialidades de cada um dos funcionários é 

outro foco da teoria, e possui a finalidade de melhorar seus 

desempenhos, ao passo em que beneficia a própria empresa. 

Reconhecer o funcionário ao melhorar suas habilidades é muito 

importante, recompensando-lhes com benefícios ou algum 

equivalente ao perfil da companhia. Feedbacks são igualmente 

importantes para a Teoria Y, desde que realizados com o 

objetivo de melhorar características do profissional, e não 

desencorajá-lo (LEMOS, 2012). 

Porém, para que ocorra diálogo entre as empresas e os 

funcionários, os responsáveis também precisam contratar um 

líder ou gerente com forte competência em gestão de equipes e 

pessoas para desenvolver essa comunicação. (TAKAHASHI, 

2016). 

5.2 Definição da Teoria das Cinco Disciplinas de 

Aprendizagem, de Peter Senge 

 

Desenvolver a capacidade de aprendizagem nas 

organizações é muito importante para criar conhecimento. A 
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Teoria das Cinco Disciplinas de Aprendizagem, de Peter Senge 

foi elaborada visando à aprendizagem individual em conjunto à 

equipe (SENGE, 1947 apud CHIAVENATO, 2010). As cinco 

disciplinas são: 

1) Domínio Pessoal: visão pessoal dos resultados que se 

deseja atingir em alinhamento com o estado atual de 

suas vidas. Ou seja: é o alinhamento da visão individual 

com a realidade externa (SENGE, 1947 apud 

CHIAVENATO, 2010). 

2) Modelos Mentais: refletir e questionar paradigmas é 

necessário ao aprendizado. As pessoas tomam decisões 

baseando-se na reflexão dos aspetos do mundo 

(SENGE, 1947 apud CHIAVENATO, 2010). 

3) Visão Compartilhada: tornar-se um com o grupo. Visa 

nutrir um senso de compromisso em um grupo ou 

organização, desenvolvendo assim princípios e práticas 

que lhes irão orientar (SENGE, 1947 apud 

CHIAVENATO, 2010). 

4) Aprendizagem de Equipes: é a interação entre os 

membros do time. A inteligência coletiva possui 

capacidade maior que a soma dos talentos individuais. 

Logo, o aprendizado é feito por meio de equipes. 

Através de diálogos e discussões, a inteligência coletiva 
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é atingida quando se aprende a mobilizar energias e 

ações para alcançar objetivos comuns (SENGE, 1947 

apud CHIAVENATO, 2010). 

5) Pensamento Sistêmico: tem o objetivo de fazer com que 

o profissional enxergue as outras quatro disciplinas 

como uma fusão entre si. A teoria e a prática se unem 

para evidenciar que o sistema deve ser mudado em sua 

totalidade, e não em seus detalhes. Assim como a 

quarta disciplina afirma que o esforço coletivo é mais 

importante que soma das habilidades individuais, o 

Pensamento Sistêmico diz que o emprego de todas as 

disciplinas em uníssono é superior ao uso de algumas 

em particular (SENGE, 1947 apud CHIAVENATO, 

2010). 

Idalberto Chiavenato, em seu livro Iniciação à Teoria 

das Organizações, faz o comparativo da Execução como 

Eficiência e Execução como Aprendizado; onde Edmondson faz 

um paralelo entre as teorias antigas da administração e a Teoria 

das Cinco Disciplinas de Aprendizagem. A execução como 

eficiência abrange uma abordagem inflexível. A execução como 

aprendizado permite melhores práticas de trabalho através do 

aprendizado gerado por projetos anteriores. Edmondson explica 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 69-106 Out 2017 

96 

o conceito da Execução como Aprendizado (EDMONDSON, 

2008 apud CHIAVENATO, 2010): 

1) Líderes definem rumos e articulam a missão: de acordo 

com a experiência de projetos anteriores, cabe aos 

líderes planejar como o tempo dos projetos devem se 

fragmentar. Deve-se orientar a equipe, tanto em 

períodos de maior estabilidade quanto na reta final de 

um cronograma (EDMONDSON, 2008 apud 

CHIAVENATO, 2010). 

2) Funcionários, geralmente em equipes, descobrem 

respostas e soluções: cabe à equipe prover o feedback 

aos gestores para que haja tratamento dessa informação 

(EDMONDSON, 2008 apud CHIAVENATO, 2010). 

3) Processos provisórios e trabalho são adotados como 

ponto de partida: com a busca constante da inovação, 

novos projetos de jogos podem não se encaixar no 

planejamento de um game produzido pela empresa; já 

que o novo produto deve ser tecnicamente superior ao 

seu antecessor. Por isso, processos provisórios se 

encaixam melhor do que aqueles considerados 

anteriormente como ótimos (EDMONDSON, 2008 

apud CHIAVENATO, 2010). 
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4) Processos de trabalho seguem evoluindo continuamente. 

Pequenas mudanças - experimentos e melhoramentos - 

são a norma: a cada novo produto lançado, o próximo 

deve ser superior em todos os seus aspectos 

(EDMONDSON, 2008 apud CHIAVENATO, 2010). 

5) A retroação é sempre bidirecional. Cada superior dá 

retroação na forma de coaching e conselhos. Membros 

da equipe dão retroação sobre aquilo que aprendem ao 

fazer o trabalho, que sempre muda: a equipe dá o 

feedback de seu aprendizado a seus superiores, que em 

troca dão conselhos e direcionamentos didáticos de 

como o time deve seguir com o projeto 

(EDMONDSON, 2008 apud CHIAVENATO, 2010). 

6) Necessidade de solucionar problemas é constante e 

permanente. As pessoas recebem informações valiosas 

para nortear seu julgamento: ter informações de 

importância crítica significa estar na frente da 

concorrência. Solucionar problemas no ambiente de 

trabalho é muito importante para aperfeiçoar o processo 

de desenvolvimento dos projetos (EDMONDSON, 

2008 apud CHIAVENATO, 2010); 

7) O medo prejudica o processo de aprendizado. Inibe a 

experimentação. Deixa todos menos atentos a 
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alternativas e desestimula as pessoas a partilhar e 

analisar insights, dúvidas e problemas: para a 

manutenção de um ambiente criativo e retentor de 

talentos, modelos coercitivos e punitivos de gestão 

podem influenciar negativamente no aprendizado da 

equipe (EDMONDSON, 2008 apud CHIAVENATO, 

2010). 

5.3 Resultados Esperados 

A Teoria Y dá flexibilidade à utilização da Teoria das 

Cinco Disciplinas de Aprendizagem. Enquanto a Teoria Y 

possibilita um canal de comunicação saudável entre a equipe e 

os gestores (LEMOS, 2012), a Teoria das Cinco Disciplinas 

oferece aos grupos informais a possibilidade de aprender com os 

relacionamentos interpessoais (SENGE, 1947 apud 

CHIAVENATO, 2010). Conforme já dito, desenvolver games é 

uma atividade altamente criativa, gerando assim incertezas na 

etapa de elaboração dos cronogramas (SCHREIER, 2016). 

Chiavenato afirma que a Teoria das Cinco Disciplinas propõe o 

desenvolvimento de boas práticas com relação à criatividade 

(CHIAVENATO, 2010): 

É a aprendizagem organizacional que permite que 

pessoas e grupos possam conduzir as organizações rumo 

à mudança e renovação contínuas. No mundo de hoje, a 

aprendizagem constitui a principal vantagem 
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competitiva na organização. Ela conduz à criatividade e 

à inovação. Embora pareça um produto, na verdade, a 

aprendizagem organizacional é um processo. E os 

processos não se revelam facilmente para que todos os 

vejam. É necessário desenvolver nas organizações uma 

mentalidade de aprendizagem contínua e constante 

como sua principal vantagem competitiva: a vantagem 

competitiva capaz de produzir outras e muitas outras 

vantagens competitivas (CHIAVENATO, 2010). 

As tomadas de decisões dos líderes podem ser 

aprimoradas ao seguir às Cinco Disciplinas de Senge. O 

Domínio Pessoal traz a necessidade do equilíbrio entre o 

indivíduo e seu meio (CHIAVENATO, 2010). De acordo com 

Chiavenato, “cultivar a tensão entre a visão pessoal e a realidade 

externa aumenta a capacidade de fazer melhores escolhas e 

opções e alcançar melhor os resultados escolhidos” 

(CHIAVENATO, 2010). Os Modelos Mentais lhe oferecem a 

opção de contestar e reavaliar ordens que têm potencial de 

comprometer seu senso de compromisso com a equipe – 

conforme diz a disciplina de Visão Compartilhada. Com os 

interesses individuais assegurados, o time junto com o líder 

passa a aprender os melhores meios de se concluir cada etapa de 

desenvolvimento, sincronizando assim os interesses da equipe 

com os interesses da empresa. A disciplina de Pensamento 

Sistêmico lhe permite fazer conjecturas de visão macro, ou seja, 
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enxergar como suas decisões têm impacto no sistema como um 

todo (SENGE, 1947 apud CHIAVENATO, 2010). 

Decisões mais diretas são possíveis ao utilizar a Teoria 

Y. Por exemplo, Tanya X. Short, co-fundadora do estúdio 

indieKitfox Games, adota ao máximo uma postura anti-crunch.  

Em entrevista ao site Kotaku ela diz que, se uma meta está a 

duas semanas do fim e percebe-se que não há como cumpri-la, 

deve-se cortar alguns elementos do escopo ou estender o prazo 

do projeto (SHORT, 2015 apud SCHREIER, 2016). Short relata 

que o crunch por mais de duas semanas não ajuda o estúdio. Ao 

encontrar-se em tal circunstância, busca encontrar um modo de 

cortar alguma funcionalidade. Literalmente não busca outras 

opções. Short complementa que o crunch apenas faz com que 

seus clientes–comumente as publishers - se sintam melhor ao 

verem que você está trabalhando duro (SHORT, 2015 apud 

SCHREIER, 2016). 

CONCLUSÃO 

Ao analisar os depoimentos dos profissionais do ramo 

de jogos, percebeu-se como o crunch time afeta negativamente 

as equipes, seus indivíduos e suas famílias: dores de cabeça 

recorrentes, ausência familiar, geração de falhas em série, perda 

de foco na visão durante a jornada de trabalho, mudanças de 

comportamento, em especial stress elevado e cargas horárias 
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que acabam por exaurir a saúde do desenvolvedor (EA 

SPOUSE, 2004; HENNIG, 2016 apud HANDRAHAN, 2016). 

Decidiu-se propor a utilização da Teoria Y de 

McGregor somada à Teoria das Cinco Disciplinas de 

Aprendizagem de Senge como uma possibilidade de suavização 

no emprego do crunch time. As empresas que foram analisadas 

com base nos depoimentos de seus funcionários e ex-

funcionários possuem uma postura administrativa que, de 

acordo com as teorias de McGregor e Senge, seguem a via 

contrária da modernidade, cujo foco é na sintonia dos interesses 

individuais com os da empresa através de um ambiente de 

trabalho flexível, inovador, criativo e livre de preconceitos 

(LEMOS, 2012; SENGE, 1947 apud CHIAVENATO, 2010). 

A proposta apresentada com a Teoria Y em adição à 

Teoria de Aprendizagem de Senge tem o objetivo de atenuar as 

características negativas que encontramos junto ao surgimento 

de um crunch.Os pontos negativos que supomos originar um 

crunch são: alteração do escopo do projeto/GDD (Game Design 

Document), remodelagem de elementos do jogo devido à 

reprovação na fase de testes, correção de erros, baixa 

comunicação líder-equipes e decisões erradas da liderança; entre 

elas, deadlines impossíveis de alcançar e integrar o crunch 
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desde a etapa do planejamento (EA SPOUSE, 2004; PETRILLO 

et al, 2009). 

Este artigo não possui resultado final prático, já que o 

mesmo foi elaborado a partir de fundamentação teórica. Logo, 

de acordo com a teoria aqui citada, sugeri-se sua leitura como 

forma de reflexão. Reflexão essa voltada à ideia que, ao seguir a 

visão de Douglas McGregor e Peter Senge, a inovação e a 

criatividade do setor de jogos estão comprometidas: paradigmas 

inquebráveis e regimes autocráticos limitam as capacidades 

tanto dos indivíduos quanto das equipes (LEMOS, 2012; 

SENGE, 1947 apud CHIAVENATO, 2010). 
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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo principal apresentar a visão do 

filósofo A. C. Grayling sobre a epistemologia, e aborda – a 

partir de uma prévia publicação feita por ele – os vértices de 

conhecimento e ceticismo. Mostrar-se-ão diversas abrangências 

teóricas acerca de ambos os vértices, os quais estão intimamente 

ligados – um em complemento com o outro. Os estudos aqui 

presentes tendem a ser provocativos, com a finalidade de incitar 

reflexões sobre os temas expostos, seguindo uma cronologia 

coerente para com as ideias de Grayling. O trabalho foi dividido 

em duas partes: a primeira consiste no levantamento de questões 

epistêmicas direcionadas ao conhecimento – propondo teorias 

quanto a sua conceituação, especialmente; a segunda propõe um 

viés analítico do ceticismo – no que diz respeito a seu papel na 

epistemologia –, e seu método de utilização direcionado à 

percepção do universo externo ao ser humano. 

 

Palavras-chave: Grayling. Epistemologia. Conhecimento. 

Ceticismo. 
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ABSTRACT:  

 

This paper has as its main purpose to present the philosopher 

A.C. Grayling’s vision about epistemology, and discusses – 

based on a previous publication made by him – the vertexes of 

knowledge and skepticism. Several theoretical divergences will 

be shown about both vertexes, which are intimately linked with 

each other – one complementing the other. The studies that are 

presented here tend to be provocative, and have the goal to urge 

reflections about the exposed themes, following a coherent 

chronology towards Grayling’s ideas. The work was divided 

into two parts: the first one consists in  raising epistemic 

questions pointed to knowledge – proposing theories about its 

conception, specially; the second one proposes an analytical 

skepticism bias – in what concerns its role in epistemology –, 

and its utilization method that targets the perception of a human 

being extern universe. 

 

Keywords: Grayling. Epistemology. Knowledge. Skepticism. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo foi realizado a partir de uma inquietação 

pessoal suscitada nas aulas de metodologia científica, as quais 

fizeram aprofundar um pouco mais na epistemologia – ramo da 

ciência/filosofia que estuda o conhecimento – sob a visão do 

filósofo A.C. Grayling, e com isto elevar tal pesquisa a um 

patamar convidativo, a fim de que todo e qualquer interessado 

nos contextos epistêmicos em geral, ou novo leitor, sinta 
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satisfação ao apreciar o conteúdo aqui apresentado. A intenção 

se faz por, acima de tudo, ampliar cada vez mais o 

questionamento dos conceitos sobre o que é, o que não é, e o 

que pode vir a ser conhecimento. 

Grayling afirma haver duas principais escolas para se 

chegar ao conhecimento, sendo elas: racionalista e empirista; em 

que: 

O paradigma do conhecimento para os racionalistas é a 

matemática e a lógica, nas quais se chega às verdades 

necessárias pela intuição e pela inferência racional. [...] 

O paradigma empirista é fornecido pela ciência natural, 

em que a observação e a experiência são essenciais para 

a investigação. (GRAYLING, 2002, p. 40). 

Tendo essas duas questões – racionalismo e empirismo 

– em mente, Grayling ainda não considera ser o suficiente para 

chegar ao conhecimento propriamente dito e, assim sendo, 

invoca o ceticismo: 

 

Entretanto, para ambas as tradições em epistemologia a 

preocupação central é se podemos confiar nos caminhos 

que eles apontam para o conhecimento. Argumentos 

céticos dão a entender que não podemos simplesmente 

pressupô-los como confiáveis; de fato, eles alegam que 

é preciso provar que são dignos de confiança. O esforço 

para responder ao ceticismo fornece, portanto, uma 

maneira aguda de compreender o que é crucial na 

epistemologia (GRAYLING, 2002, p. 40). 
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O ceticismo, portanto, concede um complemento às 

duas escolas epistêmicas, atuando como um agente questionador 

sobre qualquer problema gerado por elas. 

Com isto, o marco direcional para este artigo consiste 

em abordar teorias acerca do conhecimento e do ceticismo – 

ambos sob a visão epistêmica de Grayling. 

 

2 CONHECIMENTO 

2.1. Conhecimento proposicional 

 

No dia a dia afirmam-se conhecer várias coisas, como 

pessoas ou generalidades, a exemplo de: Pedro conhece João; 

João sabe que o dia tem 24h; que o Oceano Pacífico é o mais 

profundo dos oceanos, etc. Sobre isso, Grayling disse: 

E pode-se saber que algo é de tal forma, como quando 

se diz: “Sei que o Everest é o pico mais alto”. E este 

último é denominado às vezes “conhecimento 

proposicional”, e é o tipo de conhecimento que os 

epistemólogos mais procuram entender (GRAYLING, 

2002, p. 41). 

Ao abordar tal conceito, considere S (sujeito 

cognoscente – que raciocina) e p (proposição – questão). 

Voltando a Pedro e João. Tome Pedro como S e João 

como p. Para que Pedro conheça João, faz-se necessário que, 

primeiramente, ele acredite na existência do mesmo como sendo 
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verdade, e não porque simplesmente acha – especula – que ele 

exista. Mas, ainda que assim o faça, o fato de Pedro acreditar em 

João como verdadeiro não é suficiente, pois sua crença deve 

possuir, também, um fundamento a creditar este último como 

real. 

A fundamentação da crença nada mais é que um motivo 

não-superficial a justificar Pedro como conhecedor de João. Ou 

seja, é a busca de algo mais concreto que o simples acreditar. 

Suponha agora que Pedro tenha visto João vestindo 

uma camisa azul, e assim, passou a acreditar que ele possui uma 

camisa azul. Porém, se é sabido que Pedro viu João vestindo 

uma camisa azul, não necessariamente significa que ela seja 

dele. Ele poderia simplesmente ter pego emprestado. Portanto, o 

fundamento para a crença de Pedro sobre João possuir uma 

camisa azul, porque o viu usando-a, é dotada de uma 

justificação falsa – ou insuficiente. 

 

2.2. Infalibilismo e Falibilismo 

 

Grayling questionou se, mesmo possuindo uma 

justificação real para crer em p se isso implicaria a verdade do 

mesmo. Pois, sendo assim, os problemas elaborados no 

conhecimento proposicional não teriam validade, e não precisar 
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ser questionado. Ele idealizou, portanto, o infalibilismo e 

falibilismo. 

Para o infalibilismo, só o fato de Pedro crer em João 

implicaria na verdade do último, e ele não precisaria possuir 

nenhuma justificação para tanto, já que sua própria crença 

validaria a verdade de João, ainda que o mesmo seja falso. 

O falibilismo prega justamente o contrário, afirmando 

que deve haver uma justificação, e consiste em identificar um 

erro no argumento básico do infalibilismo, tal qual: embora 

Pedro possa conhecer João e não estar errado sobre ele por crer 

em sua existência, não é o mesmo que dizer que ele não estaria 

disposto a estar errado em hipótese alguma. Grayling disse: 

É correto dizer que (1) “é impossível para S estar errado 

sobre p se ele conhece p”, mas não é sempre correto 

dizer (2) “se S sabe que p, então é impossível ele estar 

errado sobre p.” O erro consiste em pensar que a leitura 

(1) correta de alcance abrangente de “é impossível” 

autoriza a leitura (2) de alcance limitado que constitui o 

infalibilismo (GRAYLING, 2002, p. 42). 

No primeiro problema, a abrangência do impossível se 

dá por S ter utilizado uma justificação para crer em p, e assim, a 

credibilidade da crença como sendo o fundamento para a 

verdade de p ficaria em segundo plano; enquanto que, no 

segundo problema, S põe a crença em primeiro plano, afirmando 
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ser impossível estar errado pelo simples fato de “conhecer”, sem 

que haja justificativa alguma para tanto. 

Tomar por base o infalibilismo como direção para o 

conhecimento é, de certa forma, restringir o mesmo, pois se 

Pedro afirma conhecer João, logo, ele só poderia tomar isso 

como verdade se não houvesse possibilidade alguma dele estar 

errado, visto que sua justificativa precisaria ser infalível; porém, 

o falibilismo apresenta que, embora possa haver várias 

justificativas para Pedro crer em João, ele, ainda assim, poderia 

estar errado a respeito de sua crença. 

Entretanto, mesmo que o falibilismo possa ter uma 

abordagem coerente – de certa forma – acerca do conhecimento, 

ainda existe um problema: 

O problema das explicações falibilistas é [...] que a 

justificação para crer em p não se conecta com a 

verdade de p na maneira certa, e talvez não se conecte 

absolutamente. O que se exige é uma explicação que 

vinculará de maneira adequada a justificação de S tanto 

como a crença que p como a verdade de p. O que é 

necessário é uma descrição nítida da “crença 

justificada”. Caso se possa identificar o que justifica 

uma crença, percorreu-se todo ou quase todo o caminho 

[...] (GRAYLING, 2002, p. 42). 

Eis que surge a justificação outra vez. O problema aqui 

está explícito, pois enquanto não houver uma justificação 
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verdadeira para elevar uma crença à realidade, a mesma estará 

longe de ser aceita epistemicamente.  

 

2.3 Fundacionalismo 

2.3.1. A metáfora do edifício 

 

Grayling (2002) expõe a metáfora do edifício como 

uma das teorias da justificação de uma crença, e consiste na 

ideia de que a maioria das crenças requer apoio de outras, ou 

seja, procura-se justificar uma crença baseada em outra já 

existente – daí então o conceito edifício. 

Porém, há um algo importante a ser considerado. Assim 

disse Ketzer (2011): 

No caso de uma cadeia infinita de razões se torna 

impossível saber em que momento a afirmação de 

conhecimento está justificada. Ao fazermos uma 

afirmação do tipo “Eu sei que p, em decorrência de q” o 

cético questionará q e assim sucessivamente. Quando 

recorremos a q para mostrar que p é justificada, só 

mostramos que p é justificada. Mas, se uma crença 

justifica a outra, o que justifica esta última? Quando a 

resposta é outra crença, a justificação segue ad infinitum 

(KETZER, 2011, p. 112). 

Tais afirmações procedem, pois quanto mais andares 

justificativos – por assim dizer – houver em tal edifício, menor 

será a credibilidade da crença, considerando a infinita 
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possibilidade de crescimento dele. Sendo assim, não haveria um 

fundamento eficaz – seguro – para justificar a crença como 

verdadeira. 

 

2.3.2. Crenças autojustificadas 

 

Grayling disse: 

Mostra-se necessário, por conseguinte, que haja crenças 

que não necessitem de justificação, ou que, de certo 

modo, se autojustifiquem, para poderem servir de base 

epistêmica. 

De acordo com essa concepção, uma crença justificada 

ou é uma crença fundacional, ou é apoiada por uma 

(GRAYLING, 2002, p. 43). 

Primeiramente, o que vem a ser uma crença 

fundacional? A resposta é que o fundamento da crença tende a 

ser uma base para a sua formação. Ou seja, é o processo que 

antecede a crença. Se João sabe que o dia tem 24h, é porque ele 

pode recorrer ao racionalismo de que a Terra completa seu 

movimento de rotação em 1.440 minutos, e que tal movimento 

consiste no giro que ela completa em torno de seu próprio eixo 

gravitacional; eixo esse atraído pela gravidade de uma estrela 

chamada sol, etc. E ao saber disso tudo, João pode acreditar que 

o dia tem 24h, pois ele possui fundamentos suficientes para 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 107-138 Out 2017 

116 

tanto. Mas, e se em algum determinado momento da história, 

alguém descobrir que tudo isto não se aplica mais como 

verdade? Todos os fundamentos que João utilizou para justificar 

sua crença cairão por terra; não obstante, isso significaria dizer 

que, no fim, João nunca soube de nada? 

Entretanto, o que vem a ser uma crença 

autojustificada? Já dizia Grayling: 

O que torna uma crença independente ou autônoma? É 

comum afirmar-se que essas crenças justificam a si 

mesmas, ou são auto-evidentes, ou são indiscutíveis, ou 

são incorrigíveis. Não são expressões sinônimas. Uma 

crença pode justificar a si mesma sem ser auto-evidente 

(pode ser bem difícil provar que ela justifica a si 

mesma). Indiscutível significa que nenhuma outra prova 

ou outras crenças, alternativas, podem tornar uma dada 

crença insegura. Porém, essa é uma propriedade que a 

crença pode ter independentemente do fato de ela 

justificar a si mesma ou não. E assim por diante. No 

entanto, o que essas caracterizações pretendem mostrar 

é a ideia de que se vincula às crenças em questão certa 

imunidade a dúvida, erro ou revisão (GRAYLING, 

2002, p. 43). 

Aqui se faz possível refletir que, quando uma crença 

não apresenta nenhuma dúvida, erro, ou capacidade de revisão, 

ela se autojustifica. Mas existe alguma crença que não esteja 

imune a tudo isso? E, afinal, não seriam todas essas imunidades 

frutos da percepção de um S? Isso será mais abordado ao longo 

do artigo. 
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2.4. Coerência 

 

Diferentemente do fundacionalismo, a coerência 

abordada por Grayling (2002) expõe o conhecimento como fruto 

de uma relação-mútua e interdependente entre as crenças. Ou 

seja, a crença não precisa estar diretamente baseada em outra 

para poder ser considerada como real, mas apenas estarem 

interligadas complementarmente. 

É como se João soubesse que o dia tem 24h, não por 

que tem noção de todo o processo físico-terrestre que 

proporciona um movimento rotatório acarretando em x minutos 

equivalentes a 24h, mas sim, por saber – por exemplo – que uma 

semana tem 7 dias, e cada dia possui 24h. Perceba, João não 

procurou embasar-se em fundamentos, ele apenas interligou 

uma crença à outra, de forma coerente. 

“Uma noção mais difusa é a de que um conjunto de 

crenças é coerente se qualquer uma delas seguir-se do resto, e se 

nenhum subconjunto delas for logicamente independente do 

restante” (GRAYLING, 2002, p. 44). Nesse trecho, Grayling 

reforça a coerência como uma crença que, mesmo interligada à 

outra, não se faz dependência. 
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2.5. Internalismo 

 

Grayling disse: 

 

Tanto a teoria fundacionista como a teoria da coerência 

são às vezes descritas como “internalistas”, pois 

admitem que a justificação consiste em relações internas 

entre crenças, seja – como no primeiro caso – uma 

relação vertical de apoio entre crenças supostamente 

básicas e outras dependentes delas, seja – como no 

segundo caso – uma relação de sustentação mútua de 

crenças em um sistema apropriadamente compreendido 

(GRAYLING, 2002, p. 44). 

O internalismo tem, como conceito principal, a ideia de 

que para poder acreditar em toda e qualquer crença a respeito de 

um dia ter 24h, João necessita, primeiramente, de uma 

internalização – tomar para si como realidade – das crenças. 

Entretanto, antes de internalizar tais crenças, João necessita, 

também, acessá-las. 

Mas, eis que surge um problema a respeito de tal 

acesso. Por conceito de “acesso”, sabe-se que esse mesmo não 

possui alcance infinito, pois depende – único e exclusivamente – 

da percepção de João para com o tempo-espaço a lhe cercar. 

Com isto, toda e qualquer justificação a alguma determinada 

crença limitar-se-ia à experiência dele, apenas. 
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Ainda assim, mesmo que uma relação fundacionalista 

ou coerencial esteja bem apoiada e sistematizada, 

respectivamente, não seria de imediato creditada 

epistemologicamente como verdade. Grayling reforçou: 

 

Uma objeção mais geral é que as relações entre as 

crenças, quer do tipo fundacionalista, quer do tipo 

coerencial, podem estabelecer sem que as crenças em 

questão sejam verdadeiras a respeito de qualquer coisa 

além delas mesmas. Pode-se imaginar um conto de 

fadas coerente que não corresponda em ponto algum a 

uma realidade externa, mas no qual as crenças são 

justificadas por suas relações recíprocas (GRAYLING, 

2002, p. 45). 

Essa reflexão se faz pertinente, já que, considerando-a 

epistemicamente, as relações entre crenças – sob uma visão 

internalista – limitam-se às interconexões cognitivas de S para 

justificá-las. Para tanto, surge uma alternativa a fim de conectar 

a justificação de uma crença com algo a estender-se além da 

mesma, de forma exterior ao S, o dito externalismo. 

 

2.6. Externalismo e Confiabilismo 

 

Primeiramente, as coisas que João julga saber talvez 

não passem de simples estímulos sensoriais emitidos pelo 

ambiente externo a ele, que, no fim, tendem a causar processos 
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fisiológicos, tais como: cheiro, sabor, visão, etc. Dessa forma, 

João poderia não saber afirmar de onde formara sua crença, mas, 

ainda assim, estaria justificado em tê-la como verdade.  

Simplificando um pouco, é a confiança de João na qual 

uma crença, de alguma forma, conecta-se com a verdade, ainda 

que assim talvez não seja. Grayling reforça dizendo: “Um 

exemplo de um processo confiável pode ser a percepção normal 

em condições normais” (GRAYLING, 2002, p. 45). 

Portanto, para uma crença ser externalista não basta ser 

inerente a João e que ele a perceba inconscientemente, tomando-

a como real. Ele precisa, também, estar em condições normais – 

lúcido. 

 

2.7. Conhecimento e crença justificada – outra vez 

 

Retomando a Pedro e João, agora considerando o 

seguinte: “Pedro conhece João, então ele tem certeza que João 

existe. Porém, ninguém pode estar certo sobre nada. Logo, 

ninguém conhece nada”. Este argumento não deve ser tomado 

em um sentido literal, no entanto, ele é bastante ilustrativo para 

com o que Grayling (2002) afirma estar buscando na 

epistemologia. Embora o argumento esteja colocado, neste caso, 

com a restrição: “ninguém conhece nada”, não seria válido um 
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sujeito epistêmico aceitar – com satisfação – o fato de saber 

“nada”? Se as justificações – sejam internalistas, externalistas, 

ou quaisquer outras – funcionarem bem, talvez então esse 

“nada” seja muita coisa, não? 

Sobre a justificação da crença: 

A justificação é uma questão importante, entre outras 

coisas porque nas áreas de aplicação da epistemologia 

em que o interesse realmente sério deveria residir [...] a 

justificação é o problema crucial. É sobre essas áreas 

que os epistemólogos deveriam estar trabalhando. Em 

contrapartida, os esforços para definir o “conhecimento” 

são triviais e ocupam muito esforço da epistemologia 

(GRAYLING, 2002, p. 47). 

No trecho acima, Grayling afirma que buscar o 

conhecimento a partir de definições literais não é o caminho 

certo para se chegar ao mesmo – epistemologicamente falando – 

e assim sendo, a busca pelas justificações acerca de crenças 

obtidas torna-se mais auspicioso, por assim dizer. 

O problema (“sempre” haverá um) com a justificação 

tende a ser uma oposição muito utilizada no meio científico, o 

ceticismo.  

 

3. CETICISMO 

3.1. Definindo o ceticismo 

 

Sobre epistemologia e ceticismo: 
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Pode-se dizer que, em certo sentido, o estudo e a 

utilização dos argumentos céticos definem a 

epistemologia. Um objetivo epistemológico 

fundamental é determinar como podemos ter certeza de 

que nossos meios de conhecimento (aqui, 

“conhecimento” toma o lugar de “crença justificada”) 

são satisfatórios. Uma maneira incisiva de mostrar o que 

está sendo exigido é examinar cuidadosamente os 

questionamentos céticos de nossos esforços epistêmicos, 

questionamentos que sugerem maneiras pelas quais eles 

podem estar errados. Se formos capazes não só de 

identificar, mas de enfrentar esses questionamentos, um 

objetivo epistemológico básico terá sido alcançado 

(GRAYLING, 2002, p. 47). 

O ceticismo é para a epistemologia um complemento 

indispensável. Ele se faz presente como um segundo estágio 

para o conhecimento, pois vem para questionar – de forma a 

colocar em cheque os resultados obtidos por uma crença 

justificada. 

Entretanto, vale salientar que o ceticismo é, por muitas 

vezes, tido como algo propenso a afirmar que nada é, ou pode 

ser, conhecido. Mas não é bem assim, visto que se nada pode ser 

conhecido, como se poderia saber que sobre nada se sabe? 

Assim sendo considerado, o ceticismo deve ser algo 

muito mais construtivo que um simples empecilho a negar 

qualquer tipo de conhecimento. 
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3.2. Fatos contingentes 

 

Ao raciocinar ceticamente sobre as crenças, surgem 

algumas eventualidades que podem comprometer tal raciocínio. 

Grayling categorizou tais eventualidades como fatos 

contingentes, em que: 

Os fatos contingentes em questão se relacionam com a 

natureza da percepção, a vulnerabilidade humana 

normal ao erro e a existência de estados de espírito – 

sonho e delírio, por exemplo – que podem ser 

subjetivamente indiscerníveis dos que normalmente 

consideramos apropriados para adquirir crenças 

justificadas (GRAYLING, 2002, p. 48). 

Ao citar os “estados de espírito – sonho e delírio”, 

Grayling reforça, mais uma vez, aquilo anteriormente 

mencionado no externalismo, que diz respeito à lucidez do 

sujeito epistêmico João (naquele caso). E com isso, deve-se 

levar em conta o grau de confiança acerca de como foram 

adquiridas justificações às crenças. 

 

3.3. Erro e realidade vs. ilusão 

 

Sobre o erro, deve-se manter em mente o fato de estar a 

todo tempo suscetível ao mesmo. 
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Para que João possa afirmar – com certeza – que o dia 

possui 24h, ele deve, antes de mais nada, excluir a possibilidade 

de estar errado sobre isso. No entanto, o erro geralmente é 

cometido quando não se espera estar errando. Então, nesse caso, 

João não estaria justificado ao afirmar que não poderia estar em 

estado de erro. 

Da mesma forma, João poderia estar em estado de 

delírio, alucinação, ou até mesmo sonhando, sem ter consciência 

de nada disso. Logo, as experiências adquiridas através de tais 

estados seriam tomadas como verdadeiras por João, uma vez 

que ele não teria certeza ao diferenciar realidade e ilusão.  

João, portanto, precisaria saber identificar quando 

estivesse sujeito a tais condições, a fim de poder chegar a uma 

conclusão epistêmica a respeito do empirismo vivenciado. 

 

3.4. O destruidor das pretensões ao conhecimento 

 

Ainda sobre os sonhos e estados ilusórios, considere a 

possibilidade de estar sonhando agora mesmo. Qual a certeza 

que se poderia ter em não estar? Se tal questão for 

desconsiderada, logo não seria levado em conta a possibilidade 

do erro, pois estar-se-ia afirmando a desnecessidade do uso do 

ceticismo para com a evidência empírica de estar acordado – 
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lúcido, consciente da realidade –, e então, não haveria 

justificação real a fim de pretender conhecer quaisquer coisas 

nas quais julga-se, neste exato momento, ter conhecimento. 

Sobre tais argumentos, “[...] a possibilidade de erro, 

delírio ou sonho age como o que se pode chamar de um 

“destruidor” das pretensões de conhecimento” (GRAYLING, 

2002, p. 50). É preciso descobrir como derrotar esses 

destruidores. 

 

3.5. Percepção e relatividade perceptiva 

 

Sobre a percepção: 

 

A luz é refletida pela superfície dos objetos no ambiente 

físico e atinge os olhos, onde irrita as células das retinas 

de tal modo que provoca impulsos nos nervos óticos. Os 

nervos óticos transmitem esses impulsos para a região 

do córtex cerebral, que processa os dados visuais, onde 

estimulam certos tipos de atividade. Como resultado, de 

maneira ainda misteriosa para a ciência e a filosofia, 

“quadros móveis” coloridos surgem na consciência do 

sujeito, representando o mundo externo. Essa notável 

operação é repetida, mutatis mutandis, nas outras 

modalidades sensórias, audição, olfato, paladar e tato, 

suscitando percepções de harmonias e melodias, 

perfumes e sabores picantes, suavidade, maciez, calor – 

e assim por diante (GRAYLING, 2002, p. 50). 
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Porém, sabe-se que não só por meio de percepções 

externalistas as interações ocorrem. Eis que o “destruidor” 

aparece novamente. As coisas interagem com o sujeito por meio 

de sonhos – como já foi visto anteriormente –, mas também 

podem ser intermediadas por um deus, ou pela matrix2; como se 

poderia ter certeza, afinal? 

Outro problema surge em meio a tudo isto. Pois 

questões a respeito da percepção das coisas criam 

posicionamentos, como: as coisas realmente são próprias – a 

percepção do sujeito apenas as “captam” – ou são interativas – 

determinadas pela interação com a percepção do sujeito – e, 

portanto, relativas? 

Grayling reforça: 

 

As qualidades dos objetos – cor, sabor, odor, som e 

textura – variam de acordo com a condição daquele que 

as percebe ou com as condições sob as quais elas são 

percebidas. Os exemplos são vários: a grama é verde à 

luz do dia, e negra à noite; a água morna parece quente 

para uma mão fria, fria para uma mão quente; objetos 

parecem grandes vistos de perto, mas pequenos vistos 

de longe; e assim por diante (GRAYLING, 2002, p. 51). 

É importante frisar que o ceticismo à relatividade 

perceptiva não procura questionar a confiabilidade da percepção, 

mas sim, a existência de um mundo independente – alheio à 

                                                 
2 THE MATRIX. 1999. Warner Bros. Direção: Andy Wachowski; Lana Wachowski. 
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percepção. Grayling (2002) cita o problema da árvore, 

consistente em saber se uma árvore que cai na floresta emite 

algum som quando lá não existe ser algum capaz de ouvir. 

Porque, se não se fazia presente nenhum ser capaz de ouvi-la 

cair, afirma-se então que a árvore não emitiu som algum. O 

máximo que poderia ocorrer seriam propagações de ondas 

vibratórias no ar em volta da arvore caída, as quais 

possibilitariam a existência do som – caso lá houvesse algum 

tímpano, nervo auditivo, etc., com o poder de transformar esses 

estímulos em tanto. Sendo assim, a árvore caiu em silêncio. 

Sobre a relatividade perceptiva, Grayling (2002) fez 

uso de outra analogia, em que um homem faz uso de um 

capacete, de modo a cobrir toda a sua cabeça, impedindo-o de 

ver, ouvir, provar ou sentir qualquer coisa exterior ao objeto. No 

alto do capacete havia uma câmera, um microfone e outros 

aparatos a ele afixados. O homem não estava possibilitado de 

remover tal capacete, para que assim não pudesse comparar o 

que estava sendo exposto dentro dele – por meio dos aparatos – 

com a realidade externa. Portanto, ele fica em uma posição nada 

agradável, pois tem de confiar nas informações que enxerga 

dentro do capacete, mesmo sabendo que elas podem ser 

alteradas – de alguma forma – em relação à realidade do mundo 

exterior. Com isto, ele deduz que o capacete está captando 
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imagens e adicionando – de forma similar ao seu próprio 

cérebro – imagens, sons e odores, levando-os diretamente ao 

interior da máquina. Mas, o homem sabe que suas crenças sobre 

o exterior se baseiam nos dados extraídos de dentro do capacete, 

e que tais dados estão sujeitos a erros e falhas. Quais são então, 

as conclusões dessa analogia? 

Ao retirar o capacete, alguma coisa mudaria? As coisas 

deixariam de ser meras representações só por que passariam a 

ser interpretadas pelo cérebro do homem, ao invés do capacete? 

Sobre o relativismo: 

Contudo, o relativismo não é mais do que o ceticismo 

disfarçado – é, talvez, a forma mais poderosa e 

perturbadora de ceticismo, pois é a concepção de que o 

conhecimento e a verdade são relativos a um ponto de 

vista, a um tempo, a um lugar, a um ambiente cultural 

ou cognitivo [...] (GRAYLING, 2002, p. 59). 

3.6. Argumentos céticos 

 

A respeito dos argumentos céticos até aqui citados, 

Grayling (2002) fez duas observações. A primeira observação é 

não tentar refutá-los um a um – procurar negar cada argumento 

–, pois essa não seria uma boa maneira de lidar com os 

problemas incitados por eles. Assim sendo, restaria somente 

aceitá-los ou desprezá-los, e com isto, fazer o uso do ceticismo a 

fim de investigar as razões que acarretaram na justificação de 
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um argumento, descobrindo até que ponto isso se faz por 

necessário, pois: 

Como insinuei no início, os argumentos céticos são 

mais fortes não quando procuram provar que somos 

ignorantes a respeito de algum assunto, mas quando nos 

pedem para justificar nossas pretensões de 

conhecimento. Um desafio para a justificação não é uma 

assertiva ou teoria, e não pode ser refutado; só pode ser 

aceito ou desprezado. Dado que o cético apresenta 

razões por que se faz necessária a justificação, a 

resposta pode ser investigar essas razões, para ver até 

que ponto o desafio precisa ser enfrentado. Essa, de 

fato, é uma boa resposta ao ceticismo. Onde as razões 

são convincentes, a próxima boa resposta é tentar 

enfrentar o desafio proposto. (GRAYLING, 2002, p. 

52). 

A segunda observação é consequência da primeira, ou 

seja, é o enfrentamento dos desafios acarretados pela 

investigação das razões: 

 

A segunda razão é que os argumentos céticos, tomados 

em conjunto, possuem o efeito de mostrar que há um 

trabalho a ser feito se quisermos ter uma explicação 

satisfatória do conhecimento – e o ceticismo indica o 

que é preciso para tanto. Caso se queira refutar, ou 

mostrar a falta de fundamento de um ou outro 

argumento cético particular, restariam outros que ainda 

exigiriam tal explicação (GRAYLING, 2002, p. 52). 

Conclui-se, então, que classificar como inútil – refutar 

–, ou simplesmente desacreditar – falta de fundamento – 

determinado argumento cético vai de encontro ao enfrentamento 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 107-138 Out 2017 

130 

dos desafios, pois sempre deixarão bordas soltas no que diz 

respeito aos argumentos como um todo. 

 

3.7. Conceito polar 

 

Grayling (2002) fez uso da ilustração denominada de 

“conceito polar”, consistente em uma tentativa de refutar o 

argumento do erro utilizada pelo filósofo Gilbert Ryle, e tinha 

por característica considerar dois extremos de um conceito. Por 

exemplo, não poderia haver o falso sem que houvesse o 

verdadeiro, alto sem baixo, e assim por diante. Ou seja, é a ideia 

de apreender algo considerando também o seu oposto. 

Trazendo o conceito polar para a epistemologia: 

Ora, “erro” e “apreensão correta das coisas” são 

polaridades conceituais. Caso se compreenda o conceito 

de erro, compreende-se o conceito de apreensão correta. 

Porém, compreender este último conceito é ser capaz de 

aplica-lo. Assim, a própria apreensão do conceito de 

erro implica que, às vezes, apreendemos as coisas 

corretamente (GRAYLING, 2002, p. 52). 

Ao compreender que “erro” e “apreensão correta das 

coisas” são lados opostos de uma moeda, a propensão ao erro 

torna-se mais difícil e, proporcionalmente inverso a tanto, mais 

fácil se torna a correta absorção dos fatos – acerto. O autor 

continua: 
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Obviamente, Ryle pensou que o cético do erro está 

dizendo que, para tudo o que conhecemos, estamos 

sempre errados. Assim, seu argumento – se 

compreendermos o conceito de erro, precisamos por 

vezes ter a apreensão correta – visa refutar a 

inteligibilidade da afirmação de que estamos sempre 

errados. Mas, é claro, o cético do erro não está 

afirmando. Ele está perguntando apenas, dado que às 

vezes cometemos erros, como podemos excluir a 

possibilidade de estar em erro em determinado juízo – 

digamos, no presente momento (GRAYLING, 2002, p. 

52). 

Porém, o ceticismo permanece a questionar, pois ainda 

que se possa afirmar ter apreensão correta sobre o erro, como 

poderia ser rejeitada a possibilidade de se estar errado quanto a 

tal apreensão? Acontece que, para afirmar que alguma apreensão 

é aplicável – correta –, ela precisa de fato ser aplicável, ou já ter 

sido aplicada anteriormente.  

Finalizando, “Esses comentários mostram que os 

argumentos céticos, mesmo que isoladamente pareçam 

implausíveis, juntos convidam a uma resposta séria; é o que, em 

grande parte, a epistemologia procura proporcionar” 

(GRAYLING, 2002, p. 53). 

 

3.8. Argumentos transcendentais 

 

Aqui, Grayling (2002) invoca Kant, apresentando a 

ideia de que todos os dados conceituais e crenças são parte de 
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um mundo externo previamente existente, alheio ao sujeito 

epistêmico, e por isto chamam-se transcendentais, porque 

ultrapassam a simples existência própria relacionada à 

percepção do mesmo, tomando assim uma forma de existência 

quase ilimitada. Tais dados tornam-se, então, as denominadas 

proposições a priori, em que o fenômeno por elas exposto existe 

de forma puramente racional, sem que se faça necessário uma 

prévia apreensão empírica, 

Denomino puras (em sentido transcendental) todas as 

representações em que não for encontrado nada 

pertencente à sensação. Conseqüentemente, a forma 

pura de intuições sensíveis em geral, na qual todo o 

múltiplo dos fenômenos é intuído em certas relações, 

será encontrada a priori na mente. Essa forma pura da 

sensibilidade também se denomina ela mesma intuição 

pura. Assim, quando separo da representação de um 

corpo aquilo que o entendimento pensa a respeito, tal 

como substância, força, divisibilidade etc., bem como 

aquilo que pertence à sensação, tal como 

impenetrabilidade, dureza, cor etc., para mim ainda 

resta algo dessa intuição pura, que mesmo sem um 

objeto real dos sentidos ou da sensação ocorre a priori 

na mente [...] (KANT, 1999, p. 72). 

Os argumentos transcendentais são, entretanto, as 

conclusões conscientemente tomadas acerca de um determinado 

dado que, de certa forma, já existia ante a percepção do sujeito, 

inconscientemente. Por exemplo: para que haja sombra, é 

necessário haver luz, e como a sombra é um caso, a luz precisa 
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ser um também. Sobre como esse exemplo pode ser usado no 

ceticismo:  

Um típico questionamento cético concerne à crença na 

imperceptível existência contínua dos objetos. O que 

justifica nossa manutenção dessa crença e o fato de nos 

basearmos tanto nela? O interlocutor transcendental 

responde que é porque consideramos a nós mesmos 

como habitantes de um mundo singular unificado de 

objetos espaços-temporais, e porque nesta concepção os 

objetos espácio-temporais têm de existir de maneira 

imperceptível para constituir o mundo único e 

unificado, uma crença em sua imperceptível existência 

contínua é uma condição de nosso pensamento tanto 

sobre o mundo como de nossa experiência dele 

(GRAYLING, 2002, p. 56). 

Aqui é viver no automático. A imperceptível existência 

contínua, ou simplesmente a percepção automática dos objetos – 

das coisas – é o que dá forma ao mundo transcendental. O 

sujeito cognoscente cria seus pensamentos não de forma 

aleatória ou própria – literalmente falando – mas sim, de forma a 

permitir um lapso de consciência a sobrepor o inconsciente, e de 

lá resgatar as experiências já vividas, transcendendo-as para um 

patamar racional. “Dado que de fato pensamos assim, a crença 

que o cético nos pede que justifiquemos está portanto 

justificada” (GRAYLING, 2002, p. 56). 
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3.9. Idealismo 

 

Aqui há um paralelo às tentativas anteriores de 

responder aos argumentos céticos. Grayling (2002) invoca 

Berkeley, e apresenta que o ceticismo surge a partir da 

existência de um mundo material que não se pode provar 

empiricamente. Berkeley afirmou que o mundo material é o 

conjunto de qualidades sensíveis que se permeiam em ideias, as 

quais só existem se forem percebidas, e assim, então, a 

existência dos objetos consiste no fato de serem percebidas por 

mentes finitas, como as do homem, ou infinitas – algum tipo de 

divindade fora do alcance de mentes finitas. Porém, Berkeley 

não quis com isso afirmar que o mundo material só existe 

porque é perceptível – a exemplo do solipsismo ontológico que, 

em níveis céticos extremos, considera como real apenas a mente 

e o ser individual – por alguma mente de capacidade 

interpretativa, não. Tal conceito de percepção deve ser tomado 

como algo referencial, apenas. 

Berkeley também negava a existência de um hiato. Ele 

não fazia distinção entre realidade e experiência, pois para ele 

ambos eram a mesma coisa. Houve maneiras nas quais ele 

argumentou sobre como acontecem os sonhos, estados de erro 

etc. 
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3.10. Fenomenalismo 

 

Os fenomenólogos acreditam que nossas crenças 

derivam da experiência que se obtém ao longo da existência. Os 

fenômenos são analisados por nós, desde os mínimos sons 

captados pelo nosso campo auditivo, das cores quentes ou frias, 

e tudo toma forma na consciência, derivando, assim, nas coisas 

como se percebemos ser, a exemplo de casas, árvores, etc. Nada 

é algo sem que se perceba como tal. 

Berkeley continua a ser citado por Grayling (2002), e o 

primeiro afirmava que coisas não percebidas por mentes finitas 

continuam a existir, porque são percebidas por uma divindade – 

um deus, ou Deus. Mas o que consistiria na verdade de tais 

coisas, dado que as mentes humanas não dariam conta de 

perceber? Não se sabe ao certo; mas ainda falando em Berkeley: 

 

A concepção de Berkeley tem o modesto encanto de que 

tudo no mundo é efetivo – qualquer coisa que exista é 

percebida –, ao passo que, no universo fenomenalista, a 

maior parte do que existe existe enquanto possibilidade, 

mais do que como efetividade, especificamente como 

uma percepção possível. 

Uma coisa pelo menos está clara: não se obtém o 

fenomenalismo pela mera subtração da teologia da 

teoria de Berkeley. É preciso fazer isso e então, no 

vácuo metafísico resultante, pôr em seu lugar um 

compromisso com a existência de contrafactuais 
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dificilmente verdadeiros, com um adicional 

compromisso com a existência de coisas possíveis 

(GRAYLING, 2002, p. 57). 

Basicamente, os fenômenos só existem se houver 

alguém capaz de percebê-los como tal, daí a possibilidade. 

 

3.11. Epistemologia cética 

 

Grayling (2002) afirma que os epistemólogos não 

procuram refutar o ceticismo, pois o consideram verdadeiro, ou 

até mesmo irrefutável; e que o ceticismo é, além de tudo, o 

resultado de uma reflexão epistêmica. Sendo assim, só restam 

duas opções: aceitar que as justificações poderão sempre estar 

sujeitas à correção, ou simplesmente viver como a maioria das 

pessoas – desprezando o ceticismo. 

“[...] conhecimento e dúvida estão estreitamente 

relacionados, no sentido de que só pode haver conhecimento 

onde pode haver dúvida, e vice-versa” (GRAYLING, 2002, p. 

59). Com isso, no mínimo dos casos, deve-se pensar duas vezes 

antes de desprezar o ceticismo, pois, como visto anteriormente, 

o mesmo é um problema epistêmico central, que busca a 

possibilidade da justificação à determinada crença. Mas, para 

isso, o ceticismo deve ser tomado como algo complementador, e 
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não algo menor, que nega tudo irracionalmente. E por fim, 

tomá-lo como um desafio. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A epistemologia é incessante, pois está em tudo. 

Quantas coisas afirma-se conhecer, ou duvidar? De maneira 

geral, o erro persistirá a incomodar o sujeito cognoscente, assim 

como as ilusões. Por outro lado, sempre serão dispostas 

novidades a se observar – e ainda existem muitas novidades 

naquilo que se prejulga possuir conhecimento sobre; ou você crê 

que há verdades absolutas, tais quais não há mais nada a ser 

discutido epistemicamente? 

A percepção do sujeito é primordial, ela propicia a 

análise cética, o ponto de vista; e, acima de tudo, a 

exclusividade que caracteriza o indivíduo como um ser único, 

pois até que se prove o contrário, nenhum ser percebe da mesma 

forma que outro. 

Conceituar – de maneira literal – o conhecimento não é 

um caminho auspicioso, porque, como já exposto anteriormente, 

ele está em tudo, e de forma mutável. Que se busque a 

justificação das crenças; que se busque o ceticismo, e 
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automaticamente a epistemologia se fará presente, galgando, 

passo a passo, os degraus da ciência. 

Que você, leitor, não pare por aqui, pois agora que 

ingeriu a “pílula vermelha” – como no filme Matrix3 – não tem 

mais volta, não dá para “desler” o que já foi lido, e isto tende a 

ser qualquer coisa, menos mau. 
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RESUMO 

 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou relatório que 

aponta que, atualmente, mais de dois milhões de processos 

encontram-se em fase de execução em todo país. Com o advento 

do novo Código de Processo Civil, o TST editou a Instrução 

Normativa nº 39/2016, a fim de proporcionar segurança jurídica 

aos envolvidos nas demandas judiciais, bem como indicar quais 

artigos do CPC devem ser aplicados, supletiva e 

subsidiariamente, ao processo do trabalho. O presente estudo 

abordará a aplicabilidade/inaplicabilidade dos principais artigos 

do CPC na execução trabalhista, apresentando para isto, o 

posicionamento de doutrinadores e a jurisprudência dos 

Tribunais de todo o país. Serão abordados ainda os pontos 

comuns e os pontos de divergência entre o TST e os Tribunais 

Regionais do Trabalho, assim como a importância dos 

magistrados nas recentes decisões.   

 

Palavras-Chave: Aplicabilidade. Código de Processo Civil. 

Execução Trabalhista. 
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ABSTRACT 

The Superior Labor Court (TST) has issued a report stating that 

more than two million cases are currently being executed 

nationwide. With the advent of the new Code of Civil 

Procedure, TST issued Normative Instruction No. 39/2016, in 

order to provide legal certainty to those involved in lawsuits, as 

well as to indicate which CPC articles should be applied in a 

supplementary and subsidiary manner to the labor process. The 

present study will address the applicability / inapplicability of 

the main articles of the CPC in the labor execution, presenting 

for this, the position of doctrinators and the jurisprudence of the 

Courts of the whole country. It will also address common points 

and points of divergence between the TST and the Regional 

Labor Courts, as well as the importance of magistrates in recent 

decisions. 

 

Keywords: Applicability; Code of Civil Procedure; Labor 

Execution. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, existe mais de dois milhões de processos 

na Justiça do Trabalho em fase de execução, momento em que 

as verbas trabalhistas definidas pelo juiz devem ser pagas. Os 

dados são do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que publicou 

em seu site, em julho de 2016, o Relatório Geral da Justiça do 

Trabalho referente ao ano de 2015. No documento, é possível 
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visualizar o dado alarmante de 2.402.194 processos em fase de 

execução nas Varas do Trabalho de todo país. 

Com o advento do novo Código de Processo Civil 

(CPC), alguns artigos do novo diploma legal devem ser 

aplicados subsidiariamente ao Processo do Trabalho, como se 

observa no art. 15, in verbis: 

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos 

eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste 

Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. 

Garcia (2016, p.34) esclarece que:  

De todo modo, a aplicação subsidiária significa a 

incidência em caso de completa omissão das normas 

sobre o processo trabalhista sobre certa questão. A 

aplicação supletiva, por seu turno, tem o sentido de 

complementação normativa, ou seja, quando a norma 

processual trabalhista trata do tema de modo 

incompleto, isto é, sem esgotá-lo (omissão temática 

parcial). 

Para reduzir polêmicas e dar uma sinalização segura a 

juízes, advogados e partes, o Pleno do Tribunal Superior do 

Trabalho publicou a Instrução Normativa nº 39/2016, que dispõe 

sobre as normas do novo Código de Processo Civil (CPC) 

aplicáveis e inaplicáveis ao processo do trabalho. A IN 39/2016 

relaciona 15 dispositivos do novo código que não são aplicáveis, 

por omissão ou por incompatibilidade, ao processo do trabalho. 
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Outros 79 dispositivos são listados como aplicáveis, e 40 têm 

aplicação em termos. 

Feitas essas considerações, o presente artigo abordará a 

aplicabilidade do novo Código de Processo Civil nas execuções 

trabalhistas. 

 

2 CONCEITO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA 

 

Ensina Rodrigues Pinto (2006, p.23) que: 

Executar é, no sentido comum, realizar, cumprir, levar a 

efeito. No sentido jurídico, a palavra assume significado 

mais apurado, embora conservando a ideia básica de 

que, uma vez nascida, por ajuste entre particulares ou 

por imposição sentencial do órgão próprio do Estado, a 

obrigação deve ser cumprida, atingindo-se no último 

caso, concretamente, o comando da sentença que a 

reconheceu ou, no primeiro caso o fim para o qual se 

criou. 

Já para Schiavi (2015, p.1014): 

A execução trabalhista consiste num conjunto de atos 

praticados pela Justiça do Trabalho destinados a 

satisfação de uma obrigação consagrada num título 

executivo judicial ou extrajudicial, da competência da 

Justiça do Trabalho, não voluntariamente satisfeita pelo 

devedor, contra a vontade deste último. 

Assim, se pode dizer que a execução trabalhista é a fase 

do processo em que se impõe o cumprimento do que foi 
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determinado pela Justiça, o que inclui a cobrança forçada feita a 

devedores para garantir o pagamento de direitos. A execução 

trabalhista tem início quando há condenação e o devedor não 

cumpre espontaneamente a decisão judicial ou quando há acordo 

não cumprido. Tem caráter patrimonial, conforme dispõe o art. 

789, do CPC: “O devedor responde com todos os seus bens 

presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, 

salvo as restrições estabelecidas em lei”. 

A execução pode ser provisória ou definitiva. É 

provisória quando a sentença está pendente de recurso (sem 

efeito suspensivo), sendo permitida até a penhora, conforme 

artigo 899 da CLT. Depende de requerimento da parte, 

apresentando a carta de sentença. A execução é definitiva 

quando a sentença é transitada em julgado (não cabe nenhum 

recurso), sendo permitida até o final e inclui a alienação de bens 

e o pagamento ao credor. 

A execução trabalhista constitui fase do processo, pelos 

seguintes argumentos: a) simplicidade e celeridade do 

procedimento; b) a execução pode se iniciar de ofício (art. 878, 

da CLT); c) na execução trabalhista o advogado deve peticionar 

um requerimento de cumprimento de sentença; d) princípios 

constitucionais de duração razoável do processo e efetividade; e) 

acesso à justiça e efetividade da jurisdição trabalhista. 
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3 APLICABILIDADE DO CPC NA EXECUÇÃO 

TRABALHISTA 

 

A IN 39/2016 dispõe sobre as normas do novo Código 

de Processo Civil aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do 

Trabalho, de forma não exaustiva. Como o objeto do presente 

trabalho é a aplicabilidade do CPC na execução trabalhista, o 

estudo está restrito a análise dos principais artigos e incisos da 

IN 39/2016 que disciplinam a referida matéria.  

O Ministro João Oreste Dalazen, Coordenador da 

Comissão de Ministros do TST, já na Breve Exposição de 

Motivos da mencionada Instrução Normativa deixou claro os 

objetivos perseguidos pelo Tribunal na elaboração desta norma, 

nos seguintes termos: 

 

A preocupação com os profundos impactos do novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105 de 17.03.2015) 

no processo do trabalho, mais que aconselhar, impõe um 

posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho sobre 

a matéria, mediante Instrução Normativa. [...] O escopo 

primacial foi o exame de algumas das mais 

relevantes questões inovatórias e, em especial, das 

questões jurídico-processuais mais controvertidas 

que o NCPC suscita, com os olhos fitos no campo 

trabalhista. [...] Enfim, no que tange às normas 

aplicáveis, a Comissão buscou, de forma bastante 

criteriosa e seletiva, transpor para o processo do 

trabalho as inovações relevantes que valorizam a 

jurisprudência consolidada dos tribunais, privilegiam 
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a qualidade da tutela jurisdicional e não descuram da 

segurança jurídica. (grifo nosso) 

 

4 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A INSTRUÇÃO 

NORMATIVA 39/2016 NA EXECUÇÃO 

TRABALHISTA 

 

Conforme já mencionado, a IN 39/2016, apresenta o 

posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho acerca da 

aplicabilidade do CPC no processo do trabalho, já no seu artigo 

1º, dispõe que: 

 

Art. 1° Aplica-se o Código de Processo Civil, 

subsidiária e supletivamente, ao Processo do Trabalho, 

em caso de omissão e desde que haja compatibilidade 

com as normas e princípios do Direito Processual do 

Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 

15 da Lei nº 13.105, de 17.03.2015. 

 
O artigo 3º da IN 39/2016, elenca 29 incisos, dos quais, 

11 deles se referem de maneira direta ou indireta a execução 

trabalhista, a saber: 

 

Art. 3° Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo 

do Trabalho, em face de omissão e compatibilidade, os 

preceitos do Código de Processo Civil que regulam os 

seguintes temas: 

[...] 
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XII - arts. 536 a 538 (cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não 

fazer ou de entregar coisa); 

XIII - arts. 789 a 796 (responsabilidade patrimonial); 

XIV - art. 805 e parágrafo único (obrigação de o 

executado indicar outros meios mais eficazes e menos 

onerosos para promover a execução); 

XV - art. 833, incisos e parágrafos (bens 

impenhoráveis); 

XVI - art. 835, incisos e §§ 1º e 2º (ordem preferencial 

de penhora); 

XVII - art. 836, §§ 1º e 2º (procedimento quando não 

encontrados bens penhoráveis); 

XVIII - art. 841, §§ 1º e 2º (intimação da penhora); 

XIX - art. 854 e parágrafos (BacenJUD); 

XX - art. 895 (pagamento parcelado do lanço); 

XXI - art. 916 e parágrafos (parcelamento do crédito 

exequendo); 

XXII - art. 918 e parágrafo único (rejeição liminar dos 

embargos à execução); 

[...] 

 
Já em seu art. 6º é abordada a desconsideração da 

personalidade jurídica, permitindo a execução sobre os bens 

presentes e futuros dos sócios. 

Desta feita, o presente estudo analisará os principais 

artigos e incisos da IN 39/2016 no que concerne a execução 

trabalhista. 
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5 DA APLICABILIDADE DO CPC NA EXECUÇÃO 

TRABALHISTA, CONFORME IN 39/2016 

 

 5.1 Da responsabilidade patrimonial (arts. 789 a 796, 

do CPC) 

 

Na legislação brasileira, a execução não é pessoal, mas 

atinge os bens do devedor (art. 789, do CPC). 

Ensina Dinamarco (2004, p. 321) que responsabilidade 

patrimonial ou responsabilidade executiva se conceitua como “a 

suscetibilidade de um bem ou de todo um patrimônio a suportar 

os efeitos da sanção executiva”. 

 

i. Da responsabilidade patrimonial 

secundária 

5.1.1.1 Da responsabilidade do sócio (desconsideração da 

personalidade jurídica) 

 

A lei atribui ao sócio a chamada responsabilidade 

patrimonial (arts. 789 e 790, II, do CPC). Desta forma, os bens 

do sócio podem vir a ser chamados a responder pela execução, 

nos termos da lei, caso a sociedade não apresente bens que 

satisfaçam a execução.  
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A IN 39/2016, em seu art. 6º, apresenta o mesmo 

entendimento: 

Art. 6º Aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica regulado no 

Código de Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a 

iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução (CLT, 

art. 878). 

A moderna doutrina e a jurisprudência trabalhista 

adotaram a chamada teoria objetiva da desconsideração da 

personalidade jurídica que disciplina a possibilidade de 

execução dos bens do sócio, independentemente de os atos 

destes terem violado ou não o contrato, ou de haver abuso de 

poder. Basta a pessoa jurídica não possuir bens para ter início a 

execução aos bens do sócio.  

No processo do trabalho, o presente entendimento se 

justifica em razão da hipossuficiência do trabalhador, da 

dificuldade que apresenta o reclamante em demonstrar a má-fé 

do administrador e do caráter alimentar do crédito trabalhista.  

Nesse sentido destacam-se as seguintes ementas: 

 

EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE PROVA DE DESVIO DE 

FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU 
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ABUSO DE DIREITO. Diante da proteção da pessoa 

humana, do valor social do trabalho, da hipossuficiência 

do trabalhador, do caráter alimentar do crédito e da 

dificuldade probatória de demonstrar a má-fé do 

administrador, no âmbito do Processo do Trabalho deve 

prevalecer a teoria objetiva da desconsideração da 

personalidade jurídica. Assim, para aplicação de tal 

instituto b(TRT-15 - AGVPET: 57729 SP 057729/2012, 

Relator: EDER SIVERS, Data de Publicação: 

27/07/2012) (grifo nosso) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - 

ENCERRAMENTO IRREGULAR - PRESENÇA 

DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. - É possível 

o deferimento de desconsideração da personalidade 

jurídica nos autos da ação de execução. - O 

encerramento irregular da empresa, comprovado por 

declaração de seu representante legal, configura abuso 

de personalidade jurídica, ensejando a sua 

desconsideração. - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 

10518110071934001 MG, Relator: Gutemberg da Mota 

e Silva, Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras 

Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/06/2013) (grifo nosso) 

AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA 

OBJETIVA. Pela moderna doutrina trabalhista, a 

execução poderá alcançar os bens particulares dos 

sócios sempre que a empresa não apresentar patrimônio 

suficiente para satisfazer os débitos trabalhistas contra 

ela pendentes, independentemente de restar 

caracterizado o desvio de finalidade ou abuso de poder. 

(TRT-17ªR. – AC 02323.2005.132.17.00.0 – relª Desª 

Carmen Vilma Garisto. – J. 22.03.2010). (grifo nosso) 
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A desconsideração da personalidade jurídica no 

processo do trabalho, na fase executória, pode ser determinada 

de ofício pelo Juiz do Trabalho (art. 878, da CLT), 

independentemente de requerimento da parte. Não obstante, o 

sócio, uma vez tendo seus bens constritados para a garantia da 

execução tem o direito de invocar o chamado benefício de 

ordem e requerer que primeiro sejam excutidos os bens da 

sociedade, porém, para que isto seja possível será necessário 

indicar onde estão os bens, livres e desembaraçados para 

penhora, que sejam de fácil liquidez, e obedeçam à ordem de 

preferência mencionada no art. 835, incisos e §1º e 2§º, do CPC. 

Fracassada a execução diante da pessoa jurídica, o Juiz 

do Trabalho poderá expedir mandado de penhora em face dos 

bens do sócio ou até mesmo determinar o bloqueio de ativos 

financeiros deste. O sócio, tomando ciência da penhora, poderá 

se valer do benefício do art. 795, §1º, do CPC, que preconiza 

que: 

Art. 795: Os bens particulares dos sócios não 

respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos 

previstos em lei: 

§1º O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da 

dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro 

sejam excutidos os bens da sociedade. 
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A desconsideração da personalidade jurídica também 

pode ser adotada no caso de falência (CDC, art. 28, caput) e no 

caso de recuperação judicial (CDC, art. 28, § 5º), na medida em 

que os preceitos do Código de Defesa do Consumidor integram 

o chamado direito processual comum e como tal podem ser 

aplicados subsidiariamente ao processo do trabalho, de acordo 

com a previsão dos arts. 769 e 889 da CLT. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

consolidou-se no sentido de que não se estabelecer Conflito de 

Competência com o juízo da falência (STJ AgRg no CC 

860.096-MG) ou com o juízo da recuperação judicial (STJ 

AgRg no CC 121.636-SP) quando o juiz do trabalho penhora 

bens da pessoa natural do sócio, mediante aplicação da técnica 

da desconsideração da personalidade jurídica da massa falida e 

da empresa recuperanda. Assim, o exame da juridicidade do ato 

de penhora determinado pelo juiz do trabalho fica circunscrito 

ao âmbito da jurisdição trabalhista, sem interferência da Justiça 

Comum. 

O mesmo entendimento de Cordeiro (2015a): 

 

Não vislumbro qualquer tipo de incompatibilidade 

orgânica do instituto com o processo do trabalho. Os 

atributos da celeridade e da efetividade, típicos da 

execução laboral, não podem servir de pretexto para 

solapar as garantias do contraditório e da ampla defesa. 
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Cabe destacar ainda que o contraditório na execução é 

limitado (mitigado), pois a obrigação já está constituída no título 

e deve ser cumprida: de forma espontânea pelo devedor, ou 

mediante a atuação coativa do Estado, que se materializa no 

processo. 

 

5.2 Do meio menos oneroso para o executado (art. 805 

e parágrafo único, do CPC) 

O dispositivo representa característica de humanização 

da execução, tendo por escopo resguardar a dignidade da pessoa 

humana do executado.  

Dispõe o art. 805, do CPC: 

 

Art. 805.  Quando por vários meios o exequente puder 

promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo 

modo menos gravoso para o executado. 

Parágrafo único.  Ao executado que alegar ser a medida 

executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios 

mais eficazes e menos onerosos, sob pena de 

manutenção dos atos executivos já determinados. 

De fato, o teor do art. 805 do CPC, havendo vários 

meios executivos à disposição do exequente, o juiz mandará que 

a execução se realize pelo menos gravoso para o executado. É 

bem verdade, todavia, que o dispositivo deve ser interpretado 

sistematicamente, de modo que “a opção pelo meio menos 
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gravoso pressupõe que os diversos meios considerados sejam 

igualmente eficazes” (DIDIER JR et al., 2013). 

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), segundo a qual “ainda que 

se reconheça que a execução deve ser realizada de forma menos 

onerosa ao devedor (Art. 620 do CPC), não se pode desprezar o 

interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional” 3. Por 

conseguinte, “o art. 805, CPC, não se aplica na concorrência de 

técnicas processuais idôneas e inidôneas. A aplicação do art. 

805, CPC, nesse último contexto, violaria o art. 5º, XXXV, CF, 

e 797, CPC” (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015). 

Comentando o art. 805 do novo Código de Processo 

Civil, Bueno (2015a) assinala que: 

O parágrafo único quer permitir ao magistrado reunir 

informações necessárias para decidir em cada caso 

concreto sobre se os meios executivos apresentam-se ou 

não em harmonia com o princípio da menor 

onerosidade. A regra é louvável porque, ao depositar 

nas mãos do executado a iniciativa nela prevista, evitará 

requerimentos despidos de seriedade, iniciativa que se 

encontra em plena harmonia com a indicação dos atos 

atentórios à dignidade da justiça feita pelo art. 774 e, 

mais genericamente, ao próprio princípio da boa-fé 

objetiva a que se refere o art. 5º. 

 

                                                 
3STJ, REsp 801.262/SP, 3ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 06.04.2006, 

DJ 22.05.2006 
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Como se observa, o art. 805 e parágrafo único, do CPC, 

dispõe que a execução deve ser de maneira menos gravosa ao 

executado, entretanto, não se pode prejudicar a parte 

hipossuficiente da relação, o empregado, que necessita do 

cumprimento imediato da sentença, inclusive para se alimentar. 

Apesar do referido artigo estar incluso na IN 39/2016, 

como aplicável ao processo do trabalho, em face de omissão e 

compatibilidade, as turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 

6ª Região, entendem que o artigo deve ser aplicado de forma 

limitada/mitigada no processo do trabalho, pela própria 

incompatibilidade com princípios que norteiam esse ramo do 

direito, como pode ser constatado nos julgados abaixo: 

 

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO 

TRABALHISTA. MEIO MENOS GRAVOSO AO 

EXECUTADO. APLICABILIDADE MITIGADA. 

Em conformidade com a previsão contida no artigo 612 

do CPC então vigente (Art. 797, caput, CPC/2015), a 

execução trabalhista processa-se no interesse do credor, 

de forma que todos os atos processuais devem ser 

direcionados para a satisfação dos seus créditos, 

tornando efetiva a execução, considerando-se, inclusive, 

a natureza alimentar dos créditos trabalhistas. Não se 

pode olvidar que a aplicação do artigo 620 do 

CPC/1973 (Art. 805, CPC/2015), na linha de que a 

execução se processe pelo meio menos gravoso ao 

executado, é bastante limitada no processo do 

trabalho, posto que incompatível com os princípios 

norteadores desse ramo do direito, pois, nesta 

Especializada, é o empregado a parte hipossuficiente, 

devendo seu crédito ser alcançado da forma mais célere 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 139-179 Out 2017 

155 

possível, tendo em vista seu caráter alimentar. Agravo 

não provido. (Processo: AP - 0000885-

60.2013.5.06.0262, Redator: Dione Nunes Furtado da 

Silva, Data de julgamento: 26/10/2016, Segunda Turma, 

Data da assinatura: 28/10/2016) (TRT-6 - AP: 

00008856020135060262, Data de Julgamento: 

26/10/2016,   Segunda Turma) (grifo nosso) 

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO PELO 

MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO. Em 

conformidade com a previsão contida no artigo 612 do 

CPC, então vigente (art. 797 do CPC/2015), a execução 

trabalhista processa-se no interesse do credor, de forma 

que todos os atos processuais devem ser direcionados 

para a satisfação dos seus créditos, tornando efetiva a 

execução, considerando-se, inclusive, a natureza 

alimentar dos créditos trabalhistas. Não se pode olvidar 

que a aplicação do artigo 620 do CPC/1973 (art. 805 do 

CPC/2015), na linha de que a execução se processe 

pelo meio menos gravoso ao executado, é bastante 

limitada no processo do trabalho, posto que 

incompatível com os princípios norteadores desse 

ramo do direito, pois, nesta Especializada, é o 

empregado a parte hipossuficiente, devendo seu crédito 

ser alcançado da forma mais célere possível, tendo em 

vista seu caráter alimentar. Agravo de petição 

improvido. (Processo: Ag - 0000648-

26.2013.5.06.0262, Redator: Paulo Alcantara, Data de 

julgamento: 04/08/2016, Quarta Turma, Data da 

assinatura: 04/08/2016) (TRT-6 - AGV: 

00006482620135060262, Data de Julgamento: 

04/08/2016, Quarta Turma) (grifo nosso) 

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO 

TRABALHISTA. MEIO MENOS GRAVOSO AO 

EXECUTADO. APLICABILIDADE MITIGADA. 

Em conformidade com a previsão contida no artigo 612 

do CPC então vigente (Art. 797, caput, CPC/2015), a 

execução trabalhista processa-se no interesse do credor, 

de forma que todos os atos processuais devem ser 
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direcionados para a satisfação dos seus créditos, 

tornando efetiva a execução, considerando-se, inclusive, 

a natureza alimentar dos créditos trabalhistas. Não se 

pode olvidar que a aplicação do artigo 620 do 

CPC/1973 (Art. 805, CPC/2015), na linha de que a 

execução se processe pelo meio menos gravoso ao 

executado, é bastante limitada no processo do 

trabalho, posto que incompatível com os princípios 

norteadores desse ramo do direito, pois, nesta 

Especializada, é o empregado a parte hipossuficiente, 

devendo seu crédito ser alcançado da forma mais célere 

possível, tendo em vista seu caráter alimentar. Agravo 

não provido. (Processo: AP - 0001413-

57.2012.5.06.0221, Redator: Dione Nunes Furtado da 

Silva, Data de julgamento: 12/07/2016, Segunda Turma, 

Data de publicação: 19/07/2016) (TRT-6 - AP: 

00014135720125060221, Data de Julgamento: 

12/07/2016, Segunda Turma) (grifo nosso) 

5.3 Dos bens impenhoráveis (art. 833, incisos e 

parágrafos) 

 

De acordo com a IN 39/2016, outro artigo aplicável ao 

processo do trabalho é o art. 833, do CPC, a saber: 

Art. 833.  São impenhoráveis: 

 

[...] 

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 

destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o; 
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[...] 

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se 

aplica à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua 

origem, bem como às importâncias excedentes a 50 

(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a 

constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no 

art. 529, § 3o. 

 
Conforme Cordeiro (2015b) 

 

[...] o texto do NCPC foi mais abrangente do que o 

anterior, posto que a redação atual §2º do art. 833 

permite a penhora de salário na execução de prestação 

alimentícia independentemente de sua natureza. No 

texto anterior, não havia essa abrangência, sendo 

pacífico o entendimento de que a possibilidade de 

penhora de salário limitava-se à execução de prestação 

alimentícia stricto sensu. 

 
Apesar da possibilidade de aplicação do referido artigo 

no processo do trabalho, em recente decisão, o TST se 

pronunciou no sentido de não autorizar a penhora de salários ou 

de proventos de aposentadoria, sob pena de ofensa a direito 

líquido e certo do devedor, como se observa no julgado abaixo: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. LEI Nº 13.105/15. PENHORA DE 

SALÁRIO. ILEGALIDADE. ART. 833, IV, DO 
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NCPC. INCIDÊNCIA DA COMPREENSÃO 

DEPOSITADA NA ORIENTAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL 153 DA SBDI-2 DO TST. 1. 

Nos termos do art. 833, IV, do NCPC (art. 649, IV, do 

CPC/73), são absolutamente impenhoráveis "os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 

destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º". 2. Constatada a 

compatibilidade da regra processual comum com os 

princípios que orientam o Processo do Trabalho (tanto 

que editada a Orientação Jurisprudencial nº 153 da 

SBDI-2 do TST), impõe-se a aplicação subsidiária da 

norma sob foco. 3. O legislador, ao fixar a 

impenhorabilidade absoluta, enaltece a proteção ao ser 

humano, seja em atenção à sobrevivência digna e com 

saúde do devedor e de sua família, seja sob o foco da 

segurança e da liberdade no conviver social dos homens 

(CF, arts. 5º,"caput", e 6º). 4. Diante do comando do 

inciso IV do art. 833 do NCPC (inciso IV do art. 649 

do CPC/73) e da inteligência da Orientação 

Jurisprudencial 153/SBDI-2/TST, não se autoriza a 

penhora de salários ou de proventos de 

aposentadoria, sob pena de ofensa a direito líquido e 

certo do devedor. Recurso ordinário conhecido e 

desprovido. (TST - RO: 103904720165180000, 

Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data 

de Julgamento: 07/02/2017, Subseção II Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 

10/02/2017) (grifo nosso) 

 

Esse é um tópico bastante polêmico, haja vista que o 

processo do trabalho deve garantir o cumprimento da sentença 

da forma menos gravosa ao executado, entretanto, por sua vez, o 
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empregado também precisa de um cumprimento eficiente para 

honrar suas obrigações e necessidades, dentre elas, a de se 

alimentar.  

Existe um claro impasse, visto que boa parte das 

pequenas empresas enfrenta dificuldades financeiras e se veem 

obrigadas a encerrarem suas atividades, muitas vezes sem ter 

condições de pagar as verbas trabalhistas de seus empregados, 

que terminam buscando na justiça os seus direitos. No caso 

concreto, como deve se posicionar o magistrado? Bloquear o 

salário, vencimento de um executado que também possui família 

para sustentar? Ou manter o exequente sem receber nenhum 

valor? Entende-se que o magistrado deve analisar a situação 

concreta e possuir o discernimento necessário para evitar 

prejuízos para ambas às partes, já que é possível, inclusive, 

utilizar-se do parcelamento do débito trabalhista, com fulcro no 

art. 916, do CPC. 

 

5.4 Da ordem preferencial de penhora (art. 835, 

incisos e §§ 1º e 2º, do CPC) 

 

De acordo Oliveira (2006, p. 120), “a penhora traduz 

meio coercitivo do qual se vale o exequente para vencer a 
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resistência de devedor inadimplente e renitente à implementação 

do comando judicial”. 

A penhora é um ato de império do Estado, praticado na 

execução que tem por finalidade vincular determinados bens do 

devedor ao processo a fim de satisfazer o crédito do exequente. 

São efeitos da penhora: 1) individualização do bem ou 

bens: a partir da penhora, os bens do executado que responderão 

pela satisfação do crédito do exequente são individualizados e 

especificados; 2) garantir o juízo: há a garantia do juízo quando 

o montante de bens penhorados é suficiente para pagamento do 

crédito do exequente e demais despesas processuais; 3) gerar 

preferência de pagamento: o credor que primeiramente obtiver a 

penhora sobre o bem terá preferência sobre os demais credores 

que vierem a penhorar o mesmo bem (art. 797, do CPC); 4) 

privar o devedor da posse dos bens: assevera a doutrina que a 

penhora tem efeito de retirar do devedor a posse do bem 

penhorado. 

Esclarece Leite (2014, p. 1153) que: 

No processo do trabalho […] há regra própria na CLT 

(art. 882), sendo certo que a execução poderá, inclusive, 

ser promovida de ofício pelo juiz (CLT, art. 878), 

inexistindo, assim, lacuna normativa ou ontológica. 

Todavia, não há óbice legal à indicação pelo credor dos 

bens a serem penhorados. 
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Uma prática interessante é utilizar-se da ordem 

preferencial da penhora, para recusar a indicação de bens pela 

reclamada na oportunidade de intimação para o pagamento, 

requerendo o respeito à ordem, preferencialmente em “dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” (art. 835, I, CPC). 

O Art. 835, do CPC, ampliou o rol de penhora, ao 

incluir: semoventes; ações e cotas de sociedades simples; 

direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e 

de alienação fiduciária em garantia, além de permitir a alteração 

da ordem de penhora (a cargo do juiz) e sua substituição, desde 

que não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 

trinta por cento.  

 

Art. 835.  A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: 

 

(...) 

VII - semoventes; 

(...) 

IX - ações e quotas de sociedades simples e 

empresárias; 

(...) 

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de 

compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; 
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§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o 

juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista 

nocaputde acordo com as circunstâncias do caso 

concreto. 

 

§ 2o Para fins de substituição da penhora, 

equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro 

garantia judicial, desde que em valor não inferior ao 

do débito constante da inicial, acrescido de trinta por 

cento. (grifo nosso). 
 

Se o executado não nomear bens à penhora, o oficial de 

justiça penhorará tantos bens quantos bastem à garantia do juízo, 

conforme dispõe o art. 883 da CLT: 

Não pagando o executado, nem garantindo a execução, 

seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao 

pagamento da importância da condenação, acrescida de 

custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, 

devidos a partir da data em que for ajuizada a 

reclamação inicial. 

Uma boa fundamentação, demonstrando que a 

inobservância da ordem preferencial da penhora causa prejuízo à 

eficiência do processo de execução trabalhista, é essencial, para 

desviar-se dos manejos e estratégias meramente peremptórias da 

reclamada, a fim de que não lhe seja penhorada contas bancárias 

via Bacenjud.4 

Ademais, como cabe ao Juiz do Trabalho promover a 

execução de ofício (art. 878, da CLT), a ele compete velar pelo 

                                                 
4 Sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias. 
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resultado útil da fase de execução, devendo rejeitar de ofício 

nomeação de bens que não tenham liquidez e determinar de 

ofício a penhora de bens que possam solucionar mais 

rapidamente a execução, nos limites do art. 831 do CPC, que 

dispõe que “A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios”.  

 

5.5 Do procedimento quando não encontrados bens 

penhoráveis (art. 836, §§ 1º e 2º, do CPC) 

 

O legislador, com propósito de evitar a dilapidação dos 

objetos da execução, determinou que, nos casos em que não 

fossem localizados bens para garantir a execução, o oficial de 

justiça listasse os produtos da residência ou do estabelecimento 

do executado, e o nomeasse como depositário provisório a fim 

de manter a integralidade dos bens listados, conforme art. 836, 

do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho: 

Art. 836.  Não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento 

das custas da execução. 

§ 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, 

independentemente de determinação judicial expressa, o 

oficial de justiça descreverá na certidão os bens que 
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guarnecem a residência ou o estabelecimento do 

executado, quando este for pessoa jurídica. 

§ 2o Elaborada a lista, o executado ou seu representante 

legal será nomeado depositário provisório de tais bens 

até ulterior determinação do juiz. 

Compartilha o mesmo entendimento, Bueno (2015b): 

O art. 836 vai além dos §§ 2º e 3º do art. 659 do CPC de 

1973 (...) O objetivo da nova regra, louvável, é o de 

evitar a dilapidação dos bens identificados pelo oficial 

até sua indicação à penhora. Também para, consoante o 

caso, viabilizar a indicação de algum dos bens descritos 

à penhora diante de alguma exceção extraível do inciso 

II ou do § 1º do art. 833. 

 

5.6 Da inclusão do devedor trabalhista em cadastro 

de inadimplentes – SPC, SERASA, CADIN. SERASAJUD 

 

Com o advento do novo CPC, a medida foi 

expressamente prevista no art. 782, § 3º: “A requerimento da 

parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado 

em cadastros de inadimplentes”. 

A medida pretende estimular o devedor trabalhista ao 

pagamento de débito diante das restrições de crédito que 

decorrem de sua inclusão em banco de dados de devedores. O 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) celebrou convênio com a 

SERASA EXPERIAN, para possibilitar aos órgãos do Poder 
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Judiciário promover a inclusão do devedor judicial nos cadastros 

de inadimplentes, com vistas a estimular o cumprimento das 

decisões judiciais. 

O Enunciado nº 50 do Tribunal Regional do Trabalho 

da 10ª Região, dispõe sobre protesto de decisão judicial, 

inclusão do nome do executado trabalhista em cadastro de 

inadimplentes e hipoteca judiciária:  

 

Enunciado 50: PROTESTO DE DECISÃO JUDICIAL, 

INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO 

TRABALHISTA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES E HIPOTECA JUDICIÁRIA. 

VIABILIDADE. Sem prejuízo da inclusão dos 

devedores no Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas (CLT, art. 642-A), são aplicáveis à 

execução trabalhista os artigos 495, 517 e 782, § 3º, 

do CPC, que tratam da hipoteca judiciária, do 

protesto de decisão judicial e da inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes (SPC, 

SERASA, CADIN etc) (grifo nosso). 

 

Importante ainda destacar que desde 2011 está previsto 

no art. 642-A, da CLT, a emissão de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas para comprovar a inexistência de débitos 

de determinada empresa perante a Justiça do Trabalho: Art. 642-

A “É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
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inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho”.  

 

5.7 Da penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira BacenJUD (art. 854 e parágrafos, do 

CPC) 

 

O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao 

Banco Central e às instituições bancárias, para agilizar a 

solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao 

Sistema Financeiro Nacional, via internet. 

É através do BacenJud que os juízes solicitam a 

penhora on-line. A partir daí, a ordem judicial é repassada 

eletronicamente para os bancos, reduzindo o tempo de 

tramitação do pedido de informação ou bloqueio, em 

consequência, dos processos. 

Já o Banco Nacional de Penhoras é um mecanismo em 

desenvolvimento no âmbito do Processo Judicial Eletrônico na 

Justiça do Trabalho, que visa reunir todas as informações sobre 

bens, penhoras, avaliações, incidentes e outras informações que 

possam ser compartilhadas por todos os órgãos da Jurisdição 

Trabalhista, de modo que cada Região tenha acesso aos bens 

penhorados noutras Regiões, com o objetivo de racionalizar 
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novas penhoras, conhecer as avaliações realizadas, saber quais 

os bens foram removidos para o depósito do leiloeiro, etc. 

A penhora on-line está disposta no artigo 854, do CPC: 

 

Art. 854.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, 

que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em 

nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao 

valor indicado na execução. 

A penhora on-line busca garantir de maneira mais 

eficiente o cumprimento da execução trabalhista, permitindo o 

bloqueio de valores até o limite da execução, a garantia do 

contraditório, permitindo que o executado, inclusive, comunique 

eventual impenhorabilidade de determinado valor/bem; além de 

determinar o prazo que as instituições bancárias possuem para 

cumprir a determinação judicial, seja para bloquear ou 

desbloquear valores. 
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5.8 Da penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira BacenJUD (art. 854 e parágrafos, do 

CPC) 

 

Admite-se, nas execuções trabalhistas de difícil solução 

ou que envolvam bens de alto valor, o pagamento parcelado do 

lanço em leilão judicial, conforme dispõe o art. 895, do CPC e o 

Enunciado nº 52 do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 

Região: 

 

Enunciado 52: LEILÃO JUDICIAL. PAGAMENTO 

PARCELADO. POSSIBILIDADE. Admite-se, nas 

execuções trabalhistas de difícil solução ou que 

envolvam bens de alto valor, o pagamento parcelado do 

lanço em leilão judicial desde que apresentada proposta 

escrita até o início do primeiro ou do segundo leilão, 

mediante caução idônea ou hipoteca sobre o bem 

alienado, com o depósito imediato de no mínimo 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor total e o restante em 

até 30 (trinta) prestações mensais monetariamente 

atualizadas, prevalecendo, em todo caso, o lanço igual 

para pagamento à vista (CPC, art. 895). (grifo nosso) 

 

5.9 Do parcelamento do crédito exequendo (art. 916 e 

parágrafos, do CPC) 

 

O artigo 916 do CPC faculta ao devedor requerer o 

parcelamento do débito em até seis vezes, bastando que 
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reconheça a dívida e realize um depósito de 30% do valor 

devido corrigido, com acréscimos de honorários advocatícios e 

de custas processuais. Entretanto, sua aplicação ao processo 

trabalhista é alvo de divergências. 

Na visão do desembargador Luiz Antônio de Paula 

Iennaco, o procedimento previsto no artigo 916 do CPC pode ser 

aplicado ao processo do trabalho quando se verificar, no caso 

concreto, que a medida possibilita maior efetividade da tutela 

jurisdicional: 

Nesse contexto, é certo que eventuais incidentes na 

execução podem fazer o processo perdurar por tempo 

muito superior ao prazo máximo de seis meses 

estabelecido pela lei. Assim, considerando que compete 

ao juiz velar pela duração razoável do processo (art. 

139, II, do CPC), forçoso admitir que o procedimento 

tratado no art. 916 do CPC pode ser aplicado ao 

processo do trabalho quando se verificar, em cada caso 

concreto, que tal medida possibilita maior efetividade da 

tutela jurisdicional5. 

Apesar de estar contido no artigo 3º, inciso XXI, da 

Instrução Normativa n.º 39/2016, do c. TST, quando o assunto é 

o parcelamento da execução trabalhista o entendimento dos 

tribunais ainda não está pacificado e as decisões são divergentes, 

como se observa abaixo: 

                                                 
5Disponível em: http://www.csjt.jus.br/noticias-dos-trts/-

/asset_publisher/q2Wd/content/parcelamento-de-debito-previsto-no-artigo-916-do-

novo-cpc-e-aplicavel-a-execucao-trabalhista?redirect=%2Fnoticias-dos-trts. Acesso 

em: 30/03/2017. 

http://www.csjt.jus.br/noticias-dos-trts/-/asset_publisher/q2Wd/content/parcelamento-de-debito-previsto-no-artigo-916-do-novo-cpc-e-aplicavel-a-execucao-trabalhista?redirect=%2Fnoticias-dos-trts
http://www.csjt.jus.br/noticias-dos-trts/-/asset_publisher/q2Wd/content/parcelamento-de-debito-previsto-no-artigo-916-do-novo-cpc-e-aplicavel-a-execucao-trabalhista?redirect=%2Fnoticias-dos-trts
http://www.csjt.jus.br/noticias-dos-trts/-/asset_publisher/q2Wd/content/parcelamento-de-debito-previsto-no-artigo-916-do-novo-cpc-e-aplicavel-a-execucao-trabalhista?redirect=%2Fnoticias-dos-trts


_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 139-179 Out 2017 

170 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO. 

DISCORDÂNCIA DO CREDOR. Ainda que seja uma 

faculdade do devedor propor o pagamento da dívida de 

forma parcelada (NCPC, art. 916), o efetivo 

parcelamento depende, sempre e indispensavelmente, da 

decisão do Magistrado da execução, que vai verificar o 

atendimento aos termos da lei e avaliar a conveniência 

ou não do parcelamento proposto para a celeridade e 

efetividade da execução, ou seja, vai dar a chancela 

judicial exigida na lei, não bastando a recusa do credor 

para que a execução retome seu curso, na forma do art. 

883 da CLT. (TRT-4 - AP: 00016581620125040030, 

Data de Julgamento: 21/03/2017, Seção Especializada 

Em Execução). (grifo nosso) 

AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. 

PARCELAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO. 

ARTIGO 916, DO NCPC. APLICABILIDADE AO 

PROCESSO DO TRABALHO. 1. Nos termos do 

artigo 3º, inciso XXI, da Instrução Normativa n.º 

39/2016, do c. TST, aplica-se ao processo do trabalho, 

em face da omissão e compatibilidade, o artigo 916, do 

Novo Código de Processo Civil. 2. Porém, o § 7º, do 

mencionado artigo 916, exclui sua incidência das 

execuções de obrigação reconhecida em título executivo 

judicial. 3. Logo, não cabe ao devedor, em posição de 

sujeição, obter benefício a ele não assegurado para o 

cumprimento de comando emergente de decisão 

judicial. Agravo provido. I - (TRT-1 - AP: 

00101245120145010017, Relator: ALEXANDRE 

TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA, Data de 

Julgamento: 07/02/2017, Primeira Turma, Data de 

Publicação: 14/02/2017) (grifo nosso) 

PARCELAMENTO DO DÉBITO TRABALHISTA - 

ARTIGO 916 DO NCPC. O art. 916 do NCPC é 

inaplicável ao Processo do Trabalho, especialmente 

quando não há expressa anuência do credor, diante da 

existência de regramento específico acerca da matéria 

na CLT (art. 880), bem como em face da necessidade 
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imediata do exequente de satisfação de seu crédito, de 

natureza alimentar (TRT-3 - AP: 00085201500603002 

0000085-37.2015.5.03.0006, Relator: Convocado 

Alexandre Wagner de Morais Albuquerque, Decima 

Turma, Data de Publicação: 14/02/2017) (grifo nosso) 

EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 745-A DO ANTIGO 

CPC. POSSIBILIDADE. O procedimento tratado no 

artigo 745-A do antigo CPC (atualmente previsto no art. 

916) pode ser aplicado ao processo do trabalho quando 

se verificar, em cada caso concreto, que tal medida 

possibilita maior efetividade da tutela jurisdicional. 

(TRT-3 – AP: 00987201303603009 0000987-

65.2013.5.03.0036, Relator: Luiz Antonio de Paula 

Iennaco, Turma Recursal de Juiz de Fora, Data de 

Publicação: 11/08/2016) (grifo nosso) 

PENHORA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. 

APLICAÇÃO DO ART. 916 DO NCPC (art. 475-A 

DO CPC/1973). O procedimento previsto no art. 916 do 

NCPC é compatível com o processo do trabalho. 

Entretanto, efetuada a citação nos termos do art. 880 da 

CLT, atribui-se ao julgador o deferimento ou não do 

procedimento, mesmo que preenchidos todos os 

requisitos legais. (TRT-4 - AP: 

00202733020155040101, Data de Julgamento: 

06/02/2017, Seção Especializada em Execução) (grifo 

nosso) 

 

Como o assunto é recente, a jurisprudência encontra-se 

dividida, algumas no sentido de que: cabe ao julgador, no caso 

concreto, analisar a viabilidade do parcelamento da execução 

trabalhista, pautada nos princípios da celeridade e efetividade da 

execução; já outros julgadores se posicionam contra o 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 139-179 Out 2017 

172 

parcelamento da execução e pela inaplicabilidade do art. 916, do 

CPC, no processo do trabalho. 

Os magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 

10ª Região aprovaram o Enunciado nº 44 que dispõe sobre a 

possibilidade de parcelamento da execução trabalhista: 

 

Enunciado 44. EXECUÇÃO. PARCELAMENTO 

DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. A vedação expressa 

de parcelamento do débito nas execuções fundadas em 

título judicial (CPC, art. 916, § 7º) retira do executado o 

direito subjetivo líquido e certo a esse modo de 

facilitação de pagamento. Contudo, dentro da amplitude 

de poderes conferidos ao juiz na execução (CPC, art. 

139, IV), poderá o magistrado, nas execuções de 

difícil solução, mediante decisão devidamente 

fundamentada, autorizar o pagamento parcelado do 

débito, com juros e correção monetária, com ou sem 

o consentimento do exequente. (grifo nosso) 

Nessa linha de pensamento, aponta Marcelo Papaléo 

Souza (2015, p. 486):  

Com relação à aplicação no processo do trabalho da 

possibilidade do parcelamento contida no NCPC, 

entende-se que ela pode ser aceita na execução, 

observadas pelo juiz as situações concretas, pois poderá 

trazer benefícios à celeridade do processo em relação a 

determinados bens penhorados. […] No caso do 

exequente não concordar, poderá o juiz, observada a 

situação concreta, verificando-se que se trata de situação 

mais benéfica para a solução do processo e mais célere 

do que levar os bens para a hasta pública, aceitá-la. 
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5.10Da rejeição liminar dos embargos à execução 

(art. 918 e parágrafo único, do CPC) 

 

Na hipótese de rejeição liminar de embargos 

manifestamente protelatórios, o ato será considerado conduta 

atentatória à dignidade da justiça, consoante o art. 918, 

parágrafo único, do CPC: 

 

Art. 918.  O juiz rejeitará liminarmente os embargos: 

Parágrafo único.  Considera-se conduta atentatória à 

dignidade da justiça o oferecimento de embargos 

manifestamente protelatórios. 

Em recente decisão, o TRT-7, expressou o 

entendimento de que não basta o advogado alegar o excesso da 

execução, mas é imprescindível que demostre em que reside 

referido excesso, para que a execução prossiga na parte não 

litigiosa dos cálculos: 

 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. DELIMITAÇÃO E 

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES IMPUGNADOS 

EM PLANILHA PORMENORIZADA E 

ATUALIZADA. INEXISTÊNCIA. NÃO 

CONHECIMENTO. Alegando-se excesso de execução, 

é indispensável a delimitação dos valores 

impugnados, em planilha pormenorizada e atualizada, 

de modo a demonstrar em que reside o excesso 

apontado, permitindo, assim, o prosseguimento da 
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execução no tocante à parte não litigiosa dos cálculos, a 

teor do § 1º do art. 897 da CLT. (TRT-7 - AP: 

00013078220145070032, Relator: FRANCISCO 

TARCISIO GUEDES LIMA VERDE JUNIOR, Data de 

Julgamento: 16/03/2017, Data de Publicação: 

24/03/2017) (grifo nosso) 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme observado no decorrer deste artigo, com o 

advento do novo Código de Processo Civil fez-se necessário a 

edição da Instrução Normativa 39/2016 pelo C. Tribunal 

Superior do Trabalho a fim de proporcionar segurança jurídica 

aos operadores do direito, as partes e seus advogados, além de 

tentar reduzir polêmicas sobre determinados assuntos. Cabe 

ainda esclarecer que as instruções normativas não têm caráter 

vinculante, ou seja, não são de observância obrigatória pelas 

instâncias inferiores. Contudo, sinalizam como o TST aplica as 

normas por eles interpretadas. 

A Instrução Normativa elenca de forma não exaustiva 

os artigos e incisos do CPC aplicáveis, inaplicáveis e aplicáveis 

em parte ao processo do trabalho, o documento trata de 135 dos 

1.072 artigos do novo CPC. Ou seja, a IN 39/2016 é apenas o 

começo do que está por vir nos tribunais de todo país. 
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Longe de esgotar o assunto, o presente trabalho 

procurou abordar os principais aspectos da IN 39/2016 no que 

concerne ao cumprimento de sentença / execução trabalhista. 

Alguns entendimentos não estão pacificados pelos Tribunais, 

principalmente, no que diz respeito: ao meio menos oneroso 

para o executado, cujo entendimento do TRT-6 é de que o art. 

805, do CPC, deve ser aplicado de forma limitada/mitigada no 

processo do trabalho, pela própria incompatibilidade com 

princípios que norteiam esse ramo do direito; dos bens 

impenhoráveis, disposto no art. 833, IV, §2º, do CPC, que 

apesar da possibilidade de aplicação do referido artigo no 

processo do trabalho, o TST se pronunciou no sentido de não 

autorizar a penhora de salários ou de proventos de 

aposentadoria, sob pena de ofensa a direito líquido e certo do 

devedor; outro ponto polêmico, e que divide a jurisprudência, é 

o que se refere ao parcelamento do crédito exequendo, disposto 

no art. 916 e parágrafos, do CPC, que para alguns tribunais, cabe 

ao julgador, no caso concreto, analisar a viabilidade do 

parcelamento da execução trabalhista, pautada nos princípios da 

celeridade e efetividade da execução, já para outros, o 

entendimento é de que o art. 916, do CPC, não deve ser aplicado 

ao processo do trabalho. 
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Mediante o exposto, conclui-se que a ideia que se deve 

deixar clara, portanto, é a de que as lacunas no ordenamento 

jurídico processual trabalhista devem ser subsidiadas pelas 

normas do novo CPC, sempre de modo que representem ganho 

na efetividade e celeridade da prestação jurisdicional e na 

proteção às garantias do trabalhador, sem prejuízo do equilíbrio 

na relação entre este e seus empregadores. Os magistrados 

devem analisar o caso concreto, utilizando como norte a IN 

39/2016 e buscando sempre o melhor resultado para as partes 

envolvidas no litígio. Apenas com o passar do tempo será 

possível aprimorar as técnicas processuais, no sentido de 

pacificar o entendimento jurisprudencial, já que no momento 

existe espaço para novos argumentos e adequações.  
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RESUMO 

A busca pela melhoria do meio ambiente tem sido um tema 

bastante solicitado por toda a sociedade e, em especial, 

organizações empresariais que buscam obter lucratividade sem 

agredir o meio ambiente constantemente. O “lixo” tem sido alvo 

de diversas críticas, em especial a forma em que é descartado e 

aglomerado nos aterros sanitários. Mas mesmo diante de 

diversas dificuldades com o mesmo, sua reutilização e 

reciclagem também têm sofrido críticas construtivas, empresas 

encontram aí uma oportunidade de serem inseridas em um 

mercado pouco valorizado e buscado (nicho de mercado) de 

forma a viabilizar seu crescimento, uma maior rentabilidade e a 

busca pela melhoria constante do ambiente em que está inserida, 

oferecendo produtos e serviços de qualidade sendo valorizados 

pela sociedade como um todo, aumentando a quantidade dos 

seus clientes, consumidores e receita. 

 

                                                 
1 Bacharéis em Administração, diplomados pela FOCCA. 

mailto:gracesantosadm@gmail.com
mailto:iaci_santos@hotmail.com
mailto:igor_881@hotmail.com
mailto:maraisalins@gmail.com
mailto:bibifofoca@hotmail.com


_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 181-203 Out 2017 

182 

Palavras-chave: Logística Reversa. Reciclagem de Papel. 

Sustentabilidade Empresarial. 

 

ABSTRACT 

 

The search for improvement of the environment has been a topic 

very requested by all of society and, in particular, business 

organizations seeking to achieve profitability without constantly 

harming the environment. The “trash” has been subject to 

various criticisms, especially the way it is discarded and 

crowded landfills. But, even in the face of various difficulties 

with waste , reuse and recycling have also been constructively 

criticised , companies find there an opportunity to be inserted 

into a little valued and sought market (niche market) in order to 

facilitate their growth, higher profitability and the search for 

constant improvement of the environment in which they operate, 

providing quality products and services, being valued by society 

as a whole by increasing the amount of their customers, 

consumers and revenue. 

 

Keywords:  Reverse Logistic. Paper Recycling. Corporate 

Sustainability.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo acadêmico trata, em linhas gerais, de 

breves reflexões sobre a questão da gestão de resíduos sólidos, 

sendo considerado um dos grandes desafios para a área de 

atuação do administrador na atualidade. Trazendo como 
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alternativa sustentável uma proposta para as empresas parceiras 

e empresas de reciclagem de papel, reduzindo os custos e 

introduzindo a gestão ambiental. Os resíduos, no Brasil, 

geralmente são coletados pelas prefeituras, por empresas 

terceirizadas ou companhias particulares e levados a aterros 

sanitários. Nestes locais pode haver a coleta seletiva de resíduos 

e a seleção, por exemplo, de alguns materiais que podem ser 

reciclados, com exceção do lixo orgânico e hospitalar.  

As implantações da coleta seletiva de lixo fornecem 

grandes contribuições ao meio ambiente, dentre as quais podem 

ser destacadas: a diminuição da taxa de lixo, a preservação dos 

recursos naturais, a economia de energia elétrica, redução da 

poluição do meio ambiente, o aumento da conscientização e da 

vida útil dos aterros sanitários, e até mesmo o lucro ou menor 

custo de algumas empresas, caso elas desejem investir na 

reutilização e reciclagem de alguns materiais em que precise, 

como é o caso do papel. 

 

2 CONCEITO TÉCNICO DE LIXO 

 

Tecnicamente, lixo é todo e qualquer resíduo sólido 

resultante das atividades humanas, consideradas pelos geradores 

como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, 
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apresenta-se sob estado sólido, semissólido ou semilíquido, com 

conteúdo líquido insuficiente para que este possa fluir 

livremente. Lixo é algo que não está sendo reciclado e fora de 

lugar. 

Segundo a nova Lei de Resíduos Sólidos nº 12.305/10 

expõe:  

[...] Que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) é bastante atual e contém instrumentos 

importantes para permitir o avanço necessário ao País 

no enfrentamento dos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado 

dos resíduos sólidos. (...) 

Também coloca o Brasil em patamar de igualdade aos 

principais países desenvolvidos no que concerne ao 

marco legal e inova com a inclusão de catadoras e 

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto 

na Logística Reversa quando na Coleta Seletiva. 

Além disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil 

a atingir uma das metas do Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de 

reciclagem de resíduos de 20%em 2015 (BRASIL, 

2010). 

 

Conforme citado, a lei de resíduos sólidos coloca o 

Brasil em patamar de igualdade junto aos países de primeiro 

mundo. O que falta fazer é uma campanha de conscientização, 

pois a reciclagem desses resíduos depende de uma separação 

adequada.   
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De acordo com o IPEA (2009), de 2005 a 2008 o 

consumo de papel e papelão cresceu em torno de 20%; e entre as 

embalagens recicláveis (alumínio, aço, papel, papelão, plástico e 

vidro), o consumo de papelão foi quatro vezes maior que o das 

outras embalagens. 

O problema dos resíduos sólidos deve ser tratado com 

seriedade pelo administrador, empresas e toda a sociedade, 

investindo na mobilização social, de forma inteligente. Além da 

geração excessiva de resíduos, muitas vezes com materiais que 

poderiam ser reaproveitados e reciclados, ainda existe a 

destinação indevida. Muitas cidades brasileiras ainda mantêm a 

prática dos “lixões”, tendo consequências negativas para a saúde 

pública, pois constituem ambientes propícios para a proliferação 

de vetores como moscas, mosquitos, baratas, ratos, doenças, 

além da precariedade na vida dos próprios catadores, em que 

muitos deles não se sentem à vontade diante da sociedade, 

principalmente quando as pessoas questionam onde eles 

trabalham.  

De acordo com o Compromisso Empresarial Para 

Reciclagem (CEMPRE, 2015), de 2010 a 2014, o crescimento 

da coleta seletiva no Brasil foi de 110% e o município de 

Jaboatão dos Guararapes – PE faz parte desse percentual, com o 

antigo “lixão” da Muribeca (o qual hoje foi fechado e foi 
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realocado para um aterro sanitário, denominado de Aterro da 

Muribeca), em que a maioria dos catadores de lixo morava ao 

redor do local, não tendo perspectiva de crescimento 

profissional, muito menos social. Com essa mudança para 

Aterro da Muribeca, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes 

decidiu continuar com o apoio desses catadores, pois já tinham a 

prática do trabalho, mas concedendo a eles uma interação social 

maior, além de maiores responsabilidades e conhecimento. Hoje 

é realizada, por eles, a coleta seletiva de lixo, em que tudo que 

for reciclável é separado e revendido a indústrias de reciclagens, 

auxiliando no crescimento dessas empresas e na valorização e 

cuidado do meio ambiente. 

 

3 CAMINHOS PARA MINIMIZAR O PROBLEMA  

 

São grandes os problemas gerados pelo lixo doméstico 

que é produzido diariamente em quantidades imensas nas 

cidades. Atualmente, costuma-se dizer que os inconvenientes do 

lixo podem ser solucionados a partir da regra dos quatro R’s, 

sendo eles: Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Repensar. 

Reduzir e Reutilizar são soluções que acontecem quase 

paralelamente. Trata-se da redução da quantidade de lixo 

produzida, principalmente evitando produtos descartáveis e 
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dando preferência aos que podem ser reutilizados. Ao mesmo 

tempo, a questão implica também na melhor utilização dos 

diversos objetos de que nos valemos no dia-a-dia, para adiar sua 

transformação em lixo (UOL EDUCAÇÃO, 2013). 

Reciclar e Repensar o problema do lixo, bem como os 

diversos problemas ambientais relacionados à organização 

socioeconômica da humanidade, que devem ser constantemente 

repensados para que se encontrem novas soluções que 

minimizem o problema (UOL EDUCAÇÃO, 2013). 

Por exemplo, muitas coisas podem ser consertadas ao 

invés de jogadas fora. Da mesma maneira, nunca se deve utilizar 

só um dos lados de uma folha de papel; vive-se na civilização do 

desperdício, além dos interesses econômicos, uma vez que 

grande parte da indústria se voltou para a produção de coisas 

descartáveis. Reduzir e reutilizar, então, contraria o próprio 

modo de organização econômica da sociedade em que vivemos 

(UOL EDUCAÇÃO, 2013). 

 

4 A GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

O “lixo”, assim como os diversos problemas ambientais 

relacionados à organização socioeconômica da humanidade, 

deve ser avaliado constantemente para que se encontrem novas 
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soluções que minimizem o problema. No entanto, é vista a 

reciclagem ao menos até o momento, como um meio que vem se 

revelando muito eficaz e já tem produzido uma série de 

resultados concretos em diversos lugares do Brasil e do mundo. 

A grande dificuldade é que um projeto de reciclagem em grande 

escala também se vê limitado pelos interesses político-

econômicos do local em que deseja ser inserido. 

O papel, por exemplo, é feito basicamente a partir de 

fibras de vegetais. Para produzir uma tonelada de papel, gastam-

se cerca de 100 mil litros de água tratada, muita energia e mais 

de 50 árvores adultas. A reciclagem de papel permite 

economizar em média 70% de energia e evita o abate de cerca 

de 30 árvores (UOL EDUCAÇÃO, 2013). 

Recentemente começou-se a perceber que, assim como 

não se pode deixar resíduos sólidos serem acumulados dentro 

dascasas, é preciso conter o desenvolvimento de resíduos e dar 

um tratamento adequado a eles, para o futuro do planeta. Para 

isso, será preciso conter o consumo desenfreado, que gera cada 

vez mais “lixo”, e investir em tecnologias que permitam 

diminuir a geração de resíduos, além da reutilização e da 

reciclagem dos materiais em desuso. Não se pode mais encarar 

todo resíduo sólido como “lixo” (resto inútil), mas sim como 
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algo que pode ser transformado em nova matéria-prima para 

retornar ao ciclo produtivo. 

Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu 

regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 

2010, destacam-se: a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. 

(BRASIL, 2010). 

Como se sabe, para implantar a logística reversa existe 

um custo, mas empenhados na implantação junto ao Ministério 

do Meio Ambiente, estão o CORI (Comitê Orientador para a 

Implantação de Sistemas de Logística Reversa) e o SINIR 

(Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos). 

Em geral, as pessoas consideram lixo tudo aquilo que 

se joga fora e que não tem mais utilidade. Mas, observando com 

cuidado, pode-se notar que o “lixo” não é uma massa 

indiscriminada de materiais, pois é composto de vários tipos de 

resíduos que precisam de manejo diferenciado. Assim, pode ser 

classificado de várias maneiras.  

A reciclagem é uma das alternativas de tratamento de 

resíduos sólida mais vantajosa, tanto do ponto de vista ambiental 

como do social. Ela reduz o consumo de recursos naturais, 

poupa energia e água, diminui o volume de “lixo” e a poluição. 

Além disso, quando há um sistema de coleta seletiva bem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm
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estruturada, a reciclagem pode ser uma atividade econômica 

rentável. Pode gerar emprego e renda para as famílias de 

catadores de materiais recicláveis, que devem ser os parceiros 

prioritários na coleta seletiva. Em algumas cidades do país, 

como: São Paulo e Belo Horizonte, foi implementada a Coleta 

Seletiva Solidária, fruto da parceria entre o Governo local e a 

associações ou cooperativas de catadores. Isso mostra que é 

possível mudar a visão da sociedade referente aos resíduos que 

são produzidos e ainda obter lucro com isso.  Para atrair mais 

investimentos para o setor, é preciso uma união de esforços 

entre a administração pública, empresas privadas e toda a 

sociedade para desenvolver políticas adequadas e desfazer 

preconceitos em torno dos aspectos econômicos e da 

confiabilidade dos produtos reciclados (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2016). 

 

5 LOGÍSTICA REVERSA NOS AMBIENTES 

EMPRESARIAIS 

 

A logística reversa é caracterizada por um conjunto de 

ações que viabiliza a coleta e a restituição dos resíduos sólidos. 

Para serem reaproveitados pelo setor empresarial 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010). 
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O objetivo do presente artigo é a implantação da 

logística nas organizações (Escritórios), em especial logística 

reversa, de papel, pois é uma técnica importante para a 

preservação das arvores, desenvolvimento econômico e baixo 

custo na produção de papel reciclado. O ganho para as empresas 

e os Stakeholders envolvidos no processo. Este projeto reflete de 

forma direta na preservação dos insumos. Como exemplo, na 

economia de água, que é um dos grandes vilões na produção de 

papel. O engajamento das organizações neste projeto irá agregar 

valor aos mesmos, pois estará acrescentando a empresa ou a 

marca o processo de sustentabilidade, utilizando o baixo custo e 

a economia no consumo de papel e seus derivados. O fluxo 

logístico se subdivide em três segmentos principais: 

 Fluxo físico (Movimenta os materiais) 

 Fluxo financeiro (Gerado pelo pagamento de Material) 

 Fluxo de Informação (Dinamizar os dois anteriores). 

A logística reversa é considerando o quarto fluxo 

logístico, onde fluxo reverso envolve fornecedores, fabricantes e 

clientes. 

E se o objetivo é o de conseguir lucro pela otimização 

dos recursos disponíveis o sistema de logística deve ser 

projetado de forma integrada e com a necessária flexibilidade e 
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agilidade para execução das atividades considerando o quarto 

fluxo. 

Daher (2006) afirma que a logística reversa é a última 

fronteira na redução de custo e que, de acordo com pesquisa 

realizada em várias empresas, constatou-se que houve um lucro 

de 25% nas empresas que utilizaram a logística reversa, havendo 

uma grande vantagem competitiva em ter essa visão e utilizar-se 

dela, pois também os consumidores estão preocupados com o 

pós-consumo destes produtos. 

 

6 VANTAGENS DA LOGÍSTICA REVERSA  

 

A logística reversa pode trazer vantagens competitivas 

para as organizações, pois é uma atividade que possibilita 

agregar valor a produtos que seriam (jogados fora) depositados 

no “lixo”. 

O reaproveitamento de matéria prima reciclada pode 

trazer uma significativa redução nos custos operacionais. 

Outro ponto de vantagem competitiva para as empresas 

são os ganhos de imagem junto aos consumidores e clientes 

finais principalmente nos mercados de maior consciência 

Ecológica e Social. 
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7 DESAFIOS DO ADMINISTRADOR: A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Todasociedade pode contribuir para minimizar os 

problemas causados pelo “lixo”com pequenas ações no dia-a-dia 

que, adiante, são alinhadasa algumas mudanças de 

comportamento que devem ocorrer por meio de ações 

protagonizadas pelo gestor no âmbito de atuação, tais como: 

 Pensar se realmente precisa de determinados 

produtos; 

 Comprar produtos duráveis e resistentes, evitando 

comprar produtos descartáveis; 

 Escolher produtos de empresas certificadas (ISO 

9000 e 14000), que desenvolvem programas 

sócios ambientais e/ou que sejam responsáveis 

pelos produtos pós-consumo; 

 Separar os materiais recicláveis e encaminhá-los 

para artesãos, catadores, entidades ou empresas 

que reutilizarão ou reciclarão os materiais; 

 Organizar-se em seu 

trabalho/escola/bairro/comunidade/igreja e iniciar 

um projeto piloto de separação de materiais 

recicláveis; 
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 Organizar-se junto a outros consumidores para 

exigir produtos sem embalagens desnecessárias, 

como também vasilhames reutilizáveis ou 

recicláveis; 

 Evitar a queima de qualquer tipo de lixo; se não 

houver coleta no bairro, enterrar o lixo ao invés 

de queimá-lo; 

 Não descartar remédios no lixo; o mesmo vale 

para material usado em injeções e curativos feitos 

em casa. Procurar com o farmacêutico ou nos 

postos de saúde uma alternativa de descarte mais 

adequada; 

 Ler os rótulos dos produtos para conhecer as suas 

recomendações ou informações ambientais; 

 Utilizar pilhas recarregáveis ou alcalinas. 

 

8 IMPACTOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS  

 

Está sendo vivenciada uma grande política de consumo. 

De acordo o Adam Smith “a produção tem como finalidade o 

consumo, a economia estabeleceu como objeto aumentá-lo, ele 

passou a ser entendido culturalmente sinônimo de bem-estar”. O 

capitalismo trouxe muitas vantagens para a sociedade, ajudou na 
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revolução tecnológica, várias sociedades enriqueceram, porém, 

o custo disso tudo foi muito alto. O sistema econômico 

capitalista acentuou diversos problemas sociais, a desigualdade 

social, o desmatamento e a até mesmo a depressão estão 

relacionados ao sistema econômico que vivemos. Umas das 

consequências do grande consumo são as degradações e o 

aumento do lixo.  

Para que conseguissem minimizar as consequências 

deste grande consumo, houve a necessidade de um 

gerenciamento dos resíduos e a educação ambiental que são de 

extrema importância para que haja a reciclagem. Onde, permite 

a aplicação dos recursos obtidos com a venda dos materiais 

trazendo benefícios sociais e melhorias de infraestrutura na 

comunidade. 

 

9 UTILIZAÇÃO DO PAPEL RECICLADO. 

 

O Ciclo de Vida do Papel  

 

Por ser o papel um produto natural obtido de recursos 

naturais que podem ser renováveis, as fábricas de papel que 

utilizam uma política de gestão ambiental sustentável, já 

plantam árvores destinadas à utilização da indústria papeleira. 
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O ciclo de vida do papel se inicia muito antes dele 

adquirir seu aspecto final – que é o do papel pronto para se 

utilizar. Seu ciclo se inicia na matéria-prima: a árvore (ver figura 

1). 

Muitos podem achar que o seu ciclo de vida termina 

depois de ser utilizado. Se o mesmo for separado 

adequadamente pode passar pelo processo de reciclagem até 

cinco vezes. Com o detalhe em particular: o custo de reciclar o 

papel é mais barato do que produzi-lo a partir da árvore. Os 

papéis usados são uma importante fonte de matérias-primas. 

 

Figura 1 

 

Fonte: O Ciclo... (2016). 
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As Sete etapas essenciais: 

I. Gestão Florestal Sustentável – As árvores são plantadas 

para um dia serem colhidas e utilizadas pela Indústria. 

II. Produção de Pasta – Transformação da madeira em 

pasta papeleira. 

III. Produção de Papel – Transformação da pasta papeleira 

em papel (nesta fase podem entrar no processo os papeis 

usados para reciclagem). 

IV. Transformação de Papel/Cartão – Corte, impressão e 

acabamento do papel em diferentes formatos de acordo 

com as diversas utilizações que pode assumir, tais como: 

envelopes, caixas, sacos, etc. 

V. Consumo – O Papel/Cartão é utilizado pelos 

consumidores, em forma de livros, cartas, jornais, 

revistas, bilhetes de cinema, sacos para compras e outras 

embalagens. 

VI. Recolha – Os resíduos depois de recolhidos são 

selecionados e triados, seguindo diretamentepara os 

pulpers¹ para reciclagem. 

VII. Reciclagem – Finalmente o ciclo é fechado com o 

processo de reciclagem, onde o papel usado gera papel 

novo. 
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Estas árvores, depois de colhidas e cortadas, são 

descascadas e estilhaçadas para serem cozidas, dando assim 

forma à pasta de papel. 

Segundo a Norma EN 643, existem 57 tipos diferentes 

de papel usado. São estes tipos: desde simples folhas de papel 

até envelopes, caixas e sacos; o papel conhece múltiplas 

funções, revistas e livros, os bilhetes de cinema, as embalagens 

de leite e suco, as caixas de sapatos e as embalagens de produtos 

alimentares são apenas alguns dos produtos consumidos 

diariamente e nos quais o papel está presente. Utiliza-se o papel 

no dia-a-dia de forma automática e inconsciente (ver quadro 

abaixo).  

Fonte: Autoria própria 

 

 PESO ÁRVORES ÁGUA ENERGIA 

Fabricar 

o Papel 

Novo 

1000 Kg 
50 a 60 

Eucaliptos 
100 mil litros 5 mil KW/h 

Reciclagem 

do Papel 

Usado 

1200 Kg Zero 2 mil litros 1 mil KW/h 
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Como alguns não sabem, convém informar que papel 

reciclado não é sinônimo de papel sem qualidade. Muitos têm a 

tendência de confundir o papel rústico com reciclado. A 

reciclagem de papel é sinal de preocupação com o meio em que 

se vive e sinal de qualidade de vida. 

 

10 PROCESSOS DE RECICLAGEM DE PAPEL COMO 

ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL 

 

Proposta de coleta de papeis em empresas parceiras e 

empresas de reciclagem de papel. 

Como funcionará o processo de reciclagem do papel: 

 Coleta nas empresas parceiras (Papa Papel). 

 A coleta será de acordo com a necessidade da 

empresa, sendo semanalmente ou 

quinzenalmente, de forma gratuita. 

 A empresa coletora fará todo o processo de 

reciclagem devolvendo o papel reciclado em 

forma de resma ou brindes (papel cartão, agenda, 

etc.). Conforme escolha da empresa parceira. 

 15 % do papel devolvido para empresa parceira 

pode ser adquirido de forma gratuita, porém se a 

empresa desejar adquirir uma maior quantidade 
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de papel reciclado ou os outros produtos (papel 

cartão, agenda, etc.) receberá desconto na 

compra. 

 O papel que não servir para ser reciclado será 

distribuído para artesãos cadastrados, pois servirá 

para a obra de arte dos mesmos. 

 

11 CONCLUSÃO 

Conforme exposto no presente artigo, constatou-se que 

o processo de reciclagem começa com cada pessoa, dentro de 

casa, separando o lixo reciclável dos que não são recicláveis. 

Dando seguida, a coleta seletiva (podendo ser pelas 

cooperativas) até o momento da manufatura. Neste ciclo, 

observam-se as vantagens da reciclagem: social, com maior 

participação da sociedade, conscientização ambiental, melhorias 

ambientais e envolvimento das camadas mais pobres da 

sociedade. Além da redução de custo produtivo e criação de 

emprego, renda permanente e melhoria na qualidade de vida.  

É necessário que todas as camadas sociais se 

conscientizem que é imprescindível fazer algo, hoje! Para que as 

futuras gerações possam ter um futuro melhor. Sabendo que, 

parte da degradação causada até os dias atuais pode ser 

minimizada, não mais restaurada. Esta é a intenção do presente 
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artigo, trazer uma alternativa sustentável para as empresas 

parceiras, da reciclagem e do meio ambiente. Criando um ciclo 

viável para que todos ganhem com um crescimento econômico, 

social e político-ambiental, agregando a essas empresas outra 

visão no meio social.Todos os processos expostos como: a 

logística reversa comprova que as empresas que adotarem estes 

métodos obterão uma redução de custo e um aumento na sua 

margem de lucro diante de outras empresas que não se utilizam 

desses processos e ainda um incentivo à cultura com a doação 

do papel que não será mais usado para reciclar para artistas e 

artesãos que utilizam como matéria prima para produção de 

peças (obras de arte), como mostra o processo de reciclagem de 

papel como alternativa sustentável. 

A sociedade atualmente busca empresas com 

umdiferencial que se preocupem com o meio ambiente, 

consequentemente, este processo de reciclagem de papel 

aumentaria a visibilidade das mesmas no mercado, sendo algo 

bom, para a sociedade e consumidores. 
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RESUMO 

 

No campo corporativo, as dúvidas e indagações permanecem 

quanto às características e papéis dos administradores e 

empreendedores. Sob o aspecto acadêmico, a disseminação de 

uma educação empreendedora nas universidades auxiliará na 

formação de melhores líderes. Assim, essa pesquisa tem como 

objetivo geral identificar as diferenças e similaridades entre o 

empreendedor e o administrador a partir da perspectiva de 

discentes universitários de uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) privada em Recife. Especificamente, a pesquisa pretende: 

(i) identificar as características inerentes no empreendedor de 

sucesso; (ii) analisar os papéis do administrador nas 

organizações; e, (iii) descrever os principais aspectos para a 

construção de uma educação empreendedora nas IES. Na 

metodologia, o estudo caracteriza-se, como: estudo de caso, 
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exploratório e de campo. Na coleta dos dados foram realizadas 

quatro entrevistas com discentes universitários do curso de 

administração de uma IES em Recife. Na análise e discussão dos 

resultados adotou-se o método qualitativo. Não obstante dos 

apontamentos teóricos, o estudo verificou que tanto o 

administrador como o empreendedor possuem mais diferenças 

do que semelhanças. Destarte, o estudo conclui, que o 

empreendedor é o ator responsável pela gestão global da 

organização, já o administrador assume a posição gerencial 

responsabilizando-se pela administração e otimização das 

atividades que lhe foram conferidas, através de uma relação de 

agência.  

 

Palavras-Chave: Empreendedor; Empreendedorismo; Recife; 

Administrador; Instituição de Ensino Superior. 

 

ABSTRACT 

 

In the corporate field, doubts and inquiries remain about the 

characteristics and roles of managers and entrepreneurs. Under 

the academic aspect, the dissemination of an entrepreneurial 

education in the universities will help in the formation of better 

leaders. Thus, this research has as general objective to identify 

the differences and similarities between the entrepreneur and the 

administrator from the perspective of university students of a 

Private Higher Education Institution (HEI) in Recife. 

Specifically, the research aims to: (i) identify the inherent 

characteristics of the successful entrepreneur; (ii) analyze the 

roles of the administrator in the organizations; and, (iii) describe 

the main aspects for the construction of an entrepreneurial 

education in HEI. In the methodology, the study is characterized 

as: case study, exploratory and field research. In the data 

collection, four interviews were conducted with university 

students from the HEI administration course in Recife. In the 
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analysis and discussion of the results the qualitative method was 

adopted. Despite the theoretical notes, the study verified that 

both the administrator and the entrepreneur have more 

differences than similarities. Thus, the study concludes that the 

entrepreneur is the actor responsible for the overall management 

of the organization, since the manager assumes the managerial 

position, being responsible for the administration and 

optimization of the activities that have been conferred on him, 

through an agency relationship.  

Keywords: Entrepreneur. Entrepreneurship. Recife. 

Administrator. Higher Education Institution. 

 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

No atual século XXI, o ambiente corporativo atravessa 

diversas mudanças, sejam elas de âmbito micro ou macro 

ambiental, que se ocasionaram através do fenômeno da 

globalização. A readaptação das organizações a partir das ações 

do empreendedor e do administrador pode contribuir para o 

crescimento estável, flexível e adaptável das organizações frente 

às necessidades dos seus consumidores, e desse modo, 

preservando-se a lucratividade do negócio (NOVELLI, 2005). 

De forma generalista, a formulação das diretrizes 

estratégicas da organização é realizada através dos executivos na 

intenção do crescimento do negócio (PEREIRA et al., 2015). A 

relação entre dirigentes e colaboradores no desenvolvimento de 
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uma cultura empreendedora torna-se necessário ao alcance da 

perpetuidade da empresa no mercado. A temática do 

empreendedorismo tem aumentado o seu interesse no cotidiano, 

além de destacar-se como um fenômeno social e abrangente, que 

implica em diversas variáveis, sejam elas: psicológicas, 

econômicas, culturais, dentre outras (DRIESSEN; ZWART, 

2010; SCHUCHMANN; ALMEIDA; FILHO, 2010). Sob o 

aspecto social da ciência da administração, Maximiano (2007) 

enfatiza que as organizações assumiram papéis fundamentais na 

vida das pessoas, e determinantemente, empresas bem 

administradas resultam em qualidade de vida das pessoas. 

No eixo acadêmico faz-se relevante estudar a 

abordagem do tema empreendedorismo e como está sendo 

ministrado nas Instituições Ensino Superior, além das reais 

motivações dos discentes quanto ao ensino-aprendizagem da 

disciplina. Em uma argumentação positiva, Lima et al. (2015) 

destacam que a educação empreendedora está em busca de 

novas formas de aperfeiçoamento, e enxerga um futuro 

promissor para o ensino superior brasileiro. 

 Diante do contexto apresentado, a pesquisa possui o 

seguinte problema: quais as diferenças e similaridades entre o 

empreendedor e o administrador a partir da perspectiva de 

discentes universitários?  
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 A pesquisa tem como objetivo geral identificar as 

diferenças e similaridades entre o empreendedor e o 

administrador a partir da perspectiva de discentes universitários 

de uma IES privada em Recife. Nos objetivos específicos a 

pesquisa pretende: (i) identificar as características inerentes no 

empreendedor de sucesso; (ii) analisar os papéis do 

administrador nas organizações; e, (iii) descrever os principais 

aspectos para a construção de uma educação empreendedora nas 

IES. 

Quanto às justificativas da pesquisa, encontram-se 

várias indagações e suposições entre os papéis e diferenças entre 

o empreendedor e administrador no âmbito empresarial, assim, 

prevalecendo-se uma "dúvida de natureza empírica” (MATTOS, 

2009, p. 359). Na vertente acadêmica, o papel do administrador 

tem sido objeto de estudo há tempos, diferentemente do 

empreendedor (DORNELAS, 2014). Nesta linha de raciocínio, 

identifica-se que a velocidade exponencial do tema 

empreendedorismo na sociedade não vem acompanhada do 

crescente número de pesquisas e estudos relacionados à temática 

(COSTA; BARROS; CARVALHO, 2011). Justifica-se a 

escolha da temática a partir do viés acadêmico e gerencial, mais 

precisamente, no ensino do empreendedorismo que auxiliará na 

formação de melhores líderes, empresários e administradores na 
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geração de renda, empregos e riqueza do país (DORNELAS, 

2014; ROCHA; FREITAS, 2014). De forma genérica, o artigo 

não pretende responder a todas as indagações e nem oferecer 

responder detalhadas do assunto, mas sim, apresentar uma 

discussão que permita ao leitor a percepção adequada da 

temática abordada. 

O artigo está estruturado em quatro partes. Na primeira 

parte, encontra-se uma breve revisão de literatura a partir do 

estudo do histórico do empreendedorismo, perfil do 

empreendedor, papéis do administrador e ensino do 

empreendedorismo nas IES. Na segunda parte, a pesquisa 

apresenta a metodologia abordada. Na terceira parte, apresenta-

se a discussão e análise dos resultados. Por fim, o trabalho 

apresenta as considerações finais, e em seguida as limitações do 

estudo e as sugestões para futuras pesquisas. 

 

2 O EMPREENDEDORISMO E O EMPREENDEDOR 

 

O termo entrepreneurship refere-se a um neologismo 

da língua inglesa derivada do francês entrepenuer, a partir dos 

séculos XVII e XVIII, o empreendedor era a pessoa que 

intermediava as relações de troca entre compradores e 

fornecedores (SANTOS, 2014; DORNELAS, 2014; TELLES, 
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2010). O empreendedorismo é um fenômeno que existe há 

décadas, na literatura a primeira utilização do termo foi através 

do comerciante Marco Polo, que para estabelecer uma rota 

terrestre de comércio entre Europa e o Oriente, assinou contratos 

com banqueiros capitalistas para vender as mercadorias, 

enquanto, os capitalistas eram agentes passivos do risco 

financeiro. Marco Polo tornou-se o aventureiro empreendedor 

por assumir papel ativo, correndo riscos comerciais e 

emocionais. (DORNELAS, 2014; DEGEN, 2009).  

 Outros trabalhos referentes ao empreendedorismo 

partiram dos estudos econômicos de Cantilon, Say e 

Schumpeter. Para estes estudiosos, o empreendedor assume 

riscos, explora inovações e promove a ‘destruição criativa’ 

(conceito criado por Schumpeter) através da renovação dos 

recursos existentes – produtos, serviços, mercados (DEGEN, 

2009; DORNELAS, 2014; MAXIMIANO, 2007). Na visão de 

Costa, Barros e Carvalho (2011, p. 182) o “conceito de 

empreendedorismo pode assumir diferentes significados 

dependendo de seu contexto e uso”.  

Outros autores (RAPOSO; SILVA, 2000 apud 

SCHUCHMANN; ALMEIDA; FILHO 2010, p. 61) identificam 

que o empreendedorismo engloba áreas da ciência como: 

psicologia, marketing, economia, finanças,dentre outras. Com o 
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passar das décadas o empreendedorismo dividiu-se em três 

abordagens: “a primeira literatura comportamental, a segunda 

gerencial e a terceira econômica” (COSTA; BARROS; 

CARVALHO, 2011, p. 182-183). A abordagem atual é chamada 

de era do empreendedorismo, pois possibilita a eliminação de 

barreiras comerciais e culturais, abre mercados globais, encurta 

distâncias, cria novos comportamentos, quebra paradigmas 

globais e gera riqueza a sociedade (DORNELAS, 2014). 

Diante das assertivas, pode-se inferir que o conceito de 

empreendedorismo agregou com o passar das décadas muitos 

adjetivos, e a sua temática passou a ser explorada em vários 

aspectos do cotidiano. A partir da literatura exposta, fatores 

como: riscos, oportunidades, criação de bens e, sobretudo, 

engajamento de pessoas tornaram-se fatores necessários para o 

desenvolvimento de uma cultura empreendedora.O breve recorte 

histórico possibilita afirmar que o empreendedorismo surgiu e 

desenvolveu-se como atividade restritamente capitalista com o 

objetivo de gerar lucros e suprir a necessidade dos 

consumidores.  

A geração de riqueza em regiões, a criação bens e o 

desenvolvimento de negócios intensifica-se a partir das decisões 

dos empreendedores que afetam a vida de várias pessoas, que de 

forma recíproca são afetados por variáveis internas e externas do 
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ambiente em que o empreendimento está inserido (HISRICH; 

PETERS; SHEPHERD, 2014). Em relação ao processo 

decisório, os pesquisadores Vignochi, Lezana e Camilotti (2013) 

afirmam que as decisões do empreendedor baseiam-se na 

experiência pessoal, empresarial e em valores na qual 

determinam o sucesso ou fracasso da empresa no futuro. Essas 

decisões ‘carregam’ a percepção e o feeling do empreendedor 

com o negócio.  

Para Hisrich, Peters e Shepherd (2014) o empreendedor 

toma decisões em situações de alto risco, em ambientes 

inseguros, com investimentos emocionais, com pressões de 

tempo e de resultados. Dessa forma, para haver a perpetuidade 

da empresa no futuro são insuficientes para o empreendedor ter 

um perfil ideal, boas ideias e modelo de negócio adequado, mas 

a oportunidade de vivenciar o dinamismo do ambiente 

empresarial poderá proporcionar a sustentabilidade e sucesso do 

empreendimento (BERNARDI, 2011). De forma abrangente, o 

empreendedor necessita administrar os recursos que tem a 

disposição, pois a partir da gestão abre-se a possibilidade dos 

objetivos serem alcançados. Além da relação contínua e 

sustentável entre sociedade e meio ambiente. Para que estes três 

fatores (empresa, sociedade e meio ambiente) estejam 

interligados, o empreendedor atuará como agente ativo e 
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facilitador deste ciclo. Rocha e Freitas (2014) afirmam que o 

empreendedor é o ator principal da organização e ele tem a 

missão de movimentar e comandar os processos que movem a 

empresa. Em uma visão futurista, o empreendedor é um 

visionário que se realiza na transformação da sua ideia no 

próprio negócio (DEGEN, 2009).  

Na intenção de gerar empreendimentos sustentáveis a 

médio e longo prazo a literatura apresenta vários traços 

referentes ao perfil ideal do empreendedor. Filion (2000) destaca 

que o sucesso dos empreendedores depende do quanto aquilo 

que foi definido é adequado e diferente para satisfazer as 

necessidades das pessoas. Em uma pesquisa com 407 discentes 

universitários do curso de Administração em quatro IES em 

Fortaleza, os pesquisadores Rocha e Freitas (2014) identificaram 

que as dimensões de autorrealização, planejamento, inovação e 

riscos, estavam inerentes em universitários antes de abrir a 

própria empresa. Várias correntes de pensamento de sintetizam 

o perfil do empreendedor de sucesso através das seguintes 

características: criativos, visionários, otimistas, sociáveis, 

persistentes, líderes, planejados, independentes, sacrificam a 

vida pessoal, identificam oportunidades, assumem riscos 

calculados, possuem conhecimento, ficam ricos, geram riqueza e 

agregam valor à sociedade (DEGEN, 2009; DORNELAS, 2014; 
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HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014; MAXIMIANO, 2007; 

ROCHA; FREITAS, 2014). 

 

3 OS PAPÉIS E AS CARACTERÍSTICAS DO 

ADMINISTRADOR 

 

Maximiano (2007) argumenta que administrar é o 

processo de tomar decisões sobre objetivos a serem alcançados 

utilizando-se de recursos disponíveis. Sinteticamente, Pedelhes 

(2007) afirma que as organizações são relevantes à sociedade, e 

para que as organizações atinjam o sucesso irão necessitar dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes de seus administradores. 

As responsabilidades do administrador encontram-se ainda nas 

funções de planejar, organizar, dirigir e controlar através das 

pessoas, tendo o objetivo de realização dos objetivos 

determinados (DIAS, 2002). De forma semelhante, Maximiano 

(2007, p.5) destaca que o processo administrativo temas 

seguintes funções de “planejamento, organização, liderança, 

execução e controle”. Destarte, Silva (2009) afirma que o 

administrador preocupa-se com o presente da organização, e a 

sistematização do processo administrativo ocorre devido à 

abordagem clássica da Administração. Maximiano (2007) 

destaca as funções da administração, segundo Fayol: 
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 Planejamento: examinar o futuro e traçar um plano de 

ação a médio e longo prazo; 

 Organização: montar uma estrutura humana e material 

para realizar o empreendimento; 

 Comando: manter o pessoal em atividade em toda a 

empresa; 

 Coordenação: reunir e harmonizar toda a atividade e 

esforço; 

 Controle: realização das atividades de acordo com os 

planos e as ordens. 

 Pode-se afirmar que Fayol tinha a função 

administrativa como a mais relevante de todas. Entende-se que a 

estrutura organizacional (planos, metas e objetivos) tinha que ser 

executada de forma rígida e sistêmica. É possível identificar que 

a organização possui um comando estratégico e uma estrutura 

hierárquica densa. Uma vez organizada a empresa, os gerentes 

precisam liderar e cumprir alguns deveres junto aos seus 

liderados, estes deveres são: disciplina, controle total da 

organização, clareza nas obrigações, liderança única, uso de 

sanções e combate ao excesso de burocracia. (FAYOL, 1949 

apud MAXIMIANO, 2007) Apesar da sistematização do 

processo administrativo, Dornelas (2014) destaca que o perfeito 

controle das atividades não garante que as ações sejam 
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executadas, pois outras variáveis interferem no processo 

administrativo. 

Quanto ao papel dos gerentes nas organizações, podem-

se destacar as abordagens referentes à Mintzberg, Stewarte 

Kotter (DORNELAS, 2014; FILION, 2000; MAXIMIANO, 

2007) no estudo da ótica gerencial. Os estudos de Mintzberg 

focaram nas atividades dos gerentes, em específico nos papéis 

gerenciais: interpessoais (símbolo, líder e ligação), 

informacionais (monitor, porta-voz e disseminador) e decisórios 

(empreendedor, solucionador de distúrbios, administrador de 

recursos e negociador). Os papéis dos gerentes podem variar 

dependendo do nível do gerente na organização e a sua 

especialidade (MINTZBERG, 1986 apud DORNELAS, 2014). 

Outra abordagem relevante ao trabalho do 

administrador foi realizada por Rosemary Stewart, que afirmava 

haver semelhanças a partir das atividades do administrador e 

empreendedor. A pesquisadora desenvolveu um esquema, em 

que os cargos gerenciais possuem três dimensões: restrições, 

exigências e decisões. A autora não procura interpretar o 

conteúdo dos cargos do administrador, mas como estudá-lo. As 

restrições seriam os fatores internos e externos da organização 

que limitam a responsabilidade do administrador. As exigências 

referem-se ao que o deve ser feito pelo ocupante do cargo 
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gerencial. As decisões são as opções ou oportunidades que o 

responsável pelo cargo pode fazer (STEWART, 1982 apud 

MAXIMIANO, 2007).  

 O estudo de Kotter propõe uma abordagem em 

relação às características dos gerentes gerais. Este autor afirma 

que para conquistar as suas ações os administradores criam e 

modificam agendas, desenvolvem networking para implementá-

los. Conforme o autor, esses administradores buscam o poder, 

são ambiciosos e otimistas (KOTTER, 1982 apud DORNELAS, 

2014).O Quadro 1 aponta as características dos gerentes. 

 

Quadro 1- As características dos gerentes tradicionais 
TRAÇOS DOS GERENTES 

Adaptam-se às mudanças Tentam evitar riscos e surpresas 

Trabalham de forma racional Delegam e supervisionam 

Operam dentro da estrutura de trabalho 

existente 

A hierarquia é a base do 

relacionamento 

Trabalham com eficiência e o uso efetivo 

dos recursos, baseados em um orçamento 
Preocupam-se com o status 

São previsíveis 
Motivam-se através de promoções 

e recompensas 

Fonte: Adaptado de Filion (2000) e Hisrich (1998) apud Dornelas(2014). 

 

As contribuições das abordagens permitem identificar 

as características dos gerentes que se assemelham a 

empreendedores, porém há outros traços que permitem 

diferenciar consideravelmente. Os gerentes constroem seus 
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objetivos fazendo uso efetivo dos recursos disponíveis, já os 

empreendedores imaginam visões e/ou situações sobre o que 

pretendem alcançar (FILION, 2000). Os papéis de comunicação, 

networking, reconhecimento de oportunidades resultantes de 

habilidades gerenciais são fatores críticos de sucesso para a 

gestão do negócio (INDUDEWI, 2015). 

 

4 O ENSINO DO EMPREENDEDORISMO NAS IES 

 

 A temática de empreendedorismo veicula-se em 

vários segmentos da sociedade, indo da universidade aos meios 

de comunicação. Essa ‘publicidade’ é destacada por Lima et al. 

(2015) ao especificarem que o tema da educação empreendedora 

cresceu de forma significativa nas últimas décadas, devido aos 

fatores de inovação nas organizações e promoção do 

empreendedorismo. O autor Lopes (2010) apud Santos(2014) 

afirma que para a execução de uma boa educação 

empreendedora é necessária a integração entre escolas e IES 

com a sociedade, na intenção de estimular a aproximação entre 

empreendedores e estudantes, a fim de trocarem experiências e 

concepção de novos negócios. Destarte, se faz relevante discutir 

e refletir sobre o ensino do empreendedorismo nas IES 

brasileiras. 
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Filion (2000) advoga que um programa de 

empreendedorismo deve concentrar-se na aprendizagem do 

autoconhecimento e do know-how do que na simples 

transmissão de conhecimento. De forma genérica, as IES têm 

uma expectativa quanto à formação dos seus discentes (recém-

graduados) nos cursos de Administração, e como resultado da 

formação esperam que estes abram o seu negócio ou tenham a 

intenção de abri-lo algum dia (ROCHA; FREITAS, 2014). Mas, 

Filion (2000) ressalta que as diferenças entre o empreendedor e 

o administrador exigem fundamentalmente métodos 

pedagógicos distintos, ou seja, uma formação gerencial e uma 

formação empreendedora.  

Dornelas (2014) faz uma ressalva quanto ao ensino de 

empreendedorismo ao salientar que devem ser esclarecidos os 

objetivos do curso, pois as universidades, escola técnicas ou 

tecnológicas podem diferir a sua formatação. A pouca 

experiência do discente no mercado torna-se um empecilho para 

a construção empreendedora, porém com experiência 

comprovada no mercado poderá possibilitar ao recém-formado 

melhores condições de gerir seu negócio. Atualmente, a 

sustentabilidade e a perpetuidade das empresas no mercado 

apresentam-se de forma crítica, porém, uma formação 

empreendedora qualificada com ênfase na gestão poderá 
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minimizar este déficit (ROCHA; FREITAS, 2014). Os 

estudantes que não venham conceber um negócio, ou os que 

venham a construir um negócio podem ser beneficiados em sua 

formação com o desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades propiciadas pelo ensino-aprendizagem do 

empreendedorismo (LIMA et al., 2015; ROCHA; FREITAS, 

2014).  De forma análoga, as habilidades de um exímio 

empreendedor destacam-se em três áreas: técnicas, gerenciais e 

interpessoais (DORNELAS, 2014, p.30).  

Em relação a melhorias da educação empreendedora no 

Brasil, Mello, Melo e Mattar (2011) fazem referência a uma 

pesquisa do Conselho Federal de Administração (CFA) 

realizada com 17.982 egressos de Administração em 2011. A 

pesquisa possibilitou identificar as principais necessidades de 

melhoria no curso superior, entre elas: desenvolvimento do 

empreendedorismo (34,51%), gestão ambiental e 

desenvolvimento sustentável (25,61%), criatividade e inovação 

(20,65%) e gestão de micro e pequena empresa (20,29%). É 

necessário destacar que o ensino do empreendedorismo requer 

atividades práticas e conhecimento sobre os setores da 

organização, a fim da tomada de decisões ágeis na construção de 

empreendimentos sólidos. Rocha e Freitas (2014) enfatizam que 

o empreendedorismo assume formas distintas e engloba 
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múltiplos conteúdos na aprendizagem, fazendo-se necessário 

aplicá-las de acordo com as ações pedagógicas. A relação entre 

traços psicológicos característicos do empreendedor e orientação 

empresarial pode ser usada para identificar os discentes que 

desejam iniciar a sua carreira empreendedora (OKHOMINA, 

2010). O Quadro 2, expõe os recursos pedagógicos, a serem 

utilizados em sala de aula. 

 

Quadro 2 – Principais métodos, técnicas e recursos pedagógicos no ensino 

de empreendedorismo 
RECURSOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DO EMPREENDEDORISMO 

Jogos empresariais Visitas técnicas em outras empresas 

Trabalhos práticos em grupo Plano de negócios  

Seminários e palestras com empreendedores  Estudos de casos 

Grupos de discussão Criação de produtos 

Fonte: Adaptado de Rocha e Freitas (2014). 

O Quadro possibilita ‘enxergar’ a grande variedade de 

recursos pedagógicos que podem ser executados pelos alunos, a 

fim de estimularem a educação empreendedora. Os autores Lima 

et al.(2015) fazem uma ressalva quanto aos métodos e as 

técnicas pedagógicas para o ensino do empreendedorismo, pois, 

as aulas carecem de diversificação, para ir além de um singelo 

plano de negócios, no conjunto das atividades. Dornelas (2014) 

generaliza ao afirmar que qualquer curso de empreendedorismo 

deve ter os seguintes objetivos: identificar habilidades do 
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empreendedor, analisar oportunidades, entender as 

circunstâncias da inovação, a relevância econômica do 

empreendedorismo, preparação de um plano de negócios, busca 

de financiamento para o negócio, e gestão empresarial. Na visão 

de Rocha e Freitas (2014) os cursos de Administração são 

relevantes a partir da perspectiva atenuante da mortalidade das 

empresas no mercado. Essa assertiva corresponde ao que Lima 

et al.(2105) comentaram a respeito dos centros de 

empreendedorismo que tornaram-se relevantes às IES, pois têm 

por função promover ambientes de estímulo ao 

empreendedorismo através de: palestras, workshops, atividades 

práticas, com vínculo constante das incubadoras.  

 

5 METODOLOGIA 

 

Realizou-se na primeira parte da pesquisa um 

levantamento de literatura, que tem por definição abranger toda 

bibliografia pública, desde: revistas, livros e pesquisas 

(MARCONI; LAKATOS, 2006). Na busca de alcançar os 

objetivos da pesquisa, o estudo é de caráter exploratório e de 

caso único. De forma singela, o estudo exploratório tem a 

intenção de familiarizar-se com uma temática ou fenômeno 

pouco pesquisado (GIL, 2008). Já o estudo de caso caracteriza-
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se pelo estudo profundo dos objetos da investigação, permitindo 

um amplo conhecimento da realidade pesquisada (YIN, 2001). 

O estudo caracteriza-se, ainda, como de campo, pois visa "uma 

investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu 

o fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo” 

(VERGARA, 2009, p. 43). Quanto à técnica de coleta de dados 

utilizou-se a entrevista. Este método é identificado como um 

contato face a face do pesquisador junto ao entrevistado, na 

intenção de se obter informações sobre o assunto em questão 

(CERVO; BERVIAN, 2002). Para fins de análise e discussão de 

resultados, utilizou-se o método qualitativo, com a intenção de 

explorar as opiniões e as diferentes representações sobre o 

assunto em questão (BAUER; GASKELL, 2002). A opção pela 

pesquisa qualitativa concentrou na compreensão das falas e dos 

discursos dos entrevistados (STAKE, 2000 apud SILVA; 

MAZON, 2015). 

A escolha da IES foi realizada a partir do portal do 

Ministério da Educação (MEC)3 na qual indicou o total de 41 

IES entre públicas e privadas que realizam cursos presenciais na 

cidade de Recife (E-MEC, 2016). Assim, escolheu-se de forma 

intencional uma IES privada para a realização do estudo, mais 

precisamente localizada no centro de Recife. A boa localização 

                                                 
3E-MEC. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br>. Acesso em: 08 mar. 2016. 

http://emec.mec.gov.br/
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geográfica da instituição possibilitou agilidade na coleta de 

dados, além da redução de gastos referentes à condução da 

pesquisa. Dados do primeiro semestre de 2016 apontam que a 

IES de Recife possui um total de 22 (vinte e duas) turmas de 

administração, presentes nos turnos da manhã e noite, entre o 

primeiro período e oitavo período de curso. No período noturno, 

a IES conta 3 (três) turmas de administração do oitavo período, 

e desse modo selecionou-se apenas uma turma para responder as 

questões. A entrevista foi realizada com um roteiro 

semiestruturado de 6 (seis) perguntas direcionadas a 4 (quatro) 

discentes do curso de administração do oitavo período no 

período noturno. As entrevistas foram realizadas no mês de 

março de 2016, no período noturno, e aconteceram de forma 

pessoal. Os entrevistados responderam a questões abertas, e 

posteriormente, as respostas foram interpretadas e transcritas 

para o corpo da pesquisa. Antes de responder as questões 

realizou-se junto aos entrevistados uma explicação inicial sobre 

a pesquisa e as perguntas que lhe foram dirigidas. A turma 

possui um total de 58 (cinquenta e oito) alunos matriculados 

(não considerou alunos que estão matriculados em disciplinas 

isoladas), sendo 19 (dezenove) do sexo masculino e 39 (trinta e 

nove) do sexo feminino. As entrevistas foram realizadas com 

quatro discentes (dois entrevistados e duas entrevistadas). 
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Utilizou-se um único critério para seleção dos entrevistados: (i) 

ocupação anterior e/ou atual em cargo de gestão empresarial. A 

escolha deste critério foi determinada pela experiência que os 

discentes já possuem em cargos de liderança, e assim, podem 

fornecer informações embasadas e relevantes à pesquisa. A 

pequena quantidade de entrevistados foi motivada devido à falta 

de experiência profissional dos formandos em cargos de gestão. 

Os dados referentes à quantidade de alunos do oitavo período, e 

o acesso à instituição para a realização das entrevistas foram 

autorizados pela coordenação do curso de administração da IES. 

Quanto ao nome da instituição e dos entrevistados, não foram 

mencionados no corpo da pesquisa por motivos relutantes. Para 

a realização das entrevistas atribuíram-se aos entrevistados os 

nomes fictícios de: Alfa (mulher, 30 anos), Beta (mulher, 26 

anos) Gama (homem, 33 anos) e Delta (homem, 23 anos). A 

duração total da entrevista foi em média de 40min com cada 

entrevistado.O agendamento das entrevistas foi pessoal. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

6.1 Diferenças e similaridades entre o empreendedor e o 

administrador 

 A entrevistada Alfa, 30, tem experiência na área 

de finanças. Já atuou como coordenadora financeira, atualmente 
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é proprietária de uma empresa de festas. Em relação às 

diferenças e similaridades entre o empreendedor e o 

administrador, ela apontou que existem diferenças entre ambos, 

em que “o empreendedor de maneira geral administra a 

produção de bens da empresa realizando o planejamento e 

organização dos recursos [...] O empreendedor tem uma visão 

mais global [...]”. Em relação ao administrador, ela argumenta 

que este faz “[...] pesquisa de mercado para conhecer os 

concorrentes e público-alvo. No meu ramo de festas busco saber 

a respeito do lucro que vou ter, se meu produto vai atender 

àquela demanda, se o meu retorno é acontecerá a curto ou 

longo prazo”.  

Em relação ao argumento da entrevistada Alfa, pode-se 

inferir que o administrador busca várias alternativas para a 

construção do negócio de uma forma detalhada e específica, 

tanto que, a respeito da sua empresa de festas a entrevistada faz 

pesquisa de mercado. Quanto ao empreendedor foi possível 

identificar que este ator ocupa um cargo mais central e global na 

organização responsabilizando-se apenas pelo planejamento e 

organizações de recursos (humanos e materiais). 

O entrevistado Delta, 26, possui experiência na área de 

RH, atualmente é supervisor de Call Center. De uma forma 

singela e pouco explicativa ele afirma que ambos (administrador 
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e empreendedor) possuem diferenças: “O administrador não é 

um empreendedor. Porém, todo empreendedor deve ser um bom 

administrador”. Supõe-se através deste argumento que “o 

empreendedor seria um administrador completo, que incorpora 

as várias abordagens existentes, [...] e interage com seu 

ambiente para tomar as melhores decisões” (DORNELAS, 2014, 

p. 25). 

A entrevistada Beta, 26, atua como gestora da área 

administrativa financeiro de uma empresa de saúde e medicina 

do trabalho. Quanto aos aspectos referentes ao empreendedor e 

o administrador, ela enfatiza que o “empreendedor é o 

investidor do negócio. O administrador é um agente da 

organização muito ‘móvel’ que administra aquilo que foi 

recebido (o empreendimento)”. Esta assertiva da entrevistada 

assemelha-se à Teoria de Agência que destaca a importância de 

dois atores na organização: o principal e o agente. Neste 

contexto, o principal (empreendedor) é aquele que delega 

autoridade para o agente (administrador), e este, é aquele que 

busca maximizar os lucros e a riqueza em nome do principal, 

devendo lhe prestar contas (MARTINS, 2015).  

Semelhantemente às entrevistadas anteriores, o 

entrevistado Gama, 33, possui know-how na área financeira, 

atualmente, é gestor bancário. Ele destaca que há diferenças 
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entre o empreendedor e administrador, e ressalva que “[...] o 

profissional torna-se empreendedor, mas possa ser que não 

tenha competência o suficiente para exercer àquela função. O 

administrador é aquele que sabe de tudo da empresa, entre: 

lucros, custos, estoques etc.”. O entrevistado afirma que seria 

importante ‘casar’ os perfis de ambos. Em relação ao quesito 

competência destacado pelo entrevistado, este fator está inerente 

aos argumentos de Lemes Júnior e Pisa (2010, p. 7) ao 

defenderem que a maior qualidade do administrador é a sua 

“competência especial”, que tem por definição ser o desejo de 

iniciar um negócio e aplicar todos os esforços dos seus 

conhecimentos, habilidades e experiências para que a empresa 

tenha sucesso. Pode-se inferir ainda que muitos profissionais 

tornam-se empreendedores, mais por questões de necessidade do 

que de oportunidade.  

Sob o perfil do empreendedor de sucesso, a 

entrevistada Alfa destacou “como características: visionário, 

comprometimento e organização”. Na opinião de Beta, os 

empreendedores possuem: “[...] capacidade de estudar o 

mercado em que a empresa atua, e a ousadia para abrir um 

empreendimento”. Esta assertiva está de acordo com Dornelas 

(2014) que identifica como característica singular do 

empreendedor: o conhecimento total do seu negócio; já que este 
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fator está relacionado à falência de jovens empresas. O terceiro 

entrevistado (Gama) enfatiza a:“[...] visão de futuro, liderança, 

ousadia e crença pelo negócio”. A visão mencionada pelos 

entrevistados é transformação literal da ideia em negócio 

(DEGEN, 2009), o entrevistado Delta defende que as 

características mais marcantes do empreendedor seriam: “[...] 

organização, planejamento, controle, liderança e criatividade”.  

Foi possível identificar que os fatores ousadia, visão e 

liderança estão presentes na fala dos entrevistados. A 

característica de comprometimento está inerente ao fator 

determinação, assim como a capacidade de estudar o mercado 

com a ousadia de explorar oportunidades. Estes componentes 

estão ligados aos aspectos da visão e da liderança do 

empreendedor, tanto em questões ligadas ao futuro do negócio e 

a formação de uma excelente equipe de trabalho (DORNELAS, 

2014). 

 

6.2 Os papéis do administrador 

 

Para contratar um administrador com base nos seus 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHAs) os entrevistados 

opinaram que 
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[...] cursos no ramo de festa, experiência em eventos e 

festas, cursos de idiomas (para atender clientes 

estrangeiros) e formação acadêmica em administração 

ou psicologia. Nas habilidades: bom relacionamento 

interpessoal e capacidade para resolver conflitos [...]. 

Nas atitudes: pensar rápido para tomar decisões e agir 

com firmeza em situações adversas (ALFA, mulher, 30).  

[...] o administrador tem que ter: capacidade de gestão, 

comunicação e experiência. Eu acho a formação 

acadêmica importante, mas considero a experiência 

como fator mais relevante para eu contratar um 

administrador. Nas habilidades acho que: iniciativa, 

geração de ideias, e resolução de problemas com os 

resultados. Quanto às atitudes [...]. Acho que resolver 

conflitos e ter um bom relacionamento pessoal com o 

grupo é necessário (BETA, mulher, 26). 

[...] um curso de administração, pois seria ideal; e 

experiência com capacidade de liderança. Como 

habilidades ele tem que trabalhar em equipe, ser 

motivador, orientador, líder e praticamente um mentor 

à frente dos seus liderados. Nas atitudes, [...] ousadia, 

saber tomar decisões, saber para onde ir e estudar as 

saídas através do plano A, plano B que para mim são 

diferenciais (GAMA, homem, 33). 

[...] o administrador deveria possuir a informação da 

empresa ou conhecer os processos da empresa que ele 

irá atuar. Para mim o administrador não pode parar de 

estudar, uma graduação seguida de um MBA seria 

importante para agregar na gestão. Nas habilidades 

[...] bom relacionamento interpessoal, ter disciplina, e 

principalmente, controle emocional. Nas atitudes, [...] 

tem que ser ‘arrojado’, inovador e gostar de desafios 

(DELTA, homem, 23). 
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 Sob o aspecto do conhecimento, os entrevistados 

apontaram: formação em administração, pós-graduação, cursos 

de idiomas, capacidade de liderança, experiência e comunicação. 

Em relação à formação acadêmica pressupõe que o gestor tenha 

mínima condição técnica para gerir o negócio. Entretanto, como 

citado pela entrevistada Beta, a variável experiência torna-se 

para ela mais relevante do que a formação acadêmica. Pede lhes 

(2007) defende que os administradores para atuarem deve 

possuir conhecimento genérico de aspectos relativos à: 

economia, política, negócios, e gestão de pessoas.  

Nas habilidades os entrevistados mencionaram: 

relacionamento interpessoal, resolução de conflitos, iniciativa, 

geração de ideias, liderança, formadores de equipes e controle 

emocional. Uma característica a ser observada com mais afinco 

seria a estabilidade emocional, visto que os administradores 

estão em situações de tensão constantemente, assim como, 

empreendedores. O relacionamento interpessoal foi citado pelos 

entrevistados, tanto nas habilidades como nas atitudes do 

administrador. No tocante a liderança, esta tem papel 

interpessoal que permeia todas as ações do administrador, a 

liderança não apenas direciona pessoas, mas também as 

atividades interpessoais com os stakeholders (MINTZBERG, 

1986 apud MAXIMIANO, 2007). A iniciativa é um diferencial 
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que os patrões exigem dos administradores, desde a época da 

administração científica à iniciativa dos liderados era observada 

pelos chefes, apesar de não poderem “pensar demais”, mas 

cumprirem as ordens do alto escalão hierárquico.   

Nas atitudes, os entrevistados destacaram: tomadas de 

decisões rápidas em situações conflitantes, inovar e gostar de 

desafios. Nas situações conflitantes que exijam tomadas de 

decisões, Mintzberg (1986) apud Maximiano (2007) propõe o 

papel de solucionador de distúrbios. Os distúrbios são situações 

(crises, conflitos, etc.) que estão parciais ou totalmente fora de 

controle na organização e para lidar com essas demandas o 

administrador torna-se controlador de distúrbios.  

Em relação aos papéis desempenhados pelos 

entrevistados para possuírem uma boa gestão do negócio, a 

entrevistada Alfa identificou como pontos positivos: 

administração do tempo, comunicação e fiscalização das 

equipes. 

Eu organizo o meu tempo [...] Às vezes uma grande 

quantidade de festas no mesmo dia acaba dificultando a 

minha fiscalização nas equipes. [...] faço este 

procedimento porque quando o gestor não está por 

perto à equipe se acomoda e não executa um trabalho 

direito. Desenvolvo o papel da minha comunicação 

frente aos colaboradores, [...]para evitar falhas na 

produção do evento (ALFA, mulher, 30 anos).  
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Alfa discorre que os colaboradores relaxam e podem 

não executar uma boa tarefa, sendo assim, resultado da ausência 

de fiscalização. Este pensamento da entrevistada corrobora com 

os aspectos de controle total do que está acontecendo na 

empresa e a centralização da chefia (FAYOL, 1949 apud 

MAXIMIANO, 2007). A administração do tempo da 

entrevistada para organizar e executar os trabalhos em equipe é 

outro ponto crucial na literatura de Mintzberg que chama este 

papel de administrador de recursos, dividindo-se em: 

administração do próprio tempo, programação o trabalho dos 

outros e autorização das decisões tomadas por terceiros 

(MINTZBERG, 1986 apud MAXIMIANO, 2007). 

A entrevistada Beta foi objetiva em sua resposta, “Os 

papéis que eu desempenho são: a proatividade e a solução de 

problemas com os resultados imediatos”. Nesta questão, Gama 

defende que o bom relacionamento que tem com os liderados é 

necessário, “Consigo entender e enxergar a [...] e as 

habilidades de cada um. [...] para que exerçam bem o seu 

trabalho. Acho que esses são os meus papéis mais importantes”. 

De forma semelhante, Delta defende: “[...] tenho muita 

proximidade com a minha equipe, tenho disciplina com os 

processos internos da empresa, escuto cada um dos meus 

liderados e sou dinâmico”. Os entrevistados Gama e Delta 
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procuram de forma singela identificar as características e 

habilidades inerentes dos seus liderados através do diálogo. 

 

6.3 Aspectos relativos ao ensino do empreendedorismo em 

IES 

 Em relação ao ensino do empreendedorismo 

(pontos positivos e negativos) realizado na própria IES, a 

entrevistada Alfa argumentou que: “O ensino foi regular. [...] a 

professora que ministrou a disciplina não tinha conhecimento 

sobre empreendedorismo. As aulas foram muito teóricas e não 

teve muita prática”. Semelhantemente à avaliação da 

entrevistada, o discente Delta argumentou que o ensino: “Foi 

péssimo. Porque não existiu nenhum estímulo para que 

acontecesse o empreendedorismo na prática. A disciplina foi só 

teoria. A IES deveria despertar o interesse nos alunos para 

empreender”. As declarações dos discentes corroboram ao que o 

Lima et al. (2015) descrevem sobre a educação empreendedora, 

para os autores: a carência de docentes capacitados em 

empreendedorismo e ausência do enfoque prático são ao mesmo 

tempo empecilhos e desafios presentes na universidade 

brasileira. 

Sobre os benefícios da disciplina, Alfa afirma: “[...] 

destaco as obras de empreendedorismo, pois, as consultei 
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bastante e achei muito interessante, ajudou e muito no início da 

minha carreira empreendedora”. Em concordância, o 

entrevistado Delta ressalta: “Como ponto positivo, destaco os 

livros, pois deu para aprender algo a respeito de planejamento 

e controle organizacional”. Diante das assertivas, Rocha e 

Freitas (2014) defendem que a partir das propostas pedagógicas 

pesquisadas nos períodos científicos, juntamente com as 

principais obras da bibliografia nacional, é possível relacionar as 

aplicações dos métodos e técnicas no ensino do 

empreendedorismo. Possivelmente, as obras didáticas: 

Empreendedorismo: transformando ideias em negócios 

(DORNELAS, 2014), O empreendedor: empreender como 

opção de carreira (DEGEN, 2009), Empreendedorismo: dando 

asas ao espírito empreendedor (CHIAVENATO, 2004) e 

Oficina do empreendedor (DOLABELA, 2008) foram às 

referências bibliográficas consultadas tanto pelos entrevistados 

quanto ao docente que lecionou a disciplina de 

empreendedorismo. 

Em relação aos pontos negativos do ensino de 

empreendedorismo, a entrevistada Beta argumentou “[...] não vi 

pesquisas de campo (visitas técnicas), e acho que houve falta de 

investimento da instituição.” Na visão de Gama,“[...] 

poderíamos entrar em contato com a empresa e conversarmos 
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com os administradores e empreendedores. [...] Fiz um plano de 

negócios que foi relevante e deu para entender um pouco a 

disciplina”. Em relação às opiniões dos entrevistados, estudos 

realizados em universidades brasileiras em comparação com 

outras universidades no mundo constatam que as disciplinas de 

empreendedorismo no Brasil convidam poucas vezes para 

grandes empreendedores palestrarem aos discentes que almejam 

abrir o seu próprio negócio (SUEDEKUM; MILLER, 2011). Em 

relação ao pouco entendimento da construção de um plano de 

negócios relatado pelo entrevistado Gama, os autores Lima et al. 

(2015) e Degen (2009) afirmam que as disciplinas de 

empreendedorismo restringissem ao desenvolvimento de um 

plano de negócios, e carece de diversificação das disciplinas e 

atividades voltadas a empreendedorismo. 

Sob o quesito referente aos métodos ou recursos a 

serem utilizados para a construção de uma educação 

empreendedora a entrevistada Alfa cita: “[...] estudos de caso, 

plano de negócio, jogos empresariais e empresas júniores”. A 

entrevistada Beta opinou que a IES juntamente com os 

professores poderiam investir na bibliografia de 

empreendedorismo, fazer visitas técnicas, discutir estudos de 

caso em sala, além da participação em empresas júniores. O 

entrevistado Gama em conformidade com a entrevistada anterior 
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destaca que as visitas técnicas e os estudos de caso são 

ferramentas que auxiliam o ensino de empreendedorismo, além 

disso: “[...] ouvirempreendedores de sucesso. Um desses 

métodos seriam palestras com estes grandes empreendedores. 

Eu pela minha empresa já fui a eventos que tinham grandes 

empreendedores palestrando, e isso motivou vários 

profissionais a empreender”. O entrevistado Delta acrescenta: 

“[...] vídeos (filmes), palestras com empreendedores e feira de 

empreendedorismo sendo planejada e executada pelos próprios 

alunos [...] Grupos de discussão em sala seria uma forma 

dinâmica de estimular o empreendedorismo”. 

As principais atividades relatadas foram: estudos de 

caso, visitas técnicas, palestras, jogos empresariais, filmes, 

grupos de discussão e empresas júniores. Quanto aos estudos 

caso e jogos empresariais, as aplicações seriam estimular o 

pensamento crítico e avaliativo dos cenários mercadológicos 

com tomada de decisões sob pressão; nos filmes seria a 

associaçãodo contexto assistido com o conhecimento teórico a 

fim de gerar debates em grupo.As visitas técnicas teriam o 

objetivode estabelecercontato do discente com o mercado, 

alémde conheceros processos das empresas.As palestras teriam 

o intuito de transferir know-how e conhecimentos vivenciados 

por empreendedores desde a concepção de produtos, sucessos e 
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riscos da trajetória empreendedora. Os grupos de discussão 

desenvolveriam a capacidade dos discentes em perceber as 

oportunidades do mercado e implementar ideias em determinado 

negócio (ROCHA; FREITAS, 2014).O ingresso de discentes em 

empresas júniores faz com que estes apliquem a teoria na 

prática, oferecendo consultoria as empresas. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema e objetivo central do artigo foram 

identificar as diferenças e similaridades entre o empreendedor e 

o administrador a partir da perspectiva de discentes 

universitários de uma IES em Recife. A pesquisa apontou que 

estes atores possuem mais diferenças que semelhanças. Não 

obstante dos apontamentos teóricos, identificou-se a partir de 

uma relação de agência em que o empreendedor é um ator 

responsável pela construção do negócio, o planejamento de 

recursos, investimento de capital próprio e administrador global 

da organização. Quanto ao administrador, verificou-se que este é 

um ator responsável pela administração daquilo que lhe foi 

recebido (a empresa), as suas atividades variam de pesquisas de 

mercado, análise dos custos e estoques, valor do faturamento, 

dentre outros. Percebe-se que o empreendedor ocupa uma 
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posição mais estratégica, pressupondo-se que este é dono do 

negócio, já o administrador assumiria uma posição 

gerencialsendo o agente responsável em otimizar as atividades 

em que lhe foram conferidas e, consecutivamente, gerar riqueza 

para o empreendedor. Nas semelhanças, verificou-se a 

necessidade de todo empreendedor ser um bom administrador, a 

fim de conhecer o negócio por completo, além disso, a união do 

perfil deambos torna-se relevante para a gestão do negócio.  

Sob o perfil ideal do empreendedor de sucesso, as 

características necessárias para a construção dessa identidade 

foram: visão, liderança, planejamento, organização, controle, 

comprometimento, criatividade, crença e ousadia. Estas 

características foram mencionadas na pesquisa,  tanto na 

literatura referente à Administração Científica quanto a Era do 

Empreendedorismo. Verificou-se que os aspectos de ousadia e 

crença corroboram com a coragem do empreendedor em abrir o 

negócio com a crença na sustentabilidade da empresa no 

mercado. De maneira geral, estes fatores estão inerentes ao 

feeling e a intuição do empreendedor em relação à construção do 

empreendimento independente do segmento de atuação e 

situação econômica de uma região ou país.  

Verificou-se na pesquisa que os CHAs indispensáveis 

para a contração de um administrador seria:formação acadêmica, 
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experiência, relacionamento interpessoal, resolução de conflitos, 

estabilidade emocional, tomadas de decisões e inovação. Em 

relação aos papéis do administrador, a pesquisa 

possibilitoudividir em: administrador de recursos (administração 

do tempo, programação do trabalho), controlador de distúrbios 

(tomada de decisões em situações de conflito), administrador 

ouvinte (proximidade com os liderados, e divisão de tarefas 

adequadas). Em relação aospapéis do administrador, a 

abordagem de Mintzberg (1986 apud MAXIMIANO, 2007) foi 

comprovada na pesquisa. 

 Quanto aos aspectos principais à construção de 

uma educação empreendedora, os resultados da pesquisa não 

foram muito animadores. As principais barreiras foram: má 

qualificação de docentes em empreendedorismo e pouco 

enfoque prático nas aulas. Os entrevistados ainda relataram que 

as aulas foram bastante teóricas, e assim, dificultou-se na falta 

de dinamismo esperada na disciplina. Como alternativas para 

melhoramento das aulas na IES, os discentes relataram as 

seguintes atividades: visitas técnicas, palestras com 

empreendedores, jogos empresariais, estudos de caso, grupos de 

discussão, filmes e empresas júniores. Este último foi um dado 

que não estava presente na literatura pesquisada, sendo assim, 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº16 P. 205-246 Out 2017 

242 

possibilitaria o primeiro contato dos discentes com o mercado 

através da aplicação teórica na prática.  

 O artigo limitou-se a estudar as diferenças e 

semelhanças do empreendedor e administrador a partir da visão 

dos discentes que atuam em cargo de gestão empresarial. 

Ressalta-se que as entrevistas ocorreram com quatro alunos de 

uma turma de 8º período de administração e, sendo assim, as 

respostas dos entrevistados não possibilitamageneralizaçãodos 

resultados. Quanto a pesquisas futuras em relação ao estudo do 

empreendedor e administrador, pode-se trabalhar com 

questionários, e análise quantitativa, a partir de amostras de 

discentes em administração de outras IES de Recife. Apesar de o 

artigo discutir questões relativas à gestãoorganizacional, a 

pesquisa abre um pano de fundo para futuras investigaçõesa 

respeito dos aspectos positivos e negativos doensinode 

empreendedorismo em universidades recifenses.  
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