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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO EM PROGRAMAS DE REDUÇÃO DE ACIDENTALIDADE NO
TRÂNSITO-CIDADE DE JAÚ, UM ESTUDO DE CASO
Magaly Natalia Pazzian Vasconcellos Romão. Doutoranda EESC_USP, Departamento de Transportes.
magaly_jau@yahoo.com.br
Mitsuru Higushi Yanaze. Professor Titular da Escola de Comunicação e Artes-ECA-USP.
mitsuruyanaze@uol.com.br
Antonio Clovis “Coca” Pinto Ferraz. EESC_USP, Departamento de Transportes. coca@sc.usp.br
Área temática Trânsito
RESUMO
Os governos e as autoridades investem muito esforço e recursos financeiros para se promover redução de
acidentes de trânsito. No entanto, esse processo passa por uma questão completamente comportamental, e
uma boa forma de se trabalhar é com o uso de campanhas de segurança viária. Nesse sentido as
campanhas são consideradas como uma importante forma de se promover mudança de comportamento no
trânsito, e se ela for implementada conjuntamente com leis e ações de engenharia pode ser uma importante
ferramenta para se gerar cultura de segurança. Mas o que se sabe sobre as campanhas de trânsito? Podese realmente afirmar que elas foram bem sucedidas, se avalia-las não é um processo comum no Brasil?
Sem essa avaliação fica difícil aprender lições para conceber melhores campanhas no futuro. Nesse
sentido, o presente trabalho avalia as ações implementadas em conjunto nas áreas de engenharia, leis e
campanhas de segurança adotadas no período de 2001 a 2007 na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na
forma de análise econômica dos resultados obtidos, com objetivo de contribuir a futuras campanhas de
segurança, reduzindo mortes e acidentes no trânsito.
Palavras Chaves: Segurança, trânsito, campanhas, acidentes.
ABSTRACT
The Governments and authorities invest much effort and financial resources to promove the reduction of the
traffic accidents. However, this process goes through a behavioral question completely, and a good way of
working is with the use of road safety campaigns.
In this way the campaigns are considered as an important mode for to promove behavior change in traffic,
and if it is implemented in conjunction with laws and actions of engineering can be an important tool for
generating safety culture. But what we know about the traffic campaigns? Can we really say that they were
successful, if the evaluating them is not a common process in Brazil? Without this assessment is difficult to
learn lessons to design better campaigns in the future. Accordingly, this paper to make the analyses about
evaluation the actions implemented together in the area of en-gineering, laws and safety campaigns in 2001
to 2007 in the city of Jaú, Sao Paulo State, in the economic analysis of the results obtained with the issue to
contribute to the future safety campaigns, avoiding deaths and injuries in traffic accident.
Keywords: Security, traffic,campaigns,accidents.

A Comunicação
Segundo Yanaze & Crepaldi (2005 apud STRONG, 1925), o conceito da comunicação baseia-se no
AIDA-atenção, interesse, desejo e ação; Boone & Kurtz (1998) afirmam ao referirem-se ao conceito de
Strong (1925) que uma mensagem para ser efetiva precisa atender três requisitos fundamentais: i-ganhar a
atenção do receptor; ii-ser entendida pelo receptor e o emissor; iii-estimular as necessidades do receptor,
sugerindo um método apropriado para satisfazê-la.
Ainda Yanaze & Crepaldi (2005 apud KOTLER, 1998) sugeriram trabalhar com o modelo da teoria
dos efeitos-aprendizagem, percepção e ação, descrevendo os seis principais estágios presentes na
disposição de compra: consciência, conhecimento, simpatia, preferência, convicção e compra.
Yanaze & Crepaldi (2005 apud MACCARTHY & PERREAULT, 1997) enfatizam a importância da
promoção da comunicação num processo de adoção, o qual contém as etapas de conscientização,
interesse, avaliação, experimentação, decisão e confirmação.
Yanaze & Crepaldi (2005) entendem que as definições e conceitos existentes sobre a comunicação
indicam que devemos incrementar etapas, considerando que esses conceitos são sempre aplicáveis em
qualquer instância que a comunicação seja necessária, compreendendo nesse cenário o âmbito
administrativo, mercadológico e institucional.
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Dessa forma, Yanaze e Crepaldi (2005) propõem como objetivos que compõem o processo de
comunicação as seguintes ações: 1-Despertar da consciência, 2-Chamar a atenção, 3-Criar interesse, 4Proporcionar conhecimento, 5-Garantir identificação, empatia, 6-Criar desejo, suscitar expectativa, 7Conseguir a preferência, 8-Levar à decisão, 9-Efetivar a ação, 10-Garantir e manter a satisfação pós-ação,
11-Estabelecer interação, 12-Obter fidelização, 13-Gerar disseminação de informações pelos interlocutores.
No entanto, Yanaze & Crepaldi (2005) ressaltam que os objetivos considerados da comunicação, na
realidade, não são atribuições apenas da comunicação, que tem como ação principal o “tornar comum”,
mas são inseridas nas decisões estratégicas do tipo produtos, preço, e distribuição, considerando também
que nem todos os segmentos da comunicação ocorrem em todas as etapas de decisões estratégicas.
Uma nova maneira de se olhar para o todo, lá onde algum tempo víamos apenas partes distintas,
tais como propaganda, relações públicas, promoções de venda, compras, comunicações de empregados e
assim por diante. É o realinhamento das comunicações a fim de observá-las do mesmo modo como o
cliente as vê- como um fluxo de informações proveniente de fontes indistinguíveis Yanaze (2011, p. 418
apud SCHULTZ,TANNENBAUM & LATERBORN, 1994).
Entende-se que a comunicação deve trabalhar não apenas no foco mercadológico, mas na imagem
da empresa ou instituição (institucional), bem como na sua comunicação interna (administrativa), a fim de
que se as ações de comunicação se sustentem entre si, na medida em que a comunicação integrada
oferece a essas empresas organização, imagem e venda.
A Situação
A cidade de Jaú (SP), no período compreendido entre 2001 a 2008, trabalhou o seu trânsito viário
de uma forma multi e interdisciplinar, associada a ações de comunicação integrada, ou seja, mercadológica,
institucional e administrativa.
Nesse sentido, para se adequar à legislação vigente, havia a necessidade de um órgão que
integrasse todas as ações necessárias para atingir o objetivo de reduzir a acidentalidade no transito que
ocorriam na época, na cidade de Jaú, surge então a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT.
O Cenário
1

Dados do MS apontavam para um aumento da acidentalidade viária em cidades de pequeno e
médio porte. Na época, a cidade de Jaú, considerada de médio porte, possuía uma população de 125.000
2
habitantes, IBGE (2000), apresentava uma frota de 65.000 veículos Denatran (2000), com taxa de mortes
por acidentes de transito na ordem de 25 mortes/100.000 veículos, índice maior que a média nacional, na
ordem de 22,8 mortes/100.00 veículos, Ferraz at al(2008).
As Ações
3

Surgiu então, em 2001, o programa “TRANSJAÚ – Transportes e Trânsito – que seria a proposta
de uma gestão integrada em ações voltadas para a melhoria da segurança viária na Cidade.
As áreas trabalhadas pelo programa foram baseadas no tripé: Educação, Engenharia e Esforço
Legal, com destaque diferenciado para o plano de comunicação integrada adotado, afinal o grande desafio
era acima de tudo de natureza comportamental, demonstrado pelos altos índices de desrespeitos à
sinalização, ao pedestre e excesso de velocidade, entre outros.
Nesse contexto, a comunicação foi a ferramenta de apoio na imagem a ser construída da instituição
Prefeitura e do contato entre a própria e a população, na medida em que se mostrava um canal de
esclarecimento entre as mudanças necessárias propostas pelos técnicos de cada área envolvida no
processo e a população, servindo também no feedback dessas ações. Por outro lado a questão
administrativa também precisou ser trabalhada na medida em que a eficácia das ações veio a partir de um
trabalho integrado entre várias secretarias de governo.
Cada uma das ações exigiu investimentos diferenciados, mas ao mesmo tempo integrados, para
tanto o setor de finanças, por exemplo, precisaria se adequar, saindo de uma situação corriqueira, e
partindo para uma situação de apoio a dinâmica de todo o processo.
Educação
1

MS Ministério da saúde
Denatran Departamento Nacional de Trânsito
3
TRANSJAU- Plano Municipal de Reestruturação e Integração dos Sistemas de Transportes e Trânsito de Jaú
2
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A Câmara de vereadores aprovou a Lei que instituiu educação no transito para toda a rede
municipal de ensino, o que viabilizou parcerias com as forças policiais e órgãos públicos e privados do
município, sendo que até o final de 2007, já haviam atendido cerca de 7000 crianças.
As aulas foram ministradas por professores da rede municipal – que receberam treinamento para o
trabalho - contaram com parceria da Polícia Militar do Estado de São Paulo nas aulas práticas. As apostilas
foram desenvolvidas pela equipe de coordenadores do programa e tinham foco em situações cotidianas do
município e nos costumes da população, como demonstrado na figura 1 a seguir;

Figura 1: Modelo de apostila usada na educação do transito em Jaú, com desenhos de cenário local do
município.
Fonte: O autor (2003)
Em parceria com uma concessionária rodoviária local, mais escolas na região foram inseridas em
programas de educação no trânsito.
Ainda nas escolas, mas também em hospitais, empresas, universidades e outras instituições foram
realizadas palestras educativas relacionadas ao tema trânsito, vistas por 2.500 pessoas. Outra ação de
interesse lúdico, que despertou bastante a atenção das crianças de ensino fundamental, foram as diversas
peças teatrais que atenderam a um publico mais de três mil alunos.
Com relação ao ensino superior, em parceria com a FATEC - JAÚ criou-se um minicurso para
estudos sobre segurança viária a partir de conceitos teóricos e práticos. Mais de 300 jovens – na grande
maioria com carteiras provisórias de habilitação - foram beneficiados aprendendo conceitos técnicos sobre
os riscos das suas próprias ações comportamentais inadequada no trânsito. Esse tipo ação contou com
avaliação de grupo de controle e o resultado foi a demonstração da falta de preparação do condutor nos
centros de formação de condutores especializados.
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Figura 2: Aulas de Segurança viária para universitários.
Fonte: O autor(2007)
Ainda na educação, na forma de parcerias entre a Secretaria de Transportes e a do Meio Ambiente
ocorreram cursos de educação ambiental associado a campanhas educativas e de incentivo ao uso do
transporte público como forma de diminuir acidentes, os congestionamentos e causar menos dano ao meio
ambiente.
Esforço legal
A fiscalização e o controle estatístico dos acidentes concentraram-se no apoio operacional da Polícia
Militar, Civil ou Técnica em parceira com os agentes municipais de trânsito em casos de blitz, atendimento a
acidentes bem como na fiscalização de áreas irregulares em vias públicas, auxiliando sempre nas
campanhas educativas, contribuindo para uma melhoria na imagem desses agentes.
Um destaque foi o trabalho de coleta de dados que precedeu as ações punitivas dos agentes
municipais de trânsito; onde por seis meses (entre agosto de 2006 e fevereiro de 2007), registraram todo o
tipo de infração que ocorria na cidade. Essas informações possibilitaram a análise do comportamento dos
motoristas, que além de gerar cartas educativas alertando sobre as infrações cometidas, serviram como
indicativo no objetivo de cada campanha educativa adotada.
As ações dos agentes de trânsito geraram 9 mil cartas educativas e demonstraram que 14% dos
veículos do município cometeram infração, sendo que metade dos infratores não reincidiram no período
analisado, após receberam a primeira advertência e apenas 3% continuaram a cometer infrações. Com
essas ações houve redução de infrações como, por exemplo, “falta de uso de cinto de segurança”, que, em
2006, correspondiam a mais de 61% dos motoristas e, em 2007, para menos de 27%.
Nesta área de trabalho foi possível outro controle estatístico realizado através da geração de um
banco de dados associados a ferramentas SIG (sistema de informação geográfica), o qual possibilitou a
análise estratégica das ações a serem adotadas em cada área especifica, sendo que todo esse processo foi
criado pela própria equipe da SMTT em parcerias com as forças de policias. Essa ferramenta localiza os
acidentes geograficamente e os associava por tipo, quantidade e grau de severidade.
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Figura 3: Mapa temático dos acidentes do município de Jau
Fonte: O autor
Engenharia
A macro-área da engenharia foi responsável por diversas obras para a melhoria das vias como a
construção de rotatórias; adoção de medidas de traffic calming (medidas viárias que visam amenizar o
tráfego e a velocidade dos veículos), instalação de placas de sinalização maiores, coordenação dos
semáforos na área central através de central de apoio; retirada de estacionamento com a criação de
corredores de ônibus do tipo compartilhado.
Ações integradas entre trânsito e transporte público foram realizadas, destacando-se a integração
física e tarifária do transporte público, construção de abrigos, investimentos em sistemas de informações.
Isso se traduziu em menos carros particulares nas vias. Ainda no contexto dos transportes, ocorreu
a reestruturação de todo o transporte escolar feito pela Prefeitura, com redução de custo, além da melhoria
e controle de qualidade, o que possibilitou que 11.000 alunos da rede municipal de ensino fossem
beneficiados com transporte escolar gratuito, financiado pela Prefeitura.
Nesse sentido, deve ser ressaltado, o poder de comunicação que as obras de engenharia
representam junto à comunidade na medida em que elas estabeleceram as regras, as orientações, e
“forçaram” mudança de comportamento, como redução de velocidade.
Esse tipo de ação promoveu a comunicação do que foi necessário naquela região através da
interação do motorista ou pedestre no uso da via, onde se considerou imprescindível que cada projeto
avaliasse erros de seus usuários, o que tornou os possíveis erros a serem cometidos, totalmente evitados.
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Figura 4: Obra tipo rotatória executada em Jaú, com a função de reduzir a velocidade e orientar o trafego.
Fonte: O autor
A Comunicação adotada
Em cada uma das ações adotadas, ou seja, na engenharia, na educação, ou mesmo no esforço
legal, a comunicação sempre esteve presente, através de todo relacionamento interno(prefeitura) e
externo(população) de tal forma que possibilitou um nível adequado de entendimento ao trabalho que
estava sendo realizado.
Todas as ações implementadas alimentaram diariamente a mídia local e regional de forma direta
ou por meio de um site próprio que divulgava informações sempre atualizadas. O debate com a imprensa
era aberto e o resultado foi muita mídia espontânea.
Como um exemplo de campanha, esse trabalho ressalta a peça veiculada em 2006, onde o
Briefing indicava desenvolver uma campanha educativa de trânsito para Jaú que abordasse pedestres e
motoristas para a correta utilização da faixa de segurança, destacando o empenho da Prefeitura e da
SMTT para melhorar o trânsito de motoristas e pedestres na região central da cidade, com informações
obtidas pelos resultados das ações nas áreas de engenharia, educação e esforço legal (fiscalização)
Análise da campanha
A campanha de trânsito 2006 possuía dois objetivos claros:
1.
Educativo: para explicar as reformas e educar a população na utilização correta dos novos
equipamentos de trânsito (principalmente faixas);
2.
Político: para valorizar a administração atual e prestar contas à população sobre as recentes
reformas que estavam ocorrendo na época no trânsito da cidade, elaboradas para com o propósito de
oferecer mais segurança ao cidadão.
Estratégia de comunicação 1
Para que a faixa de pedestre funcione, foi preciso educar os dois agentes que se utilizavam destes
equipamentos; ou seja, os motoristas e os pedestres.
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Motoristas precisavam aprender a respeitar a faixa e dar total preferência ao pedestre.
Pedestres precisavam aprender a atravessar na faixa e exigir respeito dos motoristas para garantir
sua segurança
Estratégia de comunicação 2
Para conversar com os dois públicos, sugeriu-se a criação de um personagem para retratar
motoristas e pedestres desatentos de um jeito divertido e popular.
Adotou-se um personagem sempre referenciado quando algo errado ocorre, e que ganhou vida na
campanha, o: MANÉ
Mané é um personagem distraído, que usa gel no cabelo e óculos enormes. Desajeitado, ele sempre sobe
na faixa com sua Brasília verde sem perceber. Mas é uma pessoa legal. Sabe reconhecer o erro e voltar
atrás, para dar passagem ao pedestre. Sendo Amigo de todos ele tem bom relacionamento na cidade.
Quando anda a pé pela cidade, Mané exibe a mesma distração: Esquece da faixa e sempre atravessa em
locais que colocam em risco sua segurança. Vive levando Sustos. Definição do personagem pela empresa
contratada para realizar a campanha (2006).

Figura 5: Personagem Mané da campanha de transito de Jau em 2006
Fonte:O autor

Estratégia de mídia utilizada
O plano de mídia da campanha foi trabalhado em dois níveis:
1.

Comunicação de massa - rádio, tv, outdoor, revista e jornal;

2.

Comunicação dirigida - faixas, panfletos segmentados e abordagem lúdica

Na Comunicação de Massa, utilizou-se Rádio e TV, onde foram veiculadas 3 versões de filme e
spot para a realização de 3 abordagens distintas;

Motorista: neste filme, MANÉ foi o motorista desavisado, que sempre sobe em cima da faixa.

Pedestre: desta vez, MANÉ foi o pedestre que esqueceu de atravessar em local apropriado,
colocando em risco sua segurança.

Institucional: filme de manutenção que foi veiculado para abordar pedestres e motoristas,
reforçando o empenho da Prefeitura para melhorar o trânsito.
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A titulo ilustrativo segue o exemplo de campanha de massa relacionada com foco ao pedestre;
Filme Pedestre
Introdução 5”
Mané vem andando pela calçada e, no meio do quarteirão, decide atravessar fora da faixa. Um carro vem
em sua direção. Ele leva um susto. O motorista chama sua atenção:
-Ô Mané, olha a faixa!
Ele se desculpa. Em seguida, é acompanhado por jovens para atravessar na faixa, com segurança. Corta
para grupo de street dance, que faz coreografia na faixa para cantar o jingle.
Jingle 10”
(Coro) Olha a faixa, Mané!
Essa dica é pro seu bem
Atravesse com cuidado
Pra não machucar ninguém
(coro) Olha a faixa, Mané!
Meu amigo, atenção
Segurança é o caminho
do pedestre cidadão
(coro) Olha a faixa, Mané!
(desce som)
Loc.off 10”
Quando você pisa na faixa, a rua é sua! Pedestre: exerça seu direito! Procure sempre a faixa mais próxima
e atravesse com segurança.
Assinatura 5”
Trânsito. Quem sabe usar, vive melhor.
Jaú. A caminho do futuro.
Ainda dentro da estratégia de plano de mídia de massa, foram adotados;
Jornal
Em todos os jornais de circulação local, a faixa de pedestres foi amplamente explorada em anúncios de
oportunidade no formato 1/4 de página horizontal.Foram criados 4 anúncios para cobrir o período da
campanha, alternando a abordagem entre motoristas e pedestres

Figura 6: Campanha em jornal, veiculada pela prefeitura de Jau em 2006
Fonte: O autor

18

Revista
Ainda explorando o tema faixa, foram veiculados 2 anúncios de oportunidade em revista: sendo um
dirigido a pedestres e outro a motoristas, como o exemplo da figura 8 a seguir;

Figura 7: Campanha veiculada em Revista, em 2006.
Fonte: O autor
Outdoor
Nos outdoors, trabalhou-se com mensagens institucionais, dirigidas a pedestres e motoristas, sendo
que o foco continuou sendo a faixa de pedestres ,mas a intenção principal foi mostrar ao cidadão o esforço
da Prefeitura para garantir a segurança de todos através das reformas promovidas pelas obras de
engenharia e da própria campanha de educação .

Figura 8: Campanha veiculada em Outdoor pela Prefeitura de Jau em 2006
Fonte: O autor
Na Comunicação Dirigida
A comunicação dirigida utilizou-se de faixas, panfletagem, abordagem lúdica(com teatros),onde
foram adotados;
Faixas
As faixas foram expostas em semáforos, nos principais cruzamentos da cidade, e quando o sinal
ficava vermelho, (tempo mais prolongado, controlado pela engenharia através de central semafórica), as
promotoras se posicionavam sobre as faixas de pedestre para abrir as faixas com mensagens aos
motoristas.
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Figura 09: Faixas de rua utilizadas na campanha da prefeitura de Jau em 2006
Fonte: O autor

Panfletagem
A ação de panfletagem foi divida em 2 semanas para abordar separadamente os 2 públicos da
campanha:
 motoristas
 pedestres
Em cada folheto, foram abordados tópicos ilustrados relevantes para cada público, como por
exemplo, na primeira semana, foram veiculados os panfletos para motoristas, ressaltando o respeito à faixa,
o limites de velocidade entre outros, sendo que esse trabalho e o das faixas foram necessárias 20 pessoas.

Figura 10: Modelo de panfletos utilizados na campanha da prefeitura de jau em 2006
Fonte: O autor
Abordagem lúdica
A mesma panfletagem proposta anteriormente foi realizada aos sábados por atores de um grupo de
teatro local denominado Epifania.
Os atores eram caracterizados de “Mané”, e faziam intervenções divertidas para educar pedestres e
motoristas que não estivessem cumprindo as leis de trânsito.
4

Todas as ações tiveram como fonte de dados os bancos de dados da SMTT que possibilitavam
identificar o perfil dos condutores, os tipos de infrações e os locais onde estavam ocorrendo os acidentes.
Entende-se importante salientar que as diferentes campanhas ocorriam no Máximo a cada 6(seis)
meses, com duração de 15(quinze) dias e eram focadas no publico abordado e no seu cotidiano.

4

SMTT- Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito
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O fato de se escolher os sábados esta relacionado com a questão de que nas cidades do interior do
Estado de São Paulo , o comercio local de rua fica aberto e isso atrai moradores locais e da região em
maior volume do que em dias da semana.
Os Resultados Obtidos
De acordo com Yanaze & Crepaldi (2005) (...) é licito afirmar que toda e qualquer comunicação influi
no resultado econômico e esta influência pode ser mensurada com precisão crescente.
O resultado das ações adotadas levou a redução da acidentalidade, conforme observa-se na tabela
1, onde estão indicadas as quantidades de acidentes evitados no período 2001-2007, os valores unitários
atualizados para Junho de 2008 dos custos associados aos vários tipos de acidentes apresentados em
IPEA (2006) e o valores da redução dos custos correspondentes aos vários tipos e acidentes e total.
Tabela 1 – Valores da redução dos custos dos acidentes.
Tipo de acidente
Sem vítimas
Com vítimas não fatais
Com vítimas fatais
Total

Quantidade de
acidentes evitados
3017,73
1631,14
31,29
-

Custo unitário
(R$/acidente)
4.275,00
22.882,00
188.902,00
-

Redução do custo (R$)
12.900.795,75
37.323.745,48
5.910.743,58
56.135.284,81

No ano 2000, o índice de acidentes com vítimas fatais na cidade de Jaú era de 24 para cada 100 mil
veículos, já em 2007, com uma frota 46% maior, com destaque para as motocicletas que no período
cresceram 111%, o índice diminuiu para 9,6 acidentes para cada 100 mil veículos, ou seja, índices de
países desenvolvidos como Suécia.
Segundo Romão, Ferraz e Bezerra (2008) foram evitados no período analisado, entre 2001 e 2007,
mais de 30 mortes, 1631 acidentes com vítimas e 3017 acidentes sem vítimas.
Os valores dos investimentos realizados em cada ano de 2001 a 2007 atualizados com base numa
taxa de desconto de 10% perfazem um total de R$8.103.708,00.
Numa análise econômica das ações implantada foram economizados gastos com acidentes num
montante superior a R$ 56 milhões de reais em sete anos, sendo que os investimentos no mesmo período
somaram cerca de R$ 8 milhões de reais, o que permitiu uma avaliação benefício/custo da ordem de 6,4 (ou
seja, um retorno de 6,4 vezes o capital investido), comprovando, portanto a possibilidade de mensuração de
bens intangíveis, o que possibilitou avaliar a eficácia das ações adotadas .Romão, Ferraz e Bezerra (2008).
Esse trabalho contribui ao menos para três considerações importantes; i- a constatação da
necessidade versus a efetividade da comunicação integrada na medida em que se aplicou concomitante
ações nas áreas de engenharia educação e esforço legal e apoio das campanhas; ii- a constatação de é
possível haver comunicação em todas as área considerados nesse contexto, onde cada área envolvida
realizava suas ações focadas no esforço que a campanha direcionava; iii- e a constatação de que é
possível usar ferramenta de mensuração de bens intangíveis como meio de analisar a eficácia das ações
implementadas, o que pode inclusive viabilizá-las do ponto de vista financeiro, tornando possível sua
implantação, não somente para o trabalho que se desenvolve como também para trabalhos futuros.
Considerando a segurança viária uma área multi e interdisciplinar ,FERRAZ et al,(2008),e a
constatação da comunicação em todo o processo de ações adotadas, sugere-se considerar a ferramenta da
comunicação sob a ótica comportamental, um elemento muito importante a ser utilizado no combate da
acidentalidade brasileira. No entanto, é necessário que a comunicação seja objetiva e que ocorra a
participação de todas as área envolvidas no processo de criação do plano de comunicação, sob risco de
não se atingir os objetivos propostos, ou seja, não adianta indicar o uso de faixas de pedestre se elas não
existirem, se não for fiscalizado e se não explicar o porque do seu uso.
Nesse contexto, profissionais da área de comunicação devem trabalhar em conjunto com
profissionais da área de segurança viária a exemplo do exposto de forma integrada e direcionada aos
problemas constatados no município ou região analisado.
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RESUMO
A literatura referente às relações interorganizacionais entre empresas e organizações tem aumentado nos
últimos anos, mas ainda há dúvidas sobre as diversas definições. As redes interorganizacionais são
importantes na vida econômica, pelo fato de facilitarem a complexa interdependência transacional e
cooperativa entre organizações. Segundo Baker et al (2011), há uma falta de acordo sobre o uso de termos
como "parceria", "aliança", "colaboração", "rede" e "relações interorganizacionais", criando-se confusão nos
termos e também, uma sobreposição nas definições. O objetivo deste trabalho de pesquisa é realizar uma
pesquisa bibliográfica utilizando-se a bibliometria sobre relações interorganizacionais, destacando-se
autores, países e artigos sobre o tema de forma a verificar a sua importância na área acadêmica.
Palavras chave: relacionamentos interorganizacionais, bibliometria, redes.
ABSTRACT
The literature concerning interorganizational relationships between companies and organizations has
increased in recent years, but there are still questions about the various settings. The inter-organizational
networks are important in economic life, the fact facilitate the complex interdependence between
transactional and cooperative organizations. According to Baker et al (2011), there is a lack of agreement on
the use of terms like "partnership", "covenant," "collaboration," "network" and "inter-organizational
relationships", creating confusion in terms and also a overlap in the definitions. The objective of this research
is to conduct a literature search using bibliometrics on interorganizational relations, especially authors, and
countries on the topic in order to verify its importance in academic area.
Keywords: interorganizational relationship, networks.

1. INTRODUÇÃO
A literatura referente às relações interorganizacionais entre empresas e organizações tem
aumentado nos últimos anos, mas ainda há dúvidas sobre a sua importância na área acadêmica.
Conforme Pereira (2005), tanto no âmbito prático quanto teórico, o tema de relacionamentos
interorganizacionais é aplicado a uma ampla variedade de relacionamentos entre as organizações, como,
por exemplo, joint ventures, alianças estratégicas, clusters, franchising, cadeias produtivas, grupos de
exportação, redes interorganizacionais, entre outras.
As redes interorganizacionais são importantes na vida econômica, pelo fato de facilitarem a
complexa interdependência transacional e cooperativa entre organizações. Sua importância é reconhecida
do ponto de viste teórico, pelo fato de poder ser, e na verdade, são estudadas a partir de diferentes
abordagens teóricas. Desse modo, os estudos sobre redes oferecem uma preciosa base de interesses
comuns e potencial diálogo entre os vários ramos da ciência social (BALESTRIN e VARGAS, 2002).
O objetivo deste trabalho de pesquisa é realizar uma pesquisa bibliográfica utilizando-se a
bibliometria sobre relações interorganizacionais, destacando-se autores, países e artigos sobre o tema de
forma a verificar a sua importância na área acadêmica.
2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Relações Interorganizacionais
A literatura referente às relações inteorganizacionais entre empresas e organizações tem
aumentado nos últimos anos, mas ainda há duvidas sobre as diversas definições.
Segundo Baker et al
(2011), há uma falta de acordo sobre o uso de termos como "parceria", "aliança", "colaboração", "rede" e
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”relações interorganizacionais”, criando-se confusão nos termos e também, uma sobreposição nas
definições.
Conforme Pereira (2005), tanto no âmbito prático quanto teórico, o tema de relacionamentos
interorganizacionais é aplicado a uma ampla variedade de relacionamentos entre as organizações, como
por exemplo, joint ventures, alianças estratégicas, clusters, franchising, cadeias produtivas, grupos de
exportação, redes interorganizacionais, entre outras.
As redes interorganizacionais são importantes na vida econômica, pelo fato de facilitarem a
complexa interdependência transacional e cooperativa entre organizações. Sua importância é reconhecida
do ponto de viste teórico, pelo fato de poder ser, e na verdade, são estudadas a partir de diferentes
abordagens teóricas. Desse modo, os estudos sobre redes oferecem uma preciosa base de interesses
comuns e potencial diálogo entre os vários ramos da ciência social (BALESTRIN e VARGAS, 2002).
De acordo com Baum e Ingram (2000), as redes interorganizacionais podem ser divididas em duas
classes de análise: redes verticais e redes horizontais. As “redes verticais” envolvem a articulação das
atividades de fornecedores e distribuidores por uma empresa coordenadora, exercendo considerável
influência sobre as ações dos outros agentes e a cadeia produtiva. As “redes horizontais” atravessam
organizações similares, que combinam suas atividades para alcançar fins coletivos.
A Figura 1 reflete as principais divisões de estudos sobre redes interorganizacionais (PEREIRA,
2005).

Figura 1 - Divisão dos Estudos sobre Redes Interorganizacionais
Fonte: Pereira (2005, p.32)
O objetivo das redes interorganizacionais é construir uma "vantagem colaborativa", em que múltiplas
organizações em conjunto consigam algo que organizações individuais não poderiam conseguir sozinho
(Huxham, 2003).
Como fatores contingenciais à formação de redes interorganizacionais, Pereira (2005) apud Oliver
(1990) apresenta seis generalizações determinantes na formação das redes:
a) Necessidade : Uma organização frequentemente estabelece elos ou trocas com outras
organizações por necessidade. Essa contingência está sustentada por estudos oriundos, das abordagens
de dependência de recursos;
b) Assimetria : Sob essa contingência as relações interorganizacionais são induzidas pelo potencial
exercício de poder de uma organização sobre outra. Em contraste com os motivos de “dependência de
recursos”, a abordagem da assimetria de poder explica que a dependência de recursos promove as
organizações ao exercício do poder, influência ou controle por aqueles que não tem recursos;
c) Reciprocidade : Ao contrário da contingência da assimetria, uma considerável proporção da
literatura sobre redes interorganizacionais, implícita ou explicitamente, assume que a formação das relações
está baseada na reciprocidade. Motivos de reciprocidade enfatizam a cooperação, colaboração e a
coordenação entre organizações, ao invés de dominação, poder e controle. Acordando com essa
perspectiva, as redes interorganizacionais ocorrem para o propósito de buscar interesses e objetivos
comuns;
d) Eficiência : A eficiência é a única das seis contingências que apresenta uma orientação interna, ao
buscar uma melhor performance na eficiência organizacional. A perspectiva dos custos de transação é
consistente com o argumento de que a eficiência interna é uma questão fundamental para a formação de
redes interorganizacionais;
e) Estabilidade : A formação de redes tem sido caracterizada como uma resposta à incerteza
ambiental. O ambiente incerto é gerado por recursos escassos e pela falta de perfeito conhecimento das
flutuações ambientais. Incerteza induz organizações a estabelecer e gerenciar inter-relações para encontrar
estabilidade e predicabilidade do ambiente .

24
f) Legitimidade : A legitimidade é um motivo das organizações participarem em redes. Sustentada
fundamentalmente pela teoria institucional, de que o ambiente institucional impõe pressões sobre
organizações para justificar suas atividades e resultados.
Pereira (2005) apud Oliver (1990) argumenta que essas contingências são a causa que induz ou
motiva organizações a estabelecerem relações interorganizacionais, isto é, explicam as razões porque
organizações escolhem relacionar-se com outras. Embora cada determinante seja uma causa
suficientemente separada para a formação de tais relacionamentos, essas contingências, ocorrem
simultaneamente.
Entre os tipos de redes, destacam-se as chamadas redes sociais, que apresentam características
semelhantes às demais, destacando-se à conformidade em prol de um objetivo comum entre os atores e a
descentralização na tomada de decisões com a participação de indivíduos e organizações (CRUZ et al.,
2009). O Quadro 1 descreve as principais características dos tipos de redes.

Quadro 1 – Características dos tipos de redes
Fonte: CRUZ et al. (2009)
2.2 Bibliometria
A bibliometria analisa a comunicação escrita, através da contagem de palavras. Atualmente está
relacionada à contagem não apenas de elementos textuais presentes no suporte de papel, mas
principalmente de informações extraídas de base de dados bibliográficos (AMARAL et al., 2004).
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Tarapanoff (1995) define a bibliometria como o estudo de aspectos quantitativos da produção,
distribuição e uso da informação registrada, a partir de modelos matemáticos, para o processo de tomada
de decisão.
Alguns pesquisadores observaram que a distribuição de frequência dos dados em um texto ou em um
conjunto de referências bibliográficas segue certos padrões. Essas observações deram origem às leis
bibliométricas: Lei de Lotka determina a contribuição de cada autor para o avanço da Ciência; Lei de
Bradford, um método para selecionar os periódicos mais representativos para uma área da ciência; e a Lei
de Zipf, verificou que se as palavras que ocorrem em um texto forem contadas e classificadas em ordem
decrescente de número de ocorrências, a multiplicação do número de ocorrências pela posição no ranking
para cada palavra é uma constante (AMARAL et al., 2004).
Dentre os vários indicadores bibliométricos formados a partir de dados de citações, destaca-se ainda
que a identiﬁcação do número de referências feitas a um conjunto especíﬁco de trabalhos que se deseja
qualiﬁcar é, possivelmente, um processo tão relevante de avaliação da atividade de pesquisa, quanto
operacionalmente difícil de ser aplicado em agências de fomento. Essas dificuldades se devem
principalmente à grande quantidade de documentos envolvidos nessas situações e as conhecidas
inconsistências dos índices de citações e bibliograﬁas. Tendo em vista estas limitações, os dados de
citações categorizados por periódicos e publicados em forma de indicadores no Journal Citation Reports
(JCR) do Institute for Scientiﬁc Information (ISI) passaram a ser usados como parâmetro de avaliação de
pesquisadores e instituições. São publicados anualmente no JCR três indicadores, por título de periódico: o
índice de citação imediata (immediacy index), a meia-vida das citações (cited HalfLife) e, ﬁnalmente, o
índice bibliométrico mais conhecido e utilizado, o fator de impacto (impact Factor) (STREHL, 2005).
3. MÉTODO
Para alcançar o objetivo deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliométrica ou bibliometria para
uma análise quantitativa da comunicação escrita, no caso desta pesquisa, de artigos. Analisaram-se as
citações e cocitações. A análise de citação baseia-se na premissa de que autores citam artigos que
consideram importantes no desenvolvimento de suas pesquisas. As etapas da análise estão na Figura 2,
conforme Muniz Jr. et al (2011):

Figura 2 – Etapas para análise bibliométrica
Fonte: Muniz Jr. et al. (2011)

Para realizar a análise bibliométrica utilizaram-se os softwares Sitkis e UCINET:
Sitkis é uma ferramenta de software livre baseado em Java desenvolvido exclusivamente para
análise bibliométrica. Sitkis fornece ferramentas para análise extremamente simplificado das redes
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bibliométricos. Sitkis que utilizam, as análises que levavam dias ou mesmo semanas para conduzir pode ser
feito em poucos minutos dezenas. Sitkis incorpora as seguintes funcionalidades:
 Importação ISI Web of Science dados sobre artigos e outras publicações para o Microsoft
Access banco de dados para fácil acesso e manipulação
 Criar análises de citação e artigos citados, incluindo tendências de séries temporais em
clássicos de citação dentro de um discurso específico
 Exportação UCINET compatíveis com redes de citação e artigos citados. Funcionalidade de
exportação inclui a normalização automática, seleção de faixas do ano, os níveis de
treshold para o número mínimo de citações, etc
 Grupo artigos em grupos independentes densas, e analisar as diferentes correntes teóricas
dentro de um discurso científico selecionado
 Gerar estatísticas baseadas no país ou universidade dos autores originais ou citando
O Software UCINET é um pacote bastante flexível para analisar dados de redes sociais. Essa
ferramenta aceita diversos formatos de arquivo, podendo ler redes que tenham em média 32 mil nodos. Os
métodos de análise de redes sociais existentes no pacote UCINET incluem medidas de centralidade,
identificação de subgrupos, análise de papeis e teoria elementar dos grafos. Além disso, a ferramenta
apresenta diversas rotinas para análise de matrizes. Possui um módulo integrado para desenhar gráficos de
redes sociais chamado NetDraw. O NetDraw permite a criação e leitura de redes sociais, e análise dos
dados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa bibliométrica apresentou 112 artigos no período de 1900 a 2012, conforme as restrições
apresentadas na metodologia. Podemos observar que os primeiros artigos foram escritos na década de 70
e mantém até os dias atuais, tendo um aumento nos últimos anos. A Figura 2 mostra o total de publicações
por ano no período de 1900 a 2012.

Figura 3 – Total de publicações por ano no período de 1900 a 2012
A Tabela 1 classifica o total de publicações por ano, observam-se nos últimos dez anos houve um
aumento nas publicações.

Tabela 1 - Total de publicações por ano
Ano

Publicações

%

2003

8

7,14

2006

8

7,14
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2008

7

6,25

1995

6

5,36

2009

6

5,36

1977

5

4,46

1994

5

4,46

2001

5

4,46

1979

4

3,57

2007

4

3,57

1974

3

2,68

1976

3

2,68

1980

3

2,68

1997

3

2,68

1999

3

2,68

2005

3

2,68

2010

3

2,68

2011

3

2,68

1975

2

1,79

1981

2

1,79

1984

2

1,79

1986

2

1,79

1988

2

1,79

1990

2

1,79

1991

2

1,79

1992

2

1,79

1993

2

1,79

1996

2

1,79

1998

2

1,79

As principais áreas que publicaram artigos sobre relacionamentos interorganizacionais, sendo as
áreas de gestão e negócios as principais com 72% das publicações (Tabela 2).
Tabela 2 - Publicações por área de conhecimento
Área

Publicações

%

Gestão

47

41,96

Negócios

35

31,25

Sociologia

16

14,29

Ciências sociais interdisciplinares

10

8,93

Ciência da Informação (Biblioteconomia)

8

7,14

Ciência da computação / sistemas de
informação
Administração pública

7

6,25

7

6,25

Trabalho social

7

6,25

Comunicação

4

3,57

Pesquisa Operacional/Engenharia da
produção

4

3,57

28
Conforme a Tabela 3, a pesquisa apontou para 11 países que publicaram, pelo menos, dois artigos
sobre relacionamentos interorganizacionais, sendo a principal contribuição dos Estados Unidos com mais
de 85 artigos.
Tabela 3 – Publicações por países
Pais

Publicações

%

Usa

85

75,89

Canadá

6

5,36

Austrália

4

3,57

Inglaterra

4

3,57

França

4

3,57

Holanda

4

3,57

Itália

2

1,79

Polônia

2

1,79

Singapura

2

1,79

Korea do sul

2

1,79

Suíça

2

1,79

A Tabela 4 apresenta os principais autores dos artigos.
Tabela 4 – Principais autores
Autor

Publicações

FICHMAN M

3

BENSAOU M

2

EVAN WM

2

GASSENHEIMER JB

2

JAP SD

2

KOCHAN TA

2

LEVINTHAL DA

2

RAELIN JA

2

RAI A

2

ROGERS DL

2

VENKATRAMAN N

2

A Tabela 5 apresenta os principais periódicos e a quantidade de artigos.
Tabela 5 - Periódicos e a quantidade de artigos
Periódico

Publicações
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ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY

9

HUMAN RELATIONS

6

ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL

4

MANAGEMENT SCIENCE

4

ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW

3

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH

3

ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK

2

ADMINISTRATION SOCIETY

2

HEALTH SERVICES RESEARCH

2

INFORMATION SYSTEMS RESEARCH

2

JOURNAL
OF
BUSINESS
TO
BUSINESS
MARKETING
JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS
JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT

2

JOURNAL
OF
STRATEGIC
INFORMATION
SYSTEMS
JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING
SCIENCE
JOURNAL OF VOLUNTARY ACTION RESEARCH

2

POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN

2

RURAL SOCIOLOGY

2

SOCIOLOGICAL FORUM

2

SOCIOLOGICAL QUARTERLY

2

2
2

2
2

Referente às cocitações, a Figura 4 apresenta um crescimento nos últimos anos, tendo atingido os
maiores índices nos últimos cinco anos.

Figura 4 – Quantidade de artigos citados sobre relacionamentos interorganizacionais
A Tabela 6 apresenta as cocitações dos principais autores sobre relacionamentos
interorganizacionais. Para fazer a análise de cocitações foi necessário colocar uma restrição para
considerar somente as citações que aparecesse pelo menos 7 vezes. Foi necessário fazer tal restrição para
ser possível a verificação. Percebe-se que os autores apresentados na figura 5 são autores clássicos
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Tabela 6 – Cocitações por autores
Autor

Cocitações

ALDRICH

42

ANDERSON

63

ARMSTRONG

28

BENSON

45

BLAU

53

DWYER

74

EMERSON

48

GALASKIEWICZ

45

GANESAN

42

GRANOVETTER

64

HEIDE

48

HEIDE

56

HEIDE

49

KUMAR

51

LEVINE

28

MACNEIL

67

MORGAN

52

NOORDEWIER

50

PFEFFER

70

POWELL

49

RING

26

THOMPSON

54

VANDEVEN

38

WILLIAMSON

46

WILLIAMSON

65

WILLIAMSON

121

31

Figura 5 – Análise de cocitações

5. CONCLUSÕES
Apesar da pouca literatura encontrada na pesquisa, percebe-se a sua importância na continuidade
dos artigos que iniciaram na década de 70 e permanecem até os dias atuais, tendo um grande aumento nas
cocitações nos últimos cinco anos.
A pesquisa bibliográfica utilizando-se a bibliometria é uma ferramenta importante para verificar o
que esta sendo escrito sobre o tema nos principais países e centros acadêmicos.
Percebe-se um grande interesse de vários autores sobre o tema e a atualidade dos artigos
acadêmicos escritos em diversas bases de pesquisa. As áreas de gestão e negócios concentram a maioria
dos artigos sobre relacionamentos interorganizacionais com mais de 70%.
Como trabalho futuro, sugere-se uma pesquisa com fundamentação teórica com base na
bibliometria sobre os relacionamentos interorganizacionais na comunidade acadêmica brasileira.
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RESUMO
Com o aumento do poder aquisitivo da Classe C, as companhias de transporte são obrigadas a se tornarem
competitivas, para assim atraírem seus clientes, que movimentam valores atualmente superiores a
somatória das Classes A e B juntas.
Com isso, a Classe C ocupa um espaço muito amplo no sistema de transporte interferindo na qualidade e
demanda, deixando de usar o ônibus e incrementando a demanda no transporte aéreo.
O trabalho tem como finalidade demonstrar a opção da Classe C do sistema de transporte Rodoviário para
o Aéreo.
Palavras chave: Classe C, demanda, transporte
ABSTRACT
The increasing Class C power, transport companies are required to become more competitive in order to
attract customers, which values that currently exceed the sum of Class A and B together. The Class C
occupies a very extensive transport system, interfering with the quality and demand, failing to use the bus
and increasing demand in air transport. This paper aims to show the option of the Class C from road
transport system to the air one
Keywords: Class C, demand, transport
METODOLOGIA
O estudo terá como objetivo analisar, do ponto de vista econômico, a Classe C, visando à transferência do
poder aquisitivo, do meio de transporte Rodoviário ao Aéreo (passageiros) com a opção para o modo aéreo
de transporte. A metodologia adotada será uma ampla pesquisa bibliográfica relacionada ao tema.
INTRODUÇÃO
De acordo com Neri, (2010) a Classe C vem crescendo a cada dia, “29 milhões de Brasileiros que não
eram, passam a ser Classe C” (NERI, 2010, p.31) principalmente após a crise de 2008, em que muitos da
Classe A e B passaram a fazer parte da Classe C, contribuindo, assim, para o seu crescimento. ”Em janeiro
de 2009, a crise atingiu o bolso dos Brasileiros de forma intensa, causando um aumento de 6,8% na
pobreza apenas nesse mês” (NERI, 2010, p.14).
Com esse aumento aquisitivo da Classe C, as companhias de transporte de passageiros se viram obrigadas
a se tornarem competitivas, para, assim, atrair esses novos clientes, de tal classe que, já que movimentam
valores superiores a somatória da Classe A e B juntas.
A Classe C ocupa um espaço muito extenso no sistema de transporte de passageiros e interfere na
qualidade e na demanda do serviço prestado. Desse modo, há uma grande disputa entre o Rodoviário e o
Aéreo, desde que esse ultimo se tornou mais acessível.
“Novas empresas surgiram, as tarifas ficaram mais baratas e mais pessoas puderam voar” (MELLO, 2008,
p.203), com isso o transporte Aéreo de passageiros, conquistou um espaço muito amplo, sobretudo por dar
ênfase aqueles que a movimenta. Que é o caso da Classe C. O Rodoviário foi perdendo o seu espaço, pelo
fato do aéreo ter vantagem no quesito agilidade e rapidez e isso é fator decisivo quando se considera
grandes distâncias. “O transporte Rodoviário pode levar até mais de uma semana para completar uma
viagem” (MAYERLE, 2008, p.44), por esse fator o Aéreo tem prioridade, pois, muitas vezes, o que os
clientes precisam é de rapidez e agilidade.
Nos tópicos a seguir, será analisada a Classe C do ponto de vista econômico, visando à
transferência do poder aquisitivo para a sua influência no meio de transporte Rodoviário X Aéreo.
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1. CLASSE C
Desde 2001, a desigualdade de renda vem diminuindo, mostrando uma maior aproximação de o
Brasil chegar ao seu menor nível de desigualdade de renda, (se forem analisados estudos desde 1960).
Porém o Brasil está entre os dez maiores do mundo em relação à desigualdade social.
“Entre 2001 e 2009, a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou em 1,49% ao ano, enquanto a
renda dos mais pobres cresceu a uma notável taxa de 6,79% por ano” (NERI, 2010, p.10), com isso verifica
que a nova classe média (Classe C) está se desenvolvendo com muito mais intensidade que as classes A e
B.
No ano de 2003, a Classe C atingia 37,56% da população, já no ano de 2009, esse número passou
para 50,45%. Isso mostra um aumento da população, em que a Classe A e B só tiveram crescimento em
termos relativos.
Em 2008, mesmo quando houve recuo no Governo de Lula, 19,5 milhões de pessoas saíram da
pobreza, a taxa caía de 16,02% para 15,32% (2008 a 2009), com uma queda de 4,32%.
Gráfico 1: Evolução das Classes Econômicas (porcentagem populacional)
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Fonte: Adaptado de Marcelo Neri (2010).

De acordo com Neri (2010), a Classe C é a classe central, e esta é definida com renda média de
R$1064 e R$4561. Com isso, ela está incluída entre os 50% mais pobres e os 10% mais ricos. E passou a
adquirir maiores bens como, por exemplo, internet, celulares, saneamento básico, estudo médio,
graduação, entre outros.
Assim surge a nova classe média (Classe C), já que ela determina não só a demanda da economia
brasileira, mas também os modais de transporte, aéreo e rodoviário, os quais são responsáveis por
transportar inúmeros passageiros.
2. O POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS AÉREAS PARA O TRANSPORTE LOW COST (baixo
custo)
Durante décadas, as empresas aéreas, tanto de cargas quanto de passageiros, se valorizavam
tanto, que só as utilizavam clientes de alto potencial ou poder aquisitivo, “Viajar de avião constituía uma
autêntica novidade digna de referências nas conversas familiares, nas rodas de amigos e até mesmo no
trabalho” (LUDOVICO, 2010, p.135).
As empresas se aprimoravam de um poder inigualável, e sempre suas vantagens eram submetidas
em primeiro plano, enquanto as de seus clientes ficavam em segundo lugar.
A impressão que elas deixavam era de difícil controle de gestão e uma baixa lucratividade. Com
isso, tinham o poder de monopolizar o transporte aéreo de passageiros, enfocando somente as tarifas para
a primeira Classe.
Todo o desenrolar desse processo consistia em tarifas muito elevadas, as quais somente clientes
de alto poder aquisitivo poderiam pagar. Assim confirmavam-se, as impressões passadas pelas empresas.
Como vimos anteriormente, a Classe C conquistou um espaço muito amplo no sistema de
transporte de passageiros. Por esse fator, as empresas transportadoras são obrigadas a baixarem seus
custos, para atrair seus novos clientes.
Em 2001, com o surgimento da Gol Linhas Aéreas inteligentes S.A, houve uma mudança nesse
panorama. Devido á nova estratégia da Gol de vender tarifas com preços reduzidos.
Surge então o sistema Low Cost (baixo custo), implantado pela Gol. A partir desse quadro, as
companhias aéreas precisam se adaptar a seus novos clientes, conhecendo e atendendo cada um de modo
que os deixem satisfeitos.
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As empresas oferecem modo de seus clientes comprarem passagens aéreas pela internet, onde
eles podem escolher horários, dia entre outros. Com isso, as companhias diminuem a quantidade de
atendente nos guichês de atendimento, o que facilita o sistema Low Cost das passagens.
Outro fator que contribui para o Low Cost, é a não mais refeição de comidas quentes, o que também
faz com que sejam necessários menos funcionários no avião, contribuindo para a otimização dos preços
atrativos.
Os poucos funcionários que é necessário para o transporte de passageiros aéreo Low cost, não
possuem qualquer tipo de benefícios, como plano de saúde e outros convênios. Isso contribuí para a
diminuição dos custos da empresa, sendo compensador o novo sistema.
Esse sistema é fundamental para que todos tenham acesso ao transporte aéreo, com ênfase para a
Classe C, pois é ela quem movimenta o modal de transporte aéreo, visto que é maioria.
Desse modo, as empresas não se voltam apenas para a primeira classe e sim para todas elas,
podendo conquistar qualquer cliente e fazendo gerenciamento das outras.
Com a tendência de todas as empresas aéreas de passageiros aderirem ao Low Cost, cria-se uma
grande concorrência entre elas. Dá-se, assim, uma força maior para o baixo custo das tarifas. E o aumento
da demanda.
Gráfico 2: Evolução anual da demanda por transporte aéreo no Brasil
(em milhões de Pax)

3. A QUEDA NA DEMANDA DO TRANSPOTE POR ÔNIBUS
As altas dos produtos básicos (pneus, combustíveis, pedágio entre outros) para a circulação de
ônibus de passageiros fez com que as tarifas aumentassem.
Esse quadro fez com que o transporte de passageiros por ônibus perdesse seu espaço, devido aos
seguintes fatores:
A demanda de transporte rodoviário de passageiros é determinada pela quantidade de pessoas que
utiliza esse modal por certo período (anual, mensal, semanal ou até mesmo diário) ou ao longo de certa
distância.
É fundamental que tenha conhecimento do comportamento da demanda para poder prever a
variação da quantidade de passageiros no interior dos veículos, tendo sempre como prioridade satisfazer
adequadamente as necessidades dos usuários.
O que ocorre é que, muitas vezes, as empresas transportadoras não têm conhecimento dessa
demanda, pois o que acaba ocorrendo é uma constante variação. Portanto é impossível saber quantos
clientes usarão o ônibus por um determinado período. Isso facilita a queda da demanda, pois nem sempre
as empresas conseguem atender as necessidades de seus clientes.
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Porém, há muitos casos em que, elas são obrigadas a não realizarem determinada viagem, pois
não conseguem a quantidade necessária de clientes, perdendo assim a confiabilidade dos que compraram
a passagem.
Com a queda dos preços das passagens aéreas, os passageiros estão optando pelo aéreo, já que
além de maior segurança e conforto, esse modal trouxe maior acessibilidade. Outro fator que contribuiu
para a decadência, é que com o aumento do poder aquisitivo da população, esta foi adquirindo cada vez
mais outros bens que não era acostumada, tais como: carro, moto, entre outros, meios de locomoção. O
que contribuiu para a queda da procura pelos ônibus Interurbanos e interestaduais acima de 75 km.
De acordo com informações do Secretário de Política Nacional do Ministério do Transporte (Marcelo
Perrupato e Silva, 2010), somente no ano de 2009, 3,5 milhões de passageiros deixaram de usar o ônibus
e, houve um expressivo número de embarque e desembarque no modal aéreo. Numericamente, isso
apresentou um aumento de 23 milhões para 115 milhões em 2009 e de 138 milhões em 2010.
Antes não havia disputas pela demanda dos passageiros, as empresas aéreas não se importavam
com a classe média e inferiores, no entanto isso mudou. A partir da imposição de captar passageiros de
todas as classes, houve um grande crescimento no modal aéreo e ainda há uma previsão de aumento de
mais 15%, o que deverá afetar ainda mais o modo rodoviário de passageiros.
A realidade é que cada vez mais o ônibus está perdendo o seu espaço no modo de transporte de
passageiros, pois muitas barreiras ainda precisam ser vencidas. O transporte aéreo ganhará mais espaço,
contribuindo, de mais incisiva, para a queda do rodoviário. E é esse o futuro que veremos: viajar não mais
de ônibus e sim de avião, garantindo, assim, maior segurança, facilidade, agilidade e confiabilidade.
Segundo Fonte da Folha de São Paulo de 21 de Março de 2011, o número de passageiros de avião
superou nesse ano pela primeira vez os viajantes que optam pelo transporte de ônibus interestaduais.
No ano de 2010, o país registrou 66 milhões de passageiros de avião em ligações entre estados
(Folha de São Paulo, 2011), sendo este o maior número alcançado pela aviação. Já nos dois primeiros
meses do ano de 2011 esses números aumentaram, pois, houve um crescimento de 10% em relação ao
ano anterior.
Gráfico 3: Viagem de avião cresce 133% durante oito anos

Fonte: Folha de São Paulo (2011)

De 2002 a 2010, o número de passageiros de avião cresceu significativamente 115%, já o
transporte de passageiros por ônibus registrou uma queda de 31%. O que explica esse crescimento do
aéreo é a melhoria de renda da população brasileira, fazendo com que ocorra a decadência da procura pelo
transporte por ônibus. Tal situação pode ser comparada em trecho a seguir:
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“Passageiros formam fila para fazer check-in no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no mesmo
horário em que o terminal rodoviário do Tietê registra baixa movimentação” (FOLHA DE SÃO PAULO,
2011).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, o que se verifica é a constante disputa entre o modal rodoviário (ônibus) versus
o aéreo, já que a classe C é a dominante e as empresas precisam se adaptar a seus novos clientes.
Porém, nota-se que apesar dos esforços do rodoviário, ele não consegue competir
proporcionalmente com o aéreo, no que diz respeito ao conforto, agilidade, rapidez entre outros fatores. Por
esse motivo é que o rodoviário vem perdendo seu espaço.
Conforme verificamos na Folha de São Paulo o transporte aéreo de passageiros vem crescendo
significativamente, enquanto o transporte por ônibus caiu. O que pode explicar esse quadro é o aumento da
Classe C, que está em crescimento acelerado. Com isso, esses novos passageiros preferem um transporte
mais rápido, seguro, confiável, e é o transporte aéreo que consegue atender essas exigências de seus
clientes.
Pensando nesses novos perfis de clientes, nas suas características que são, muitas vezes,
distintas, surge o sistema de adaptação das empresas aéreas Low Cost (baixo custo). Através dele, as
empresas conseguem atender qualquer tipo de cliente, de qualquer classe social, aumentando, portanto, a
demanda.
Todo o processo Low Cost tem sucesso, devido, por exemplo, permitir que seus clientes adquiram
tarifas sem saírem de casa, com o uso da internet, gerando a diminuição do quadro de funcionários nos
guichês de atendimento. É valido lembrar que estes também não possuem qualquer tipo de convênio, como
de saúde, odontológico, entre outros, e a retirada de comida quente no interior dos aviões, também
contribuiu com a redução de funcionários e com custos de alimentos.
Por todos esses motivos, as empresas conseguem progredir nesse sistema, pois conseguem
diminuir cada vez mais seus custos e com isso suas tarifas, para assim se tornarem competitivas e terem
opções de escolha.
Atualmente, passageiros de qualquer classe social, não só aquela que procura status, pode voar
com maior intensidade, contribuindo para a decadência da demanda do transporte de passageiros por
ônibus.
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A INSEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REPRESENTADA PELAS PRÁTICAS ARRISCADAS DOS
USUÁRIOS
Estênio Mariano dos Santos Oliveira. emso.exe@gmail.com
Me Marcelo Pereira Bergamaschi. berga@unisanta.br
do Departamento de Pós-Graduação, Universidade Santa Cecília (UNISANTA)
Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar o comprometimento dos usuários em seguir e respeitar
às políticas e práticas de segurança da informação. Através de exemplificação de situações será analisada
em qual denominação é compreendida a atitude de risco, se ela se enquadra em negligência, imprudência
ou imperícia, será também teorizado qual o motivo que conduz os usuários a não cumprirem e respeitarem
as diretrizes de proteção da informação. Considerando os aspectos mencionados, igualmente será
abordado o desenvolvimento, pelas organizações, de regras de proteção da informação, se os aspectos
primordiais da segurança, no que compreende as práticas dos usuários, estão sendo analisados e aplicados
na forma correta e se as políticas suprem os perigos que os colaboradores podem gerar ao negócio.
Palavras chave: Segurança da Informação, Quebra de segurança, Políticas de segurança, Práticas
inseguras.
Abstract: This article aims to demonstrate the commitment of users to follow and comply with the policies
and practices of information security. Through exemplification of situations will be analyzed in what
denomination is understood the attitude of risk, if it fits in negligence, imprudence or inexperience, is also
theorized that the reason that leads users to comply and not comply with the guidelines of information
protection. Considering the aspects mentioned, also will address the development of organizations with rules
to protect information if the main aspects of security, which includes the practices of users, are being
considered and implemented in the right way and if policies supply the hazards that employees can generate
the business.
Keywords: Information Security, Breach of security, security policies, practices unsafe.
1.Introdução
“[...] A segurança da informação envolve os requerimentos do negócio, controles,
integração e interfaces tecnológicas, cenários de risco, processos e
principalmente, a cultura da organização.
A segurança da informação de qualquer empresa é crítica, entra imediatamente na
pauta de todo executivo, mas a sua efetividade ainda é uma caixa preta para
muitos (PAIVA, 2011).”
As causas que levam a considerar a segurança da informação uma área crítica são evidentes, pois
fazem referência aos ativos, computadores, mídias, documentos, softwares, servidores, ou seja, todo o bem
que de alguma forma tem acesso e executam operações com os dados da organização, todos os seus
históricos e transações, sejam eles registrados em meios físicos ou lógicos, ou seja, que de alguma forma
está relacionado com a informação, garantir a proteção destes e ainda disponibilizar estas informações de
forma a certificar que não comprometa a integridade dos registros, dados, é uma tarefa complexa que exige
um domínio pleno dos processos do negócio, software e hardware envolvidos e principalmente da cultura da
empresa, e é esta que pode interferir significantemente na elevação dos gastos, dificuldade e resistência
para o desenvolvimento e manutenção de um ambiente seguro e protegido para informação (PAIVA, 2011;
MOURA, 2011).
Este aspecto da política de segurança que será estudado, o âmbito da cultura de acesso à
informação e ativos, a concepção dos usuários sobre as normas, as razões para que as regras não sejam
seguidas conforme apresentadas e o porquê que a implementação das diretrizes não alcança o resultado
esperado.
O desenvolvimento deste artigo foi motivado pela observância aos usuários, pelas dúvidas e as
críticas que eram enfatizadas por estes em relação às normas de gerenciamento e segurança dos ativos e
informações da organização, a falta de informação e conhecimento sobre o que é a segurança da
informação e o valor que os objetos alvo da segurança possuem dentro do negócio, estes foram os
impulsionadores para realizar uma análise abrangente das possíveis causas que conduzem a ruptura da
segurança nas empresas, as causas, quais os pontos que ambos os lados, empresa e usuários, estão
falhando no processo de proteção.
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Este artigo foi criado com o objetivo de alertar aos profissionais da área de tecnologia da informação
da necessidade de se observar com extremo cuidado todas as ameaças a informação, em particular
aquelas que são ocasionadas pelas práticas inseguras dos usuários e com base nas atitudes dos usuários,
auxiliar no desenvolvimento das normas de segurança em relação a estas ameaças e conscientizar os
usuários da informação, dos ativos relacionados a TI, que suas atitudes podem expor a organização a
riscos e que são capazes de cometer erros quando não compreendem ou não respeitam as políticas de
segurança da informação.
Metodologicamente o artigo foi baseado em apontamentos de autores que exteriorizaram suas
perspectivas sobre o tema de segurança da informação, em suas mais variáveis vertentes, seu instável e
crítico vínculo com os usuários. Foram também empregados na pesquisa, estudos de casos, experiências
próprias, na empresa onde atua um dos autores deste artigo, na aplicação das políticas e ferramentas da
segurança da informação, no convívio com outros profissionais da área de tecnologia, colaboradores de
outros setores que são afetados por essas normas, nas opiniões e comportamentos observados destes
grupos e eventos relacionados a segurança da informação.
2.Práticas inseguras dos usuários
Políticas de segurança informais, quando não são redigidas ou não são oficializadas pela empresa,
podem ser consideradas simplesmente, de forma análoga, “boas maneiras de se comportar” com os ativos
de tecnologia, ou seja, se comparado com regras de etiqueta, sem nenhum comprometimento, fica sob
incumbência do julgamento do usuário exercê-las ou não, da mesma forma ocorre quando as normas de
segurança são mal elaboradas, o plano de disseminação das medidas não atinge de forma convincente,
conscientizadora e eficiente, todos os colaboradores (MOURA, 2011).
Os usuários por desconhecimento, negligência e/ou falta de ciência da dimensão dos perigos que
seus atos podem infligir na organização, executam as mais inconstantes práticas que colocam em
possibilidade de risco os dados da empresa, algumas dessas atitudes aparentam serem inofensivos e não
oferecerem nenhum risco.
Como exemplo de prática insegura, considere um funcionário que possui uma conta de e-mail
corporativo, que por alguma razão decide enviar um relatório sobre toda a informação mensal de lucro da
empresa, em anexo para o seu endereço eletrônico pessoal ou salvar estes dados em um dispositivo de
armazenamento como um pen drive ou celular a fim de montar uma apresentação para uma reunião com a
diretoria da empresa, embora pareça um gesto sem nenhuma irregularidade, na verdade oculta uma série
de erros de segurança (MORAES, 2008).
Utilizar uma conta de e-mail pessoal para assuntos relacionados à empresa é um erro claro de
hábito de segurança da informação, primeiramente durante o tráfego de dados entre a intranet corporativa e
a internet a mensagem pode ser interceptada e os dados roubados, adulterados ou corrompidos, mesmo
estando supostamente protegido na caixa de entrada, seja esta localizada no servidor da conta ou na
máquina do próprio usuário está exposto aos mesmos tipos de perigos.
Transportar um arquivo seja qual for o formato, em um dispositivo de armazenamento também é
uma prática errada, normalmente empresas não permitem a cópia e transporte de informações para fora da
organização, um dos perigos desse ato esta no caso do dispositivo (pen drive ou celular, por exemplo) ser
furtado, embora os riscos das informações armazenadas sejam utilizados é um perigo existente e
considerável.
Considerando que os dados corporativos estejam guardados na máquina do usuário, está sob risco
de mais danos a informação, novamente devido aos hábitos do usuário, por exemplo, ao navegar na
internet, sites e e-mails suspeitos que ele possa acessar podem contaminar seu computador com vírus,
trojans, entre outros ou permitir que um invasor acesse seus dados como logins e senhas, tornando
possível que se obtenha informações corporativas, através de arquivos salvos, anexos e e-mails, no
provedor e na estação local.
No caso acima o usuário, apesar de agir contra os princípios de segurança, está com boas
intenções no uso dos dados, entretanto existem casos e estes não são raros de colaboradores que estão
insatisfeitos, seja por desavenças com outros funcionários, demissão entre outros, há situações em que ele
passa a praticar a espionagem, neste caso ele pode ter sido recrutado, por exemplo, por um concorrente
que identificou neste usuário insatisfeito uma oportunidade de explorá-lo e obter vantagem ilícita, todas
essas situações permitem a ação de subtração e/ou danificação dos dados lógicos, documentos e mesmo o
hardware da organização (MORAES, 2008).
3.Usuários não respeitam a política de segurança da informação
É evidente o potencial de desastres que as falhas no não cumprimento das políticas de segurança
da informação praticadas pelos usuários são capazes de impactar nos negócios da organização, ou seja,
ocasionando em um enorme e em alguns casos não recuperável prejuízo a empresa.
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Por que o usuário não respeita as normas de segurança?
Esta é uma pergunta que todos os profissionais de segurança de informação se questionam,
entretanto dentro da questão existe uma convenção que, talvez, não se perceba, de que a culpa é única e
exclusiva do usuário, o que os profissionais de TI não entendem é que não se pode culpar absolutamente
pelos incidentes de segurança ou exigir do usuário uma compreensão do que são práticas seguras,
simplesmente por apresenta-lhes um conjunto de normas em uma linguagem técnica que não entendem,
não existe um único fator que possa ser considerado a resposta, mas na verdade uma série de elementos
originários dos hábitos dos usuários e dos responsáveis pela segurança da informação.
Enfocando nos usuários, além do fato destes não respeitarem as políticas pela circunstância de não
serem conscientizados em uma linguagem clara, sobre a dimensão do problema que é o risco a informação,
os colaboradores também não acreditam na existência dos perigos a que estão submetendo os negócios da
organização, mesmo quando da existência e divulgação das políticas, existe um novo elemento que é
responsável pela não execução das mesmas.
Quando o usuário, ciente das normas, julga não possuir nenhuma responsabilidade na prática da
segurança das informações corporativas, este é um dos comportamentos mais arriscados que se deve
trabalhar para ser suprimido, pois se trata de um conceito erroneamente estabelecido, o funcionário acredita
que domina e possui pleno controle do ambiente computacional, estes tipos de usuários normalmente são
resistentes a qualquer orientação, determinação, originária do departamento de tecnologia, ou seja,
convencer estes grupos a adotarem uma nova postura e fortificar esses novos hábitos de proteção é
certamente uma das mais complicadas tarefas dos setores de segurança da informação (PAIVA, 2011;
LONDIS, 2012).
Quando é abordado o termo usuário, colaborador, funcionário que não se comporta de acordo com
a política de segurança, fica subentendido que são pessoas fora do ambiente de tecnologia, dentro da
organização, que não estão habituados a esse universo, que não tem uma visão, compreensão abrangente
da informática, este é mais um erro de mentalidade, até comum em TI, pois por mais impressionante que
possa se apresentar os usuários pertencentes à área de TI também são responsáveis por não acatar as
práticas e desenvolver normas de proteção a informação eficientes.
Os motivos que direcionam ao aspecto citado são a ausência de uma visão profissional, a soberba
de acreditar que tem pleno domínio do meio computacional e a confiança no seu conhecimento, pois
considera que as políticas não se aplicam a si, mas sim aos usuários fora do campo de tecnologia, outro
aspecto que pode complementar ou estar isolado da causa citada anteriormente é a falta de conhecimento
técnico na área, este pode ser um aspecto estranho, porém por mais espantoso que aparente este está
dentro da realidade, nem sempre os colaboradores de TI reúnem todo o conhecimento, perfil, essenciais
para o setor, as causas são falhas na captação de pessoal qualificado e políticas de investimento e
treinamento de pessoal na área de tecnologia deficientes.
4.A construção de uma política de segurança
“A Política de Segurança da Informação – PSI é um documento que registra os
princípios e as diretrizes de segurança adotado pela organização, a serem
observados por todos os seus integrantes e colaboradores e aplicados a todos os
sistemas de informação e processos corporativos (BASTO, 2010).”
A elaboração de uma política de segurança envolve vários paradigmas que englobam elementos de
tecnologia, logística, infraestrutura, informação e recursos humanos, este último “personificado” na figura do
usuário é que serão relacionados os principais aspectos da política contra práticas inseguras (BASTO,
2010).
Na realidade se for observado de uma forma bem generalizada todos os tópicos da política da
segurança estão relacionados ao recurso humano, isto se deve ao fato de toda a requisição de acesso a
informação ser iniciada por um usuário ou por um processo agendado deste para obter um resultado para si
ou para atender a outro usuário, um exemplo simples é uma informação, um relatório em uma tela
disponibilizado por um colaborador do setor de TI para outro funcionário de outro departamento por simples
requisição no sistema.
Dentro dos alicerces primordiais de segurança da informação, integridade, disponibilidade e
confidencialidade os aspectos que se relacionam com os usuários devem ser estudados para a elaboração
de uma política eficiente (ROSA, 2010).
Ao garantir a integridade, os colaboradores, de acordo suas posições dentro da organização devem
possuir acesso a informação e ativos limitados por permissões caracterizadas pelo seu perfil, sendo
controladas, monitoradas e registradas as alterações executadas nas bases de informação, suas operações
com os bens lógicos e físicos da organização e os acessos aos ambientes da empresa (ROSA, 2010).
A confidencialidade abrange o compromisso do usuário em não compartilhar seus mecanismos de
acesso aos sistemas, setores e informações da empresa e equipamentos, os produtos das operações com
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as informações como relatórios, documentação eletrônica e mídias de dados, assuntos abordados em
reuniões seja qual for o tema, ou seja, a informação, seja qual for o seu estado, deve ser mantida dentro da
organização (ROSA, 2010).
A disponibilidade define quais ativos, informações, assuntos podem ser divulgados e acessados
pelos usuários, considerando a necessidade e autorização para expor e acessar os dados cabe aos
colaboradores, ou órgão específico, responsáveis por disseminar e controlar o fluxo de informações que
podem ser liberados dentro da organização (ROSA, 2010).
Conforme analisado, não existe um processo dentro da organização que não esteja relacionado ou
que não influencie o usuário, políticas de segurança da informação devem ser construídas estudando todas
as características que envolvam os usuários e se deve garantir que o mesmo seja responsável e
comprometido em executá-las e em caso de violação e não conformidade com as normas que o mesmo
assuma a responsabilidade.
Normalmente o compromisso com as regras são garantidos a com assinatura de um termo de
responsabilidade, entregue na contratação do funcionário ou na disponibilização de alguma funcionalidade,
equipamento dentro da organização, com a entrega do termo o colaborador torna-se ciente das normas
estando sujeito a punições conforme a política da empresa respeitando os artigos da legislação vigente na
localidade da organização (BASTO, 2010).
5.Negligência, imprudência e imperícia
“[...] A constatação da negligência acontece quando observamos que o autor do
ato ilícito promove por sua própria vontade a não observância dos cuidados
necessários a prática dos seus atos, pois, dessa forma aquele não se posiciona de
maneira segura, ou se preocupa em proporcionar a outrem a devida segurança no
que se refere ao resultado de sua ação. [...]
[...] Por outro lado tem-se a imprudência que é a prática de atividade de risco, ou
perigosa, que possa conscientemente, causar dano a terceiro e ao próprio agente.
[...]
[...] Já a imperícia se configura com a falta de preparação adequada para exercer
determinada atividade, ou seja, é a não aptidão técnica, teórica, ou pratica para
fazer a ação da forma adequada (DINIZ, 2009). [...]”
A responsabilidade dos usuários de tecnologia ao falhar em cumprir as normas de segurança
podem ser melhor compreendidas se encaixarmos os acontecimentos comuns na área de TI as definições
de negligência, imprudência e imperícia.
Os colaboradores que estão cientes das políticas de segurança sabem como executar os
procedimentos, tem ciência dos prejuízos que podem causar a organização e mesmo assim pratica o ato
inseguro sem se atentar as práticas, assumem o risco de causar os danos os ativos da empresa, um
exemplo disso é o simples fato entregar o login e senha de acesso a um sistema para outro colaborador não
autorizado a utilizar o sistema, esta ação se caracteriza como negligência (DINIZ, 2009).
Na imprudência o usuário pode estar ciente ou não das normas e das consequências que pode
causar a empresa, ou seja, aqueles que assumem executar uma operação sem se atentar aos
procedimentos de segurança em aplicar completamente, parcialmente ou erroneamente essas regras
(DINIZ, 2009).
A falta de conhecimento ou entendimento das consequências danosas a informação, aos ativos da
empresa, a falta de compreensão, dimensão das definições, significados, o que é em si as políticas de
segurança podem ocasionar ações de imperícia causadas pelos usuários, o que pode originar esses atos
são a falta de treinamento, uma aplicação deficiente deste e o uso de uma linguagem puramente técnica,
inacessível a todos os colaboradores (DINIZ, 2009).
Inevitavelmente as práticas inseguras realizadas pelos usuários estão compreendidas em uma
dessas atitudes, de negligência, de imprudência ou de imperícia, cabe a identificação dos motivos que
levam a esses atos para impedir ou minimizar essas falhas. Algo que não muda e esta implícita nestas três
definições é que em algum grau a falta de conscientização dos colaboradores envolvidos tem um impacto
significativo na implementação da política, conforme a Figura 1.
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Figura 1: Principais obstáculos.
Adaptado de: 10ª Pesquisa Nacional de Segurança da Informação (Módulo), 2006.
6.Conclusões
Não existe uma metodologia que permita a construção de uma política da segurança plenamente
eficiente, que garanta a confidencialidade, acessibilidade e integridade da informação, dos ativos da
empresa, o que as organizações devem fazer é trabalhar para a construção de regras transparentes a todos
os setores da empresa e que estas sejam maleáveis, ou seja, capazes de se adaptarem a novas ameaças a
segurança e novos paradigmas possam ser incluídos na política sem que isto represente em uma
obrigatoriedade de construir uma política totalmente nova.
A política de segurança deve partir do princípio da prevenção referente ao que os usuários podem
ou não realizar dentro da empresa deve se iniciar no processo de contratação, quando é analisado o perfil
do candidato, passado as etapas de avaliação e a consequente contratação. O usuário deve compreender e
se comprometer a respeitar as políticas de segurança da organização, deve ser monitorado, no que
abrange ao uso e acesso a software, hardware e ambientes da empresa, dentro do que legalmente é
permitido, submetido a auditorias sobre como e de que forma os ativos da empresa estão sendo utilizados,
treinamentos devem ser executados periodicamente com o objetivo de fortalecer o comprometimento e
conscientização em seguir as normas e, talvez este seja um dos mais difíceis aspectos, estimular a
empresa a investir no segmento de segurança da informação (LONDIS, 2012; BASTO, 2010).
O comprometimento do usuário em respeitar as regras de segurança da informação, assim como as
práticas inseguras que ele executa não devem unicamente ser vistas como uma falha individual, isolada,
pois muitas vezes, ou adotando um cenário mais realista, normalmente, o ato inseguro, pode ser um hábito
comum a outros usuários, neste caso cabe a organização refletir o porquê da ineficiência da política em
garantir a segurança da informação, atribuir, analisar todos os fatores que podem estar envolvidos nesta
situação. Atribuir a falha somente ao usuário demonstra uma prática falha na proteção dos ativos, falta de
preparo das áreas envolvidas e inevitavelmente impactar em perca de produtividade e lucros da
organização.
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A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE LEAN MANUFACTURING: UMA ANÁLISE NA LITERATURA
INTERNACIONAL
Célio Favoni (Fatec-Jahu) favoni@hotmail.com
RESUMO:
A filosofia de Produção ou Manufatura Enxuta surge como necessidade de adaptação das empresas
japonesas para as limitações geográficas e estruturais após a II Guerra. A filosofia Lean é baseada em
esforços para eliminação de desperdícios e focada em atividades que não agregam valor e que possam ser
otimizados ou eliminados. Considerando que esta filosofia deu as empresas que a implantaram, vantagens
competitivas que as colocaram em posição de liderança ou economicamente viáveis, o objetivo deste
trabalho é apresentar um levantamento bibliográfico sobre Lean Production, publicado no período de 2001 à
2009. Para tanto foi necessário identificar aspectos na literatura internacional, contemplando cinco etapas:
(a) palavras chaves; (b) autores que mais publicaram; (c) principais periódicos; (d) número de publicações
no período pesquisado, e (e) origem das publicações. Com base nos resultados, verificou-se que ainda há
muito espaço sobre o tema a ser explorado. Além disso, foi identificado que um grande número de
publicações está concentrado em apenas dois países: EUA e Reino Unido e poucas publicações de autores
de instituições japonesas, berço da produção enxuta. A contribuição do presente trabalho tem a intenção de
nortear novos pesquisadores a expandir essa pesquisa a partir da produção acadêmica internacional.
Palavras-chaves: Produção Enxuta, Manufatura Enxuta, Sistema Toyota de Produção (STP)

ABSTRACT:
The Production or Manufacturing Lean philosophy appears as a need of adaptation of the Japanese
companies to geographic and structural limitations after the “World War”. The Lean philosophy is based on
efforts for elimination of wastefulness and focused on activities that do not add value and that they can be
optimized or eliminated. Considering that such philosophy gave the companies which implanted it, the
competitive advantages that displaced them in economically viable position of leadership, the objective of
this paper is to present a bibliographical survey on Lean Production, published from 2001 to 2009. Therefore
it was necessary to identify aspects in international literature, considering five stages: (a) key words; (b)
authors most publicized; (c) main periodic; (d) issues examined in the period, and (e) origin of publications.
Based on results, was verified that there are many rooms on the subject to be explored. Moreover, it was
identified that a great deal as publication is concentrated only in two countries: the U.S.A. and the United
Kingdom beside a few authors of Japanese institutions, cradle of the lean production. The contribution of the
present research has the intention to guide new researchers to expand this matter from international
academic production.
Keywords: Lean Production, Lean Manufacturing, Toyota Production System (TPS)
1. Introdução
Quando Henry Ford e Alfred Sloan criaram a produção em massa, as idéias que adotaram já
rondavam pelo ar, pois já se percebia que as velhas modalidades de produção artesanal haviam chegado
ao limite. A indústria frigorífica, por exemplo, já possui linhas de “desmontagem”, para cortes de carcaças,
antes do final do século XIX.
Da mesma maneira que Ford e Sloan criaram novos conceitos de produção, o caos do pós-guerra no
Japão propiciou e exigiu novos paradigmas. A proposta da Produção Enxuta (Lean Production), adotada
pelas empresas japonesas a partir dos anos 40, tendo Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, da Toyota, como seus
mais importantes ícones, propiciaram e incluíram novos mecanismos para a excelência de produção, e
reuniram o melhor dos métodos artesanais e a da produção em massa: redução de custos unitários,
aumento expressivo da qualidade, variedades de produtos e trabalho cada vez mais estimulado (WOMACK,
JONES e ROOS, 2004).
O despertar destes novos conceitos somente foi mostrado ao resto do mundo no final dos anos 80,
quando do lançamento do livro “A máquina que mudou o mundo” de Womack e Jones (1992). Neste livro
foram publicados os resultados de uma pesquisa realizada pelo Massachusetts Institute of Technology
(MIT) acerca do desempenho superior das empresas automotivas japonesas, mais especificamente da
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Toyota Motor Company, frente às empresas americanas. O Sistema Toyota de Produção (STP) foi criado a
partir da identificação dos desperdícios pertinentes à produção e da criação de uma série de ferramentas
para evitá-los, partindo de técnicas simples de gestão visual que permitem que cada pessoa saiba o deve
fazer em diferentes situações (HOLWEG, 2007).
Esse processo de mudança testemunhou a transformação da manufatura tradicional (em massa) para
a abordagem toyotista (lean production), obrigando as empresas, principalmente as ocidentais, a buscarem
novas maneiras de se manterem competitivas, ou seja, enxutas.
Paralelamente, as empresas perceberam que a manutenção dos negócios representa um desafio
cada vez maior e exige que procurem a obtenção de posicionamento dentro da sua indústria, seja na
liderança de custos ou na diferenciação do produto. Esta busca significa para Porter (1990) conseguir
vantagens competitivas na interação com concorrentes, novos produtos ou serviços, fornecedores e
consumidores. Essas interações determinam à lucratividade do negócio, os custos e os investimentos
necessários para competir.
O grande desafio atual das organizações é como fazer a manufatura contribuir com esses objetivos,
buscando o sucesso competitivo, perpetuando-as de forma sustentável. As companhias com vantagem
competitiva em manufatura, com destaque as japonesas, têm liderado segmentos industriais como
automóveis, eletrônicos, etc. Para as empresas ocidentais, o sucesso dependia das áreas de marketing,
finanças e estratégia, deixando a manufatura de lado, a não ser controlar custos, entregas e qualidade
(SLACK, 2002).
Nazareno (2007), relata que muitas empresas ao tentarem programar projetos de produção enxuta
não alcançaram os resultados desejados, sendo comuns às interrupções no processo de implementação
sem saber ao certo como prosseguir, bem como sustentar resultados obtidos. Feld (2000 apud NAZARENO,
2007) apresenta algumas razões para o fracasso dos projetos como: falta de visão clara de como deve ser
o novo ambiente enxuto; falta de uma definição da direção a ser tomada e dos passos necessários para tal;
conhecimentos limitados quanto à forma de conduzir a implementação; foco direcionado para os
mecanismos de funcionamento dos novos processos, além da pouca atenção dada aos impactos dessas
mudanças na organização.
Considerando que apesar do aumento da procura pelas ferramentas de gerenciamento das
atividades produtivas (elementos da Produção Enxuta), em que a grande maioria das empresas,
principalmente as Pequenas e Médias (PMEs), ainda se utilizam de antigos mecanismos de controle e
execução de operações (produção em massa) ou implantado parcialmente alguns elementos da filosofia
Lean, o propósito deste trabalho é mapear a produção acadêmica sobre a Lean Production, divulgada no
período de 2001 à 2009.
O presente trabalho está composto desta introdução e de mais quatro seções. A seção seguinte
apresenta uma breve revisão sobre Lean Production, seguida da seção três que caracteriza a Metodologia
utilizada nesta pesquisa. Na seção quatro é relatada a produção acadêmica, finalizando a seção cinco com
as considerações finais seguida das referências.
2. Lean Production
Vários autores (WOMACK, JONES e ROOS, 2004; YOSHINO, 2008; NAZARENO, 2007 e SILVA &
RENTES, 2004) têm argumentado que o sistema de produção introduzido pela Toyota – Lean Production –
ou Produção Enxuta, é o sucessor do tradicional modelo de produção em massa fordista e este novo
modelo pode ser aplicado em qualquer organização empresarial.
A Toyota chamou atenção mundial pela primeira vez na década de 1980, quando se percebeu a
qualidade e a eficiência dos carros japoneses em comparação com os produzidos pelo ocidente, sendo que
duravam mais que os americanos e exigiam menor manutenção (LIKER, 2005).
A história da Toyota se confunde com a própria história do Japão.
Nos anos 1950, o governo japonês acreditava que uma indústria automobilística forte deveria ser de
produção elevada, com especialização em diferentes tamanhos de carros e preços competitivos.
Em vez disso, a Toyota, a Nissan e outras companhias desafiaram o governo e propuseram serem
construtores de carros completos e com variedade de modelos. O principal engenheiro da Toyota e,
responsável pela implantação de novas formas de produção, foi Taiichi Ohno, que rapidamente percebeu
que utilizar os métodos de Detroit, não poderia ter sucesso. Sabia que somente os métodos da produção
artesanal, não poderiam fabricar produtos para o mercado em massa e diante disso teve que procurar um
novo enfoque de produção (WOMACK, JONES & ROOS, 2004).
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Por volta de 1940, a companhia comprou poucas prensas americanas para fabricação de automóveis.
Devido ao tamanho do mercado, essas prensas tinham que operar com relativa flexibilidade, ou seja,
fabricava-se de acordo com a mudança de design do produto. Essa maneira de produzir em pequena
escala, obrigou-os a criar trocas rápidas de sua ferramentaria (setup), e assim tornar as máquinas e
consequentemente a produção, flexível. No início, a Toyota importou máquinas, mas com a guerra, a
empresa solidificou seu sistema produtivo com máquinas e equipamentos próprios e se tornou
independente em máquinas “chão de fábrica”, reduzindo seu custo em torno de 12% por unidade
manufaturada (HOUNSHELL, 1984).
Depois da II Guerra Mundial a indústria japonesa teve que ser completamente reconstruída. Não
havia volume de vendas para justificar o modelo de produção em massa ao estilo de Detroit, além do que o
mercado japonês de automóveis era altamente segmentado. Assim os engenheiros japoneses tiveram que
adequar às necessidades práticas deste novo mercado e desenvolveram os princípios da Produção Enxuta
(HOLWEG, 2007).
A Toyota enfrentou uma grave crise durante o período recessivo de 1948-49, aprendendo duas
importantes lições: limitar seu volume de produção e gerenciar recursos humanos, buscando a estabilização
de seus funcionários em longo prazo. Ohno afirmou: “nós aprendemos lições da crise: o aumento da
produtividade e redução de custos tinham que ser acompanhados por volume de produção limitado e
significava em produzir somente o que vendíamos e justamente quando vendíamos. Nós aprendemos que o
aumento da produtividade por si só, não era bom, e que nós não deveríamos simplesmente imitar o estilo
da produção em massa” (LIKER, 2005).
Ohno recebeu de Eiji Toyoda a tarefa de “igualar-se à Ford em produtividade”. Após várias visitas às
montadoras americanas, Ohno e seus engenheiros se surpreenderam ao notar que o sistema de produção
em massa não havia evoluído muito desde as primeiras visitas. Havia muitas falhas enquanto que os
equipamentos estavam produzindo grandes lotes e gerando estoques (YOSHINO, 2008).
Diante da impossibilidade de implantar a filosofia de produção americana, Ohno acreditava na
importância do fluxo contínuo de materiais, na padronização dos processos e na eliminação de perdas
(desperdícios), diferentemente do que acontecia no Fordismo.
Uma idéia importante foi o conceito de “puxar” (pull) a produção, inspirado em visitas aos
supermercados americanos, onde somente se repõe a mercadoria quando o consumidor retira da prateleira.
A abordagem Just in Time (JIT) foi uma contribuição de Kiichiro Toyoda (fundador da Toyota Motor
Company), influenciado por uma viagem de estudo às plantas da Ford em Michigan e também conheceu o
sistema de supermercado dos Estados Unidos, que recoloca os produtos nas prateleiras assim que os
clientes os compram (LIKER, 2005). Dessa visão surgiu o sistema Kanban que somente começou em 1950,
através de Taiichi Ohno e originalmente foi chamado de “sistema de supermercado” e adaptado ao
processo fabril da Toyota (FUJIMOTO e TIDD, 1984).
Em 1946, Ohno propôs algumas ferramentas que passariam a ser utilizadas no TPS, tais como:
nivelamento do volume de produção; JIT (kanban); layout focado no produto; trabalho multifuncional, bem
como a padronização do trabalho. Para o nivelamento da demanda criou o Heijunka Box a fim de nivelar a
produção na montagem e na manufatura.
Dentro da filosofia do sistema de produção japonês, um dos principais elementos do TPS é o kaizen,
isto é, uma abordagem de melhoria contínua para eliminar desperdícios, sendo que o princípio é melhorar o
trabalho em toda a sua organização, focar nas operações que não agregam valor e eliminar desperdícios
que geram custos e não valoriza o produto ou serviço (YOSHINO, 2008).
O conceito Lean Production ou Produção Enxuta, também se refere a outros elementos como: fluxo
contínuo de materiais, produção puxada, 5S, poka yokes entre outros, usados para favorecer o lucro a
curto, médio e longo prazos e a possibilidade de fazer muito mais, com os mesmos recursos (equipamentos
e mão-de-obra) (WOMACK & JONES, 2004).
A Produção Enxuta surgiu como um sistema de manufatura cujo objetivo é otimizar os processos e
procedimentos através da redução contínua de desperdícios ou perdas (em japonês Muda), como, por
exemplo, excesso de inventário entre as estações de trabalho e tempo de espera elevados.
Para Womack & Jones (2004), o Pensamento Enxuto é uma forma de especificar valor, alinhando a
melhor seqüência de acordo com o que agrega valor para o cliente final, com menos esforço humano,
menor quantidade de equipamento, estoque reduzido em curto espaço de tempo.
Uma vez estabelecido os objetivos desta pesquisa e, mediante a contextualização sobre os princípios
Lean que é uma filosofia que tem proporcionado sucesso nas empresas, isto foi relevante para a realização
desse trabalho, conforme a metodologia tratada na próxima seção.
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3. Metodologia
A pesquisa é considerada como um processo, composta de atividades inter-relacionadas no espaço e
tempo, que devem ser seguidas para que os objetivos sejam alcançados. Para GHAURI et al (1994), um
processo de pesquisa deve ser seqüenciado por: a) definição do problema a ser estudado; b) estratégia
para coleta das informações; c) tipos de medições a serem utilizadas; d) estratégia de coleta de dados e
amostragem; e) análise e interpretação dos dados e; f) divulgação da pesquisa
Conforme Selltz et al. (1975), existem três tipos de pesquisa:
a) Pesquisa explanatória: tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses;
b) Pesquisa descritiva: precisa de uma determinada situação ou fenômeno e a classificação das
variáveis;
c) Pesquisa causal: verifica as relações de causa e efeito entre as variáveis.
De acordo com Berto e Nakano (1999) as abordagens de pesquisa são formas que orientam o
processo a qual se quer investigar, buscando a aproximação e focalização do problema ou fenômeno que
se pretende estudar, utilizando-se métodos e tipos de pesquisa adequados a proposta desejada.
A abordagem da pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa (ou ambas) e conduz às formas de
aproximação e localização do fenômeno a ser estudado.
As abordagens de pesquisa tradicionais são as chamadas quantitativas, com natureza empírica e
hipóteses “fortes” e bem formuladas. Baseiam-se em métodos lógico-dedutivos e buscam explicar a
realidade através de modelos matemáticos e estatísticos. São como soluções provisórias ao problema,
servindo para orientar a investigação através de testes, verificação, observando os segmentos a serem
observados, evitando dispersões (BERTO e NAKANO, 1999).
Já a abordagem qualitativa preocupa-se com o contexto e concentra-se na interpretação do indivíduo
sobre o fenômeno estudado, facilitando o entendimento do pesquisador sobre mecanismo do fenômeno
(BRYMAN, 1989).
O método escolhido para o delineamento desta pesquisa foi de cunho exploratório descritivo, de
natureza predominantemente quantitativa. Na visão de Gil (1995), a pesquisa exploratória tem a finalidade
de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos, enquanto a pesquisa descritiva está interessada em
descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. Os seus dados
descritivos buscam identificar relações, causas, efeitos, conseqüências e outros aspectos considerados
necessários à compreensão da realidade estudada para pesquisa qualitativa.
A sistemática adotada para a realização desta pesquisa seguiu passo a passo conforme detalhado a
seguir. Foram realizadas buscas para quantificar a literatura internacional através das bases: Emerald,
Compendex, Science Direct e Web of Science, pela credibilidade que possuem no meio acadêmico. Dentro
desta base iniciou-se a busca através da expressão “Lean Production” e “Lean Manufacturing” (Produção
Enxuta e Manufatura Enxuta).
Foram encontrados 397 artigos não repetidos, e através deles foi feita uma seleção mediante a
adoção de dois critérios. O primeiro critério utilizado foi pelo título, palavras-chave e resumo dos artigos que
estivessem relacionados à Produção/Manufatura Enxuta.
Um segundo critério utilizado foi a Classificação dos Periódicos conforme a CAPES (2010), na Área
de Avaliação da Engenharia III, que classificam os periódicos nacionais e internacionais quanto ao nível de
Qualidade como Qualis A, B ou C. Através da aplicação dos critérios estabelecidos, foram selecionados 243
artigos.
A partir da seleção dos 243 artigos, foi criado um banco de dados com o auxílio do Microsoft Excel,
relacionando os artigos por autores, instituição a que pertencem, periódico em que o artigo foi publicado,
nome do artigo e ano de publicação. Com base nesses dados e utilizando a tabela dinâmica, foi possível
analisar aspectos da amostra coletada com as informações dos autores que mais publicaram, os periódicos
onde foi encontrado o maior número de publicações, o número de publicações no período de 2001 a 2009,
a periodicidade que as publicações mantiveram sobre o tema e as instituições as quais os artigos foram
gerados.
A próxima seção retrata a aplicação das etapas definidas na metodologia, demonstrando a produção
acadêmica relativa ao tema abordado do trabalho.
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4. Produção Acadêmica
Com o banco de dados gerado pela pesquisa conforme a sistematização detalhada na metodologia,
na amostra selecionada de 243 artigos foi repetido o título dos mesmos que continham mais de um autor,
para identificar o número de publicações referentes a cada autor específico, sendo identificados um total de
434 autores.
Na seqüência da pesquisa foram analisados os autores que tiveram o maior número de trabalhos
citados entre a amostra selecionada, com o intuito de identificar um autor de destaque que possa ajudar no
direcionamento como autor referencial para o desenvolvimento da pesquisa.

4.1 Autores que mais publicaram
Dos 434 autores encontrados nos 243 artigos foram identificados que trezentos e noventa e dois
autores tiveram apenas uma publicação cada, enquanto os outros quarenta e dois tiveram mais que uma
publicação conforme a Tabela 1, destacando-se os autores Brandt e Engle com cinco publicações e James
e Waurzyniak com quatro publicações. Com esse resultado, apesar dos autores terem sido destacados com
o maior número de publicações dentro da seleção dos 243 artigos, não significa que eles sejam os autores
referenciais, pois seu número de publicações representa apenas 7,4% na amostra selecionada.

TABELA 1 – Publicações por autor
Autores

Publicações

Autores

Publicações

Brandt, D.

5

Flinchbaugh, J.

2

Engle, P.

5

Frank Chen, F.

2

James, T.

4

Herron, C.

2

Waurzyniak, P

4

Hogan, B. J.

2

De Castro Vila, R.

3

Jayaram, J.

2

Donnelly, T.

3

Laburu, C. O.

2

Harris, A.

3

Lee, W.L.

2

Holweg, M.

3

McManus, K.

2

Olexa, Russ

3

Morris, D.

2

Serrano Lasa, I.

3

Pham, D.T.

2

Tiwari, M. K.

3

Shah, R.

2

Van Aken, E. M.

3

Singh, R.K.

2

Ahmad, M.

2

Slomp, J.

2

Allwood, J.M.

2

Stamm, D. J.

2

Arbós, L. C.

2

Thomas, A.

2

Brian, B.

2

Ting, A.

2

Cross, C. S.
Dahlgaard-Park, Su
Mi

2

Towill, D. R.

2

2

Venables, M.

2

De Treville, S.

2

Wallace, T

2

Dhafr. N.
Emiliani, M. L.

2
2

Ward, P. T.
Womack, J. P.

2
2

Fonte: pesquisa realizada.

Seguindo a análise das publicações, foram identificados os periódicos com o maior número de
publicações e que se destacaram.
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4.2 Principais periódicos
Durante a análise das publicações, foram identificados que dos 243 artigos selecionados, os
mesmos foram publicados em dezesseis periódicos distintos conforme apresentados na Tabela 2.
Entre os dezesseis periódicos distintos dois deles tiveram apenas quatro artigos publicados em
cada um, um teve apenas cinco publicações, três deles tiveram seis artigos publicados e dois deles tiveram
oito publicações. Os maiores periódicos em número de publicações tiveram 80% dos artigos publicados
(196 artigos).
Dos periódicos que tiveram uma representatividade de 80% no número de publicações, apresentados
na Tabela 2, estão classificados respectivamente como Qualis A e Qualis B, conforme a classificação do
CAPES. Porém, apesar dos periódicos Manufacturing Engineering, Industrial Engineer e Manufacturing
Engineer não aparecerem na classificação Qualis da CAPES, são periódicos de cunho Internacional, e
tiveram uma representatividade no número de publicações superior aos classificados pela CAPES.

TABELA 2 – Periódicos com o maior número de publicações.
PERIÓDICO

TOTAL GERAL

Manufacturing Engineering

61

International Journal of Production Research

33

Industrial Engineer

30

Manufacturing Engineer
International Journal of Operations & Production
Management

22

Journal of Manufacturing Technology Management

13

International Journal of Production Economics

12

Production Planning and Control

10

15

Journal of Operations Management

8

TQM Journal
International Journal of Advanced Manufacturing
Technology
International Journal of Automotive Technology and
Management

8

Robotics and Computer-Integrated Manufacturing

6

International Journal of Industrial Engineering

5

International Journal of Technology Management

4

Supply Chain Management: An International Journal
Total geral

6
6

4
243

Fonte: pesquisa realizada.
Ainda a respeito dos periódicos Manufacturing Engineering, Industrial Engineer e Manufacturing
Engineer, vale destacar que os artigos publicados apresentaram uma forte envolvimento com as iniciativas
e programas Lean executados pelas empresas de grande porte nos EUA e Europa.
À medida que foram sendo analisados os artigos, houve também uma preocupação sobre a
constância da publicações em relação ao tema.

4.3 Número de publicações no período pesquisado

A Figura 1 apresenta as publicações ao longo do período de 2001 a 2009, de maneira que possa
ser analisada a peridiocidade das mesmas.
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A análise sobre a periodicidade das publicações está relacionada o quanto o tema abordado sobre
Lean Production já foi e continua sendo estudado. Além da importância de identificar o campo existente
para ser pesquisado.

FIGURA 1 – Número de publicações ao longo do período pesquisado. Fonte: pesquisa realizada.
Analisando os dados da Figura 1, foi possível identificar um crescimento no número de
publicações nos últimos cinco anos, com destaque a 2008 e 2009 que tiveram 35 e 53 publicações,
respectivamente.

Na análise cruzada entre os três periódicos com o maior número de publicações e os anos com o
maior número de artigos, a Tabela 3, deixa em evidência que os artigos publicados neste período
mostraram aumento entre 2001 e 2003, com um pequeno declínio entre 2004 e 2007, mas que passaram a
ter forte interesse da comunidade acadêmica a partir de 2008, além do maior número de publicações no
periódico americano Manufacturing Engineering.
TABELA 3 – Periódicos com o maior número de publicações.
PERIÓDICO
Manufacturing Engineering
International Journal of Production
Research

Total
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Geral
2

7

17

5

2

6

7

6

9

61

1

3

2

1

3

3

6

6

8

33

6

7

4

9

4

30

Industrial Engineer
Manufacturing Engineer
International Journal of Operations
& Production Management
Journal of Manufacturing
Technology Management
International Journal of Production
Economics

2

1

2

4

4

7

3

1

2

4

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

1

Production Planning and Control

1

Journal of Operations Management

1

TQM Journal
International Journal of Advanced
Manufacturing Technology
International Journal of Automotive
Technology and Management

1
1

1

1

1

1

22

2

4

2

3

15

6

13

4

12

4

10

2

8

2

2

2

8

1

1

4

6

2

2

6

52
Robotics and Computer-Integrated
Manufacturing
International Journal of Industrial
Engineering
International Journal of Technology
Management
Supply Chain Management: An
International Journal

1

Total geral

8

1

1

2

1

1
2

17

28

1

1

24

26

27

25

6

1
1

3

5

1

1

4

1

4

53

243

35

Fonte: pesquisa realizada.
Na busca de detalhes que pudessem fazer um maior recorte na pesquisa, ajudando a direcionar
para maior enfoque no tema, foram analisadas as instituições elaboradoras dos artigos, assim como o país
origem dessas instituições.

4.4 Instituições das publicações
Várias análises e considerações foram feitas, evitando interpretação distorcida. Entre as diversas
considerações destacam-se que cada autor está vinculado a uma instituição, as publicações foram
originadas por quatrocentos e trinta e quatro autores, que publicaram em um ou mais artigos.
Primeiramente, conforme Tabela 4, foi feito um levantamento sobre a origem das instituições, o
número de instituições por país, e o número de publicações, sendo identificadas cento e sessenta
instituições distintas, localizadas em vários países. O objetivo desse levantamento foi para associar as
instituições com os países que mais publicaram.
TABELA 4 – Periódicos com o maior número de publicações.
ORIGEM DAS INSTITUIÇÕES

N° DE INSTITUIÇÕES

PUBLICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES

Eua

64

178

Reino Unido (UK)

25

101

Espanha

9

22

Índia

7

20

Holanda

2

10

Taiwan

5

10

Itália

5

9

Suécia

2

8

Coréia do Sul

3

7

França

3

6

Suíça

1

6

Diversos
Total geral

34

57

160

434

Fonte: pesquisa realizada.
Na seqüência foram identificados os países que tiveram o maior número de instituições e com o
maior número de publicações, conforme representado na Figura 2, destacando os Estados Unidos, seguido
pelo Reino Unido (UK), Espanha, Índia, Holanda, Taiwan, Itália, Suécia, Coréia do Sul, França e Suíça.
Destaca-se que somente os dois principais países (EUA e UK), tiveram representatividade de 55% e 64%
no número de instituições e publicações, respectivamente.
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FIGURA 2 – Países originários das instituições e publicações dessas instituições. Fonte: pesquisa realizada.

Foi possível diagnosticar que apesar dos conceitos e a filosofia da Produção Enxuta terem sido
originados no Japão, este não é um grande “produtor” de artigos científicos sobre o tema. Provavelmente
isto se explica pelo fato de que este modelo de produção está alicerçado na cultura japonesa e coube aos
demais países estudarem a sua implantação.

5. Considerações Finais
Este trabalho foi desenvolvido partindo da premissa que o tema estudado é hoje um dos modelos
de produção que as empresas têm buscando para aumentar a sua competitividade, colaborando assim o
seu sucesso ou fracasso.
Para colaborar com a discussão deste modelo foi proposto um levantamento bibliográfico da
produção acadêmica sobre a Produção Enxuta (Lean Production), considerando que as ferramentas e a
filosofia Lean podem colaborar e muito com as empresas, pequenas e médias ou grandes.
Para a realização do mapeamento da produção acadêmica publicada no período de 2001 a 2009,
foi seguida sistematicamente a metodologia definida, delineada em cinco etapas.
A primeira etapa foi busca em bases acadêmicas internacionais que teve como resultado um papel
fundamental na seleção dos artigos, com os termos Lean Production ou Lean Manufacturing.
Com os artigos selecionados, a segunda etapa foi a classificação dos autores que mais
publicaram. Nesta etapa não foi possível identificar um autor referencial, pois os autores de destaque
Brandt, Engle, James e Waurzyniak, representaram apenas 7,4% dos artigos selecionados. Para a
obtenção de um melhor resultado considera-se necessário aumentar a seleção dos artigos, buscando
evidenciar algum autor de destaque que possa servir como linha central de referência.
Já na terceira etapa ficou bem identificado que quatro periódicos: Manufacturing Engineering,
International Journal of Production Research, Industrial Engineer e Manufacturing Engineer, tiveram o maior
número de publicações e poderão servir como referenciais para ampliar a seleção dos artigos.
Em relação ao resultado da quarta etapa que era a periodicidade das publicações, foi possível
identificar que durante todo o período pesquisado houve um acréscimo, com algumas oscilações, no
número de publicações ao longo dos anos. Esse resultado demonstrou que o tema da pesquisa continua
sendo foco de estudo na academia, gerando um conforto na continuidade da pesquisa.
Finalizando o mapeamento da produção acadêmica foram identificados que os países em que as
instituições mais publicaram, são países desenvolvidos e com grande número de empresas multinacionais.
Esse resultado pode ajudar em futuras pesquisas na busca de artigos das instituições desses países em
destaque, como no caso dos EUA e Reino Unido.
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Apesar de algumas lacunas identificadas nos resultados apresentados durante a aplicação das
cinco etapas, foi possível concluir o mapeamento da produção acadêmica sobre a Lean Manufacturing /
Production.
A contribuição desse artigo é que este mapeamento sirva para futuras pesquisas, de modo que
possa ser dada continuidade através da análise dos artigos selecionados, além da divulgação do tema
pesquisado não somente para as grandes companhias, mas também para pequenas e médias empresas.
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ALTERNATIVAS DE DISPOSIÇÃO FINAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP
Bianca Fornetti Ciacca. biaciaca@yahoo.com.br
Drª. Marina Carboni
Drª. Tania Leme de Almeida
FATEC Jahu

RESUMO
Este estudo procurou avaliar locais adequados para descartar resíduos sólidos no município de
Bauru - SP incomuns no dia – a – dia, como estopa, acrílico, silicone, fixadores e reveladores de imagens
radiográficas, entre outros. Este diagnóstico com locais para disposição final dos resíduos abordados
orientará quanto ao descarte adequado dos resíduos sólidos. O desenvolvimento deste estudo foi motivado
pela necessidade de cuidado especial com esses resíduos e esclarecimento para a população consciente
de como eliminar tais bens de forma correta. A divulgação pública dos locais para o descarte de resíduos
diversificados é fundamental na gestão urbana. A metodologia empregada foi de pesquisa com auxílio de
informações buscadas em empresas e com profissionais interados com a questão abordada. A busca por
soluções, ou seja, locais adequados para o descarte dos resíduos foi satisfatória. Sua elaboração deixou
evidente a recente preocupação com o tratamento de resíduos sólidos.
PALAVRAS CHAVE: Resíduos sólidos, disposição final.
ABSTRACT
This study sought to evaluate suitable locations to dispose solid waste in the city of Bauru – SP
unusual day – to – day as burlap, acrylic, silicone, fixatives, radiographic-image developers among others.
This diagnostic sites for final disposal addressed guide regarding proper disposal of solid waste. The
development of this study was motivated by the need for special care of these residues and enlighten the
public aware of how to dispose of such property in an environmentally correct. Public disclosure of sites for
diverse waste disposal is critical in urban management. The research methodology was established with the
aid of data gathered in companies and the help of expert professionals in this area. The search for solutions,
that is, suitable locations for the disposal of waste has been satisfactory. This study development gave
evidence to the recent preoccupation over the treatment of solid waste.
KEYWORDS: Solid waste, disposal.
1. INTRODUÇÃO
O resíduo surgiu com o homem e sua história o acompanhou. Com a revolução industrial, a
problemática da geração e descarte dos resíduos teve um grande impulso, já que quanto mais forte a
economia de um país, mais resquícios ele deixa, ou seja, o consumo das pessoas cresce junto com o país.
Porém, a disposição final adequada dos resíduos não ganhou a importância devida, na verdade, essa não
lhe é atribuída, como merece, até hoje. A preocupação com os resíduos só começou a ocorrer a partir da
segunda metade do século XX, quando começaram também a pensar no Planeta. Fomos despertados por
fatos como o buraco na camada de ozônio e o aquecimento global da Terra (UFMG, 2012).
Quando problemas, reflexos da deficitária administração com o resíduo, tanto por parte pública
como da população em geral começaram a surgir, foi iniciada uma busca por soluções alternativas para a
disposição final desses materiais. Os óleos e gorduras eram reutilizados na fabricação de sabão e velas, os
incineradores geravam vapor para energia e aquecimento. Porém, jogar resíduos em espaços abertos sem
adequação para isso, como no mar, continuava a ser aceitável junto com o crescimento, principalmente
econômico, ainda em expansão (PUGLIESI; GONÇALVES, 2011).
Serviços tangentes aos resíduos sólidos no Brasil, como os primeiros programas de coleta seletiva
e reciclagem dos mesmos, tiveram início em 1880, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, na
época, capital do Império. Tais programas eram alternativas inovadoras para induzir a redução da geração
de detritos domésticos e estímulo à reciclagem por todos. Apesar de até hoje os números de unidades de
compostagem e reciclagem instaladas no País serem bastante reduzidos (LIMA, 2006).
Conforme cresce o poder econômico de uma região, maior é sua geração de resíduos, os quais
trazem novidades que visam atender às necessidades da população. Os resíduos gerados, na maioria das
vezes, não apresentam suas composições definidas, e assim, quando estes perdem sua utilidade, carecem
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de destinações diferentes e específicas. Caracterizando um dos motivos da importância dessas informação
estar organizada em um material disponível ao público (PUGLIESI; GONÇALVES, 2012).
Diante disso, esse trabalho teve por objetivo pesquisar locais que recebam diversos tipos de
resíduos sólidos no município de Bauru, e os destinem corretamente conforme as normas vigentes no país.
A organização dessas informações está à disposição da Secretaria do Meio Ambiente do Município e será
utilizada para responder de forma rápida os questionamentos da população.
1.2 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, ficou instituída a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), podendo ser considerada lei revolucionária na questão ambiental, além de prometer
promover inclusão social.
Uma das maiores contribuições é a logística reversa como seu instrumento de desenvolvimento
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada para fabricantes,
importadores, distribuidores e vendedores com produtos como agrotóxicos, pilhas, baterias, óleos
lubrificantes, lâmpadas, entre outros (PNRS, 2010). Além de introduzir responsabilidade compartilhada, ou
seja, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e setor público devendo cuidar
do gerenciamento dos resíduos.
A PNRS proíbe criação de locais inadequados de disposição final de resíduos. As prefeituras
deverão construir aterros sanitários que receberão apenas os materiais sem qualquer possibilidade de
reaproveitamento ou compostagem, os rejeitos. Inclusive outras proibições como no Capítulo VI da referida
Lei sobre lançamentos ambientalmente inadequados.
Segundo a Lei, algumas definições importantes: “destinação final ambientalmente adequada:
destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a
recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas (...),
entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de
modo a evitar danos ou riscos (...) e a minimizar os impactos ambientais adversos”
e “disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em
aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos (...) e a minimizar os impactos ambientais adversos”.
A questão social ganha foco quando no Capítulo III da lei, que discorre sobre os instrumentos, no
artigo 8º, o IV item diz sobre incentivo e desenvolvimento de associações, como cooperativas, de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis. Dentre os instrumentos, no item VIII também se encontra Educação
Ambiental.
No título III, Capítulo I, disposições preliminares, artigo 13º, da classificação dos resíduos sólidos,
diz que esta acontece i) quanto à origem e ii) quanto à periculosidade (resíduos perigosos e não perigosos).
No Capítulo III, artigo 33, fica esclarecido que certos materiais (agrotóxicos, pilhas e baterias,
pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos e seus componentes) são de
responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes independente da existência
de serviço público de limpeza urbana.
1.3 RESÍDUOS SÓLIDOS
Quantidade e qualidade são variáveis dos resíduos que acompanham a evolução humana. No início
da civilização eles eram orgânicos. Agora, o ser humano tem várias necessidades e maneiras de saná-las
com produtos cujas composições vão desde matérias – primas naturais até extremamente químicas e
perigosas, além de apresentarem potencial contaminação. Características não consideradas na disposição
final desses resíduos (PUGLIESI; GONÇALVES, 2012).
A relação positiva entre ascensão econômica e aquisição de bens diversos não é novidade. Assim
como os problemas ambientais enfrentados atualmente. Porém, a relação entre esses fatos passa
despercebida pela grande maioria das pessoas. Mais da metade da composição dos lixões é de materiais
que ainda podem ser reutilizados ou reciclados. Isso porque pouca atenção é dada para o consumo
consciente, onde o material que compõe o produto e o modo e o local de descarte são considerados
(PUGLIESI; GONÇALVES, 2012).
A questão do resíduo ainda é vista como um problema, só passível de solução quando receber um
tratamento adequado. Isto inclui desde sua não geração até sua disposição final adequada. Nosso modelo
de desenvolvimento tem o modo de viver, produzir, consumir e descartar de maneiras muito distantes de
conceitos como redução, reutilização e reciclagem (UFV, 2008).
Além dos aspectos econômicos, a reciclagem economiza recursos naturais, além de proporcionar o
uso racional de energia e menor emissão de gases do efeito estufa (GEE). Para isso, é necessário antes o
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descarte correto. Ao fazê-lo, recursos naturais e financeiros, usados ao adquirir tais materiais, serão
poupados mais uma vez, além de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente se constituírem como
crime.
Segundo a Norma Brasileira 10004 (2004) da Associação Brasileira de Normas Técnicas os
resíduos são classificados em:
a) resíduos classe I - perigosos;
b) resíduos classe II – não perigosos;
c) resíduos classe II A – não inertes;
d) resíduos classe II B – Inertes.
Com o avanço da tecnologia surgiram materiais como o plástico, isopores, pilhas, baterias de celular
e lâmpadas. Os quais foram ajudando a mudar o perfil do resíduo, com itens químicos, por exemplo,
fazendo surgir até o chamado “lixo eletrônico”. O lado negativo do crescimento tecnológico reside nesses
diversos suprimentos, com curtas datas de validade, com descarte muitas vezes equivocados e isso pode
ocorrer até pela simples ignorância de informações. Partindo dessa realidade, assim como pensando nas
pessoas conscientes da necessidade de descartar certos materiais em locais adequados e assim o desejam
fazer é que foi elaborado um diagnóstico dos locais na cidade de Bauru – SP para descarte de vários
resíduos sólidos, incomuns no dia – a – dia.
1.4 A CIDADE DE BAURU

O povoado de Espírito Santo de Fortaleza, com patrimônio instituído a partir de 1868, teve sua
povoação transformada em Município em 1887, pela Lei Estadual nº69, de 02 de abril do mesmo ano
(PORTAL DE BAURU, 2012). A cidade irá completar 116 anos em 1º de agosto do ano corrente.
Com uma população de 359.429 habitantes em uma área de 674 Km², no interior do estado de São
Paulo a uma distância de 345 Km da capital, Bauru tem sua economia representada pelo setor de serviços
(ALSP, 2004). Segundo o site do IBGE (2008), 4.821.365% da economia da cidade é baseada neste setor,
a indústria responde por 1.208.787% e a agropecuária fica apenas com 18.069% da economia.
“O setor de serviços começou a destacar-se nos anos 1940, e o de ensino superior, na década
seguinte. As indústrias chegaram de forma mais significativa nas últimas décadas.” (ALSP, 2004). A Região
Administrativa de Bauru ocupava a nona posição na geração do PIB paulista em 2003.
O município é considerado centro de excelência e referência nas áreas de Saúde e Educação, pelos
hospitais e universidades. O governo do Estado tem sido notório na cidade com obras sociais, a exemplo do
Hospital Estadual, a duplicação da rodovia Bauru-Marília, dentre outras. Referência metropolitana por conta
de seu potencial de crescimento e desenvolvimento socioeconômico, de 2010 a 2011 o potencial de
consumo do bauruense cresceu 11,5%, como indica estudo do IPC Maps. Bauru está no 46º lugar, subiu,
no ranking do potencial de consumo no país e no Estado (agora em 13ª posição). Dados evidenciam a força
do consumo da classe média brasileira. O prefeito, Rodrigo Agostinho, atribui os índices de crescimento de
capacidade econômica local pelo pagamento de parte das dívidas acumuladas por alguns anos e à melhora
na economia brasileira de forma geral (JCBauru, 2011).
Com 0,825 pontos no IDH, um estudo de 2004 registrou avanços nos índices de escolaridade e
longevidade. Quanto à longevidade, a região está literalmente acima da média paulista, devido queda na
taxa de mortalidade infantil (13,2 por mil nascidos vivos, ante 14,2 do conjunto do Estado).
Um dos pontos mais críticos da cidade talvez seja a falta de tratamento de seu esgoto, até agosto
do ano corrente (2012) talvez seja conquistado tratamento de 10% do mesmo. Segundo o procurador da
República Pedro Antonio de Oliveira Machado, dentre as necessidades mais urgentes da cidade estão:
saúde, segurança e planejamento no crescimento da cidade para que a economia possa progredir de forma
sustentável, mantendo a qualidade de vida do interior (JCBauru, 2011).
1.5 OS RESÍDUOS EM BAURU
Consolidada em 1989 pela Lei Municipal 30/89, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Bauru,
SEMMA, dentre seus departamentos, apresenta a “Departamento de Ações e Recursos Ambientais”
(DARA), responsável por coordenar a coleta seletiva que é realizada pela terceirização da Empresa
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, ENDURB, promover a gestão dos resíduos da
construção civil, realizar cadastro e licenciamento de atividades de baixo potencial poluidor e trabalhar na
conscientização ambiental.
Dentre as principais atividades realizadas pela organização aqui destacam-se a coleta seletiva de
resíduo nos bairros em parceria com a COOTRAMAT (Cooperativa dos Trabalhadores de Materiais
Recicláveis) e os 12 postos de entrega voluntária de materiais recicláveis e fornecimento de informações
sobre a coleta. A exemplo, a criação conjunta dos Eco-Pontos, áreas públicas para captação de até 1m³ de
entulho dos pequenos geradores. Neste local, o material é separado para cada parte tomar sua destinação
final ambientalmente correta (SEMMA, 2008).
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O aterro sanitário do município de Bauru recebe diariamente 240 toneladas de resíduos sólidos
urbanos. Desse total, estima-se que 40% seja material reciclável, porém, apenas 3% vão para a coleta
seletiva (SEMMA, 2008).
Em agosto de 1991 teve início a coleta seletiva no município que dispunha de um único caminhão e
quatro funcionários que realizavam a coleta nas ruas da cidade e levavam o material para a Central de
Triagem, construído pela Prefeitura Municipal. Com o tempo, foi organizada a Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis (ACMR), que em 2006 transformou-se na Cooperativa COOTRAMAT Recicláveis de
Bauru, a qual conta com aproximadamente 20 cooperados que trabalham na mesma Central de Triagem de
1991 (SEMMA, 2008).
Atualmente a Coleta Seletiva realizada pela SEMMA tem cerca de 25 servidores para atuarem como
coletores, motoristas e coordenadores administrativos. O material coletado é encaminhado para a
Cooperativa Cootramat Recicláveis de Bauru, sendo que a coleta é realizada com rodízio de quatro
caminhões – gaiola, mas vale ressaltar que em geral apenas três caminhões conseguem ser mantidos
diariamente na coleta, pois três destes tem mais de 20 anos de uso contínuo, o que implica em constantes
manutenções (SEMMA, 2008).
Desde setembro de 2007 a Cooperativa Cootramat Recicláveis de Bauru recebe materiais
recicláveis de Órgãos Federais: CORREIO, INSS e RECEITA FEDERAL. Existem empresas da Iniciativa
Privada, como TILIBRA, C CANEDO e EXPRESSO DE PRATAS que estão doando parte dos seus
materiais recicláveis para apoiar a Cooperativa Cootramat Recicláveis de Bauru (SEMMA, 2008).
Em fevereiro de 2011 foram instalados no aterro sanitário equipamentos para controlar a presença
de vetores, objetivando monitorar agentes transmissores de doenças. Esta iniciativa é pioneira e
importantíssima no cuidado com questões como a da saúde pública e de conformidades junto à Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) nos requisitos do IQR – Índice de Qualidade de Resíduos
(EMDURB, 2011). Entretanto, tal Aterro tem sua vida útil esgotada e dessa forma, a Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (EMDURB) licitou uma expansão do dispositivo, dessa vez de
forma horizontal, já que para sentido vertical a CETESB indicou risco de contaminação do solo. A questão
ganha gravidade quando lembrado que a vida útil do Aterro em operação é de apenas quatro meses
(contados à partir de março/2012) (LOUSADA, 2012).
A CETESB (2011) enquadrou municípios de São Paulo da UGRHI 13 (Unidades de Gerenciamento
de Recursos Hídricos), Bauru obteve resultado na classe C com IQR (índice de qualidade de resíduos) a 8,0
em 2011, sendo que em 2009 foi 7,5 e em 2010 foi de 7,0. Apesar de maiores valores encontrados em anos
anteriores, como o pico de 9,8 em 2001.
Conforme a CETESB (2012), uma das principais fontes de contaminação das águas subterrâneas
são aterros mal operados. Um indicador de poluição difusa da água subterrânea é o nitrato e na avaliação
do aquífero Bauru foram obtidos resultados de aumento nas concentrações dessa substância. Em 1995 a
1997, a concentração de N-Nitrato encontrada pela CETESB (2012), foi acima de 10 miligramas/litro, já
ultrapassando o limite máximo que deve ser encontrado. De 1998 a 2000, a concentração era em torno de
23 miligramas/litro, ou seja, mais que o dobro do valor limite. Já em 2004 a 2006, a última análise
apresentava quase 30 miligramas/litro, ou seja, três vezes mais que a máxima concentração permitida.
Para o futuro aterro sanitário, a EMDURB deve dispor um pesômetro. O equipamento avaliará se o
dispositivo ainda tem condições de receber novas camadas verticais sem causar prejuízos ambientais,
podendo implicar em suas ampliações. Somado a isso, o prefeito pensa em estudo, em tempo distante,
para análise de volume e tipo de lixo produzido na cidade e região a fim de saber se suportariam construção
de uma usina que processe o material enterrando apenas os rejeitos (LOUSADA, 2012).
2. RELATO CINCUNSTANCIADO
2.1 OS RESÍDUOS ABORDADOS
A compilação dessas informações aconteceu em janeiro de 2012. Ficando, por este motivo,
explicada uma possibilidade de defasagem de algumas informações quanto aos locais para a disposição
final desses resíduos. O Quadro 1, apresenta, se forma resumida, os resíduos e as empresas que os
recebem no município de Bauru, SP.
Acrílico: ou termoplásticos acrílicos (PMMA) são obtidos pela polimerização dos ésteres acrílicos
(INDAC, 2010). Classifica-se como resíduo de classe I, perigoso. Segundo o INDAC (2010), no Brasil são
recicladas 2000 toneladas de acrílico por ano. Um ponto de coleta deste material são as lojas do
supermercado “PÃO DE AÇUCAR” em Bauru.
o

Amálgama: é uma liga de mercúrio Hg com limalha que contém prata (Ag); estanho (Sn); cobre
(Cu), dentre outros constituintes químicos. Resíduo de classe I, perigoso. Até sua coleta, o material deve-se
encontrar em recipiente de boca larga e material inquebrável com uma lâmina de água sobre o mesmo, em
local de baixa temperatura (PÉCORA, 2012). Em Bauru, existe o Programa de Reciclagem de Amálgama da
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OdontoPrev desenvolvido em parceria com a Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), onde
dentistas credenciados contam com esse posto para o descarte. Além de a empresa de coleta terceirizada
de resíduos de serviço de saúde aceitar tal resíduo em maior quantidade. Em última instância, pode-se
devolver tal material ao revendedor, que o encaminha ao aterro industrial.
Cartuchos e tonners de impressora: a composição dos cartuchos se dá principalmente por
plástico, metal e tinta, sendo que nem toda essa matéria-prima é reciclada. Resíduo de classe I, perigoso.
Até a coleta é necessária sua embalagem em caixas seguras (COSTA, 2012). Os cartuchos de tonner
alcançam quase 100% de reciclagem, devendo ser armazenados em local seco, fresco, entre 15º e 35ºC.
Estes são constituídos por pigmento (carbono), cera, resina (umas são poliéster, outras polipropileno),
agente de carga, revelador que contém substâncias poluentes, dentre outros materiais (AKAD, 2012). A HP
aceita esses resíduos, além da empresa “ELETROLIXO” de Bauru.
Entulho: Segundo ABRECON (2012), conjunto de fragmentos ou restos de tijolo, concreto,
argamassa, aço, madeira, etc., provenientes do desperdício na construção, reforma ou demolição de
estruturas. Eles se subdividem: grupo I (materiais compostos de cimento, cal, areia e brita), grupo II
(materiais cerâmicos) e grupo III (materiais não-recicláveis: solo, metal, madeira, papel, plástico, matéria
orgânica, vidro e isopor.) Resíduo da classe IIB, inertes. Em pequenas quantidades pode ser destinado aos
Ecopontos, mas para maiores quantidades, é necessário o serviço caçambeiro, sendo nas caçambas onde
deve ocorrer seu armazenamento. Porém, quando esse é contratado, coleta apenas o entulho, seguindo
orientações da Lei Municipal 5852. A reciclagem de materiais de construção, no Brasil, é amparada pela
resolução nº307, de 2002. A empresa “CETRIC” também aceita alguns materiais.
Estopa: sua composição acontece pelo aproveitamento de resíduos de fios (acrílico, algodão, etc.)
(PASSO PONTO, 2012). Seu armazenamento deve ocorrer em tambores tampados até sua destinação
correta. A partir do momento em que estão impregnadas com produtos contaminantes (óleos, graxas,
diesel, solventes, etc.) passam a ser um lixo dependente de tratamento especial, seu descarte deve ser feito
no aterro industrial. Resíduo de classe I, perigoso. Assim, o consumidor final pode destiná-la ao revendedor
que fará o encaminhamento correto.
Filmes de máquinas fotográficas: constituído por uma base plástica, geralmente triacetato de
celulose, flexível e transparente. Esta é formada por uma fina camada de gelatina que contém cristais de
sais de prata (ou halogenetos de prata) (FONTES, 2012). Se classifica como resíduo de classe I, perigoso.
São materiais sensíveis, portanto, devem ficar armazenados longe do sol e calor. Em Bauru, a
“ELETROLIXO” e “LIXO DIGITAL” são empresas que recebem tal material. Seu gerenciamento e tratamento
seguem.
Fixadores e Reveladores de materiais radiográficos: possuem composto fotossensível,
principalmente a base de haletos de prata, configurando alto teor de prata, dentre outras substâncias
químicas. Reveladores usados em processos de revelação de filmes raio-x carecem tratamento de
neutralização de pH. Os Fixadores, oriundos dos mesmos serviços, podem ter sua prata recuperada
encaminhando-os para firmas de recuperação de prata (TOPANOTTI, 2012) não encontrada na cidade.
Sem tratamento, tais materiais podem ser destinados por prestadores de manutenção das máquinas de
raio-x, como “FELIPE Comércio de Produtos Radiológicos LTDA”, empresa da cidade. Os dois resíduos
podem ser incluídos na resolução RDC nº 306/04 da ANVISA. Ambos são classificados como resíduos
perigosos, de classe I.
Frascos e embalagens vazias de produtos químicos: Os produtos químicos são constituídos,
como o nome já diz, por substâncias químicas. Seus frascos e embalagens vazias variam, podem ser de
vidro, plástico ou outro material, o que faz variar também suas disposições finais. Para isso, devem estar
totalmente vazios, sem restos de produto e tampados. Os contaminados precisam ser separados no local
de geração. Dentre outros cuidados que devem ser tomados, o descarte deve acontecer em aterro
industrial. Para tanto, o encaminhamento é feito pelo revendedor do produto. Os dois são resíduos de
classe I, perigoso.
Isopor: ou poliestireno expandido (EPS), quimicamente consiste em dois elementos, o carbono e o
hidrogênio, sendo: 98% de ar e 2% de plástico. Quando derretido, o volume cai para 10% do que foi
coletado, assim, não compensa para as indústrias de reciclagem a sua coleta, ao menos em pequenas
quantidades. O EPS leva centenas de anos para se decompor, não devendo ser descartado como lixo
comum, pois apenas ocuparia espaço nos aterros. O ponto positivo é ser totalmente reciclável. Empresas
pelo Brasil, que já o fazem, revendem como diferentes produtos (AKATU, 2012). Em Bauru, a empresa
“CETRIC” aceita o isopor em grande quantidade. Classifica-se como resíduo classe IIB, inerte. Porém, em
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pequena quantidade, o destino ainda é o lixo reciclável. Antes, é importante a verificação com a empresa
em que ele foi adquirido se a mesma o aceita de volta, pois lá é possível conseguir uma quantidade maior e
descartar de forma mais correta.
Itens farmacêuticos caseiros: a) medicamento: constituído por princípio ativo (substância
química que o compõe, dotada de propriedade farmacológica) e excipientes (substâncias complementares,
veículo para o princípio ativo). A resolução 283/01 do CONAMA obriga os fabricantes ou importadores a
receberem os produtos de volta. O descarte deve acontecer em aterro industrial. Pontos de coleta em
Bauru: na farmácia “DROGA RAIA” e “DROGARIA SÃO PAULO”.
b) agulha médica: aço inoxidável. Deve ser bem embalada antes do descarte, logo após o uso, em
recipiente de paredes rígidas. Além de identificar o recipiente como material contaminado, quando cheio
pode ser entregue em um hospital ou ainda, a farmácia onde foi adquirido. A NBR13853/97 da ABNT traça
essas informações.
c) termômetro: feito de vidro com um bulbo, na onde fica o mercúrio (DANNEMANN, 2012). Material ainda
não reciclável e ainda sem norma específica para seu descarte. Apesar de poder ser devolvido ao
revendedor. Pelo CONAMA 358/05, geradores de tais resíduos são responsáveis pelos seus
gerenciamentos até disposição final. Os três resíduos são considerados de classe I, perigosos.
Material de gráfica: a) óleos lubrificantes automotivos: óleos usados contêm produtos
resultantes da sua deterioração parcial, tais como compostos oxigenados (ácidos orgânicos e cetonas),
compostos aromáticos polinucleares de viscosidade elevada, resinas e lacas. Além de aditivos, metais de
desgaste dos motores, das máquinas lubrificadas (chumbo, cromo, bário e cádmio) e contaminantes
diversos (AMBIENTE BRASIL, 2012). A responsabilidade do consumidor é encaminhar ao revendedor. A
destinação ocorre seguindo a Resolução CONAMA nº362, de 2005, qual também informa a
responsabilidade ser dos produtores e importadores.
b) tintas e solventes: Tintas se constituem por pigmentos, resinas e solventes. Solventes possuem
compostos orgânicos voláteis (ENVIRON CIENTÍFICA, 2012). Para tintas vencidas, algumas empresas
produtoras as aceitam. Ou revendedoras, que encaminham ao aterro industrial. A ABRAFATI (Associação
Brasileira dos Fabricantes de Tintas) recomenda: utilizar as tintas até seu fim; não lavar, esgotar seu
conteúdo em folhas de jornal ou restos de madeiras; não usar as latas para outra finalidade. Os dois
resíduos se encontram na classe I, perigosos.
Material de pintura: a) pincel ou rolo: O primeiro é feito de pelo (fibras sintéticas), virola (alumínio
polido, latão cromado, niquelado ou cobreado, cobre, níquel ou aço niquelado) e o cabo (de madeira ou
plástico) com impressão (FAZ FACIL, 2012). Quanto ao rolo: lã acrílica, plástico e aço (PINCÉIS ARCOÍRIS, 2012). Para destinação final, segue como resíduo perigoso ao aterro industrial, já que se classifica,
quando sujo de tinta, como resíduo de classe I. Esse encaminhamento é feito pelo revendedor responsável.
b) lixa: sua composição pode variar, mas em geral possui óxido de alumínio e duas camadas de resina
(ALCAR ABRASIVOS, 2012). Resíduo de classe IIA, não inerte. Ainda sem solução definida, é possível seu
armazenamento em aterro industrial, esse descarte também é realizado pelo revendedor.
Óleo de fritura: podendo ser de origem animal ou vegetal, obtido de várias plantas, ou sementes,
como o buriti, mamona, soja, canola, girassol, milho, etc (PEREIRA, 2012). Considerado resíduo da classe
IIA, não inerte. Pode ser acondicionado em garrafa plástica ou recipiente de vidro, até a devida coleta e
destinação final. Em lojas de rede de supermercados pode-se entregar tal material. A Lei nº 12.047/05
Institui Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal ou Animal
e Uso Culinário.
Pára-brisas: Se descartado na natureza, não tem prazo de decomposição e para ser reciclado
necessita de um pré-tratamento, diferente dos vidros comuns. Hoje se classifica como resíduo classe IIA
(não inerte), portanto, não é mais passível de reciclagem. Pode sofrer segregação, armazenamento e
comercialização. A Vidraçaria “ANTUERPIA” recebe esse material e a empresa “CETRIC” aceita em grande
quantidade.
Pára-choques: composto por quatro materiais (ferro (IIB, inerte), cobre (resíduo classe I, perigoso)
e plástico ABS (resíduo classe I, perigoso)). Assim, é interessante, antes de seu descarte, ser feita a
descaracterização do material, fazendo sua desmontagem. A “RECICLAR” de Bauru é um lugar para o qual
o plástico desse resíduo pode ser destinado. O ferro pode ser encaminhado ao ferro velho. Os outros
materiais devem ser encaminhados para o aterro industrial, sendo feito pelo revendedor.
Pilhas e baterias: pilhas secas são do tipo zinco-carbono (Zn, grafite e MnO2). Além de terem
alguns elementos para evitar a corrosão como: Hg, Pb, Cd, In. Estas pilhas contém até 0,01% de mercúrio
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em peso para revestir o eletrodo de zinco. As alcalinas são compostas de um ânodo, um "prego" de aço
envolto por zinco em uma solução de KOH alcalina (pH~14), um cátodo de anéis de MnO2 compactado
envoltos por uma capa de aço niquelado, um separador de papel e um isolante de nylon. Essas têm 0,025%
de mercúrio. Quanto às baterias, cerca de 70% são de Ni-Cd. As baterias de níquel-cádmio têm um eletrodo
(cátodo) de Cd, que se transforma em Cd(OH)2, e outro (ânodo) de NiO(OH), que se transforma em
Ni(OH)2. O eletrólito é uma mistura de KOH e Li(OH) 2. Ambos estão como resíduos de classe I, perigosos
(LUZ, 2012). A Resolução CONAMA nº401/08 rege que estabelecimentos que comercializam tais materiais,
bem como a rede de assistência técnica autorizada, devem receber tais resíduos usados. Supermercados e
até farmácias pela cidade aceitam estes materiais. A empresa “ELETROLIXO” aceita estes materiais. O
descarte das baterias de carro pode acontecer em postos de coleta mantidos por revendedores,
assistências técnicas, fabricantes e importadores.
Plotters: variados materiais podem compor este resíduo, tais como: vinil adesivo, vinil adesivo
refletivo, filmes rubi ou âmbar, sand blast, flock térmico, etc. Classifica-se como resíduos de classe I,
perigosos. As impressoras plotters podem ser destinadas às empresas que aceitam resíduos eletrônicos ou
de informática como “LIXO DIGITAL” e “ELETROLIXO”, ambas de Bauru.
Pneumáticos, ou simplesmente pneus: composto basicamente pela banda de rodagem (carbono,
hidrogênio, oxigênio, enxofre e cinzas) e aro de aço. A disposição em aterros é inviável, seu material é de
difícil decomposição. A reciclagem de suas matérias-primas seria a solução mais satisfatória (CARVALHO,
2012). Para grandes quantidades, segue-se resolução nº 416/09 obrigando a coleta e destinação adequada
aos pneus inservíveis (aqueles que não mais se prestem a processo de reforma que permita condição de
rodagem) pelos fabricantes e importadores, além de outras informações. Resíduo de classe IIA, não inerte.
Silicone: sua produção se dá através de uma reação de polimerização de compostos como
clorosilano e tetraetoxisilano (SUSANA, 2012). Resíduo de classe IIB, inerte. Ainda sem um descarte
correto que o mesmo possa sofrer na cidade. Porém, deve ser encaminhado ao aterro industrial, para isso,
é necessária sua devolução ao revendedor.
Slides e radiografias: compostos por uma ou duas camadas de emulsão fotográfica unidas a uma
base. Sendo esta de poliéster com cor azulada homogeneamente transparente. Ambos podem sofrer
reciclagem, passando por um processo químico para liberar a prata, usada na confecção de jóias, dentre
outros materiais. O plástico pode ser usado na fabricação de embalagens. Classificados como resíduos de
classe I, perigosos. Tais materiais em Bauru são aceitos pela “LIXO DIGITAL”.
Sobras e embalagens vazias de agrotóxicos: as laváveis são rígidas (plásticas, metálicas e de
vidro), acondicionam formulações para serem diluídas em água. As não laváveis não utilizam água como
pulverizador. A sobra do produto concentrado deve ser mantida em sua embalagem original, fechada e
armazenada em local seguro e separado. Para seu descarte, ocorre a logística reversa. Pela Lei 9.974 de
2000, empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos são responsáveis pela destinação de tais
materiais após a devolução pelo consumidor final. O mesmo dever é informado agora pela Política Nacional
de Resíduos Sólidos. Este resíduo é de classe I, perigoso.
Vidros: substância inorgânica obtida através do resfriamento de uma massa a base de sílica em
fusão. Em sua composição: sílica (SiO2) - 72% matéria prima básica (areia); Alumina (Al2O3) - 0,7%;
Sódio (Na2SO4) - 14%; Cálcio (CaO) - 9%; Magnésio (MgO) - 4% e Potássio (K2O) - 0,3%. Espelhos, vidros
de janela, box de banheiro, cristal, alguns vidros temperados, ampolas de remédio, lâminas, porcelana,
cerâmica, tubos de TV são alguns dos que não podem ser reciclados. É necessário identificar o tipo de vidro
usado na fabricação do resíduo vítreo (VIDRAÇARIA VARGEM ALTA, 2012). O vidro comum pode ser
encaminhado à reciclagem, para os automotivos e espelhos pode-se consultar seu revendedor para coleta
ou fabricante. A Vidraçaria “ANTUERPIA” recebe vários desses materiais, como o vidro temperado, comum
e automotivo. Para grandes quantidades, a empresa “CETRIC” compra. Ambas de Bauru. O vidro é resíduo
de classe IIB, inerte.
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Quadro 1: Pontos para disposição final de resíduos no município de Bauru, SP em janeiro de 2012.
RESÍDUO

DISPOSIÇÃO FINAL

Acrílico

Lojas do supermercado “Pão de Açúcar”

Amálgama

Programa de Reciclagem de Amálgama da
OdontoPrev e “Cheiro Verde”

Cartuchos e Tonners de impressora

HP e “Eletrolixo”

Entulho

Estopa

Ecopontos (R. Sorocabana, qdra 02, Centro e R.
Américo Finazzi, qdra. 04, Nobuji Nagasawa),
bolsão (no bairro Pousada da Esperança II) e
“Cetric”
Aterro industrial

Filmes de máquinas fotográficas

“Eletrolixo” e “Lixo Digital”

Fixadores e Reveladores de materiais radiográficos

“Felipe Comércio LTDA”

Frascos e
químicos
Isopor

Aterro industrial

Embalagens

vazias

de

produtos

“Cetric” ou coleta seletiva

Remédios

Farmácias ou hospital (verificar)

Agulhas

Hospital ou farmácias (verificar)

Termômetro

Devolvido ao revendedor

Óleo lubrificante

Devolvido ao revendedor

Tintas e Solventes

Aterro industrial

Pincel e Rolo

Aterro industrial

Lixa

Aterro industrial

Óleos de fritura

Supermercados, entre outros

Pára – brisas

Vidraçaria “Antuerpia” ou “Cetric”

Pára – choques

“Reciclar”, ferro velho e aterro industrial

Pilhas e Baterias

Supermercados, farmácias, entre outros

Plotters

“Lixo Digital” ou “Eletrolixo”

Pneumáticos, ou simplesmente pneus

Conforme quantidade

Silicone

Aterro industrial

Slides e Radiografias

“Lixo Digital”

Sobras e Embalagens vazias de agrotóxicos

Devolvido ao revendedor

Vidros

Vidraçaria “Antuerpia” ou “Cetric”

Fonte: pesquisa realizada.

63
2.2 AS EMPRESAS
A partir da busca pelas informações dos locais para disposição final dos resíduos, foram
diagnosticadas as seguintes empresas:
Cetric
Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais. Aceita grandes quantidades de resíduos classe I e
classe II, portanto, desde solvente, tinta, hidrocarboneto até pára-brisa, vidro temperado e afins.
Cheiro Verde
Coleta de resíduo hospitalar.
Ecopontos
Os Ecopontos são locais para recebimento gratuito de entulho de obras, galhadas e materiais como pneu,
reciclável, móveis, transportados por catadores, carroceiros e pela população. Na cidade, estão localizados um
na Rua Sorocabana, quadra 02, Centro e outro na Rua Américo Finazzi, quadra. 04, Nobuji Nagasawa.
Eletrolixo
Resíduos que coleta: Computadores e sucata de informática (monitores, teclado, mouse, CPU, estabilizador,
driver, impressora, etc); TVs; celulares; telefones e fax; aparelhos de DVD e vídeo cassete; aparelhos de som;
fios e cabos; placas e circuitos eletrônicos; toners; lâmpadas fluorescentes, filme de câmera fotográfica, etc.
Felipe Comércio de Produtos Radiológicos LTDA
Presta serviço de manutenção em máquinas de raio-x e também coleta fixadores e reveladores de materiais
radiográficos.
Lixo Digital
Aceita produtos como: sucata, reciclável, informática, filme fotográfico, slides, radiografias, etc.
Pão de Açúcar Supermercados
A rede conta com pontos de coleta de resíduo reciclável, assim como pilhas e baterias. No site, é possível
encontrar o endereço mais próximo para facilitar a entrega do material.
Petroecol
Coleta e destino final de resíduos de óleo de fritura vegetal e derivado. Deixando nos locais determinados
recipientes plásticos (bombonas com tampa, capacidade de 25 a 200 litros, e presilha) atendendo normas da
Vigilância Sanitária e outros órgãos. A coleta é feita conforme consumo do cliente (gerador) e sua necessidade.
Portal Rays
Para coleta de resíduos da construção civil, entulho, em pequenas proporções. Porém, seu funcionamento não
tem data prevista, pois ainda está em construção.
Reciclar Comércio
Materiais Recuperáveis, como plástico, papelão, metal, etc.
Sterlix
Coleta de resíduo hospitalar.
Vidraçaria Antuerpia
Possui uma caçamba em sua loja que aceita vários tipos de vidro, desde os comuns aos automotivos.
3. CONCLUSÕES
Cuidados com resíduos e com a água são essenciais para manutenção da qualidade da vida. Difundir
informações sobre a forma de gerenciar tais materiais e recursos naturais é um caminho que auxilia na
resolução da problemática ambiental encontrada nos dias atuais. Principalmente quando existem algumas
pessoas interessadas, que desconhecem o caminho para disporem seus resíduos corretamente. Se questões
básicas como a disposição final de resíduos sólidos forem levadas mais a sério, resultados ótimos numa escala
de vertentes econômicas e sociais irão acontecer.
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Entretanto, na realização deste trabalho ficou evidente a incipiência na questão de gerenciamento dos
resíduos sólidos. A combinação desse fator com o atual modelo econômico que o Brasil ostenta, baseado no
consumismo, pode nos levar a perder as esperanças quanto à uma mínima qualidade de vida.
A reunião dessas informações para a cidade de Bauru, SP, se apresenta como material inédito que
pretende ajudar a solucionar desde pequenos problemas de gerenciamento de resíduos, quando a população
da cidade em questão liga para a SEMMA pedindo informações, até maiores problemas com resíduos que
carecem mais atenção. Um primeiro passo já foi dado, basta a divulgação das informações que aos poucos
pequenos problemas podem ser solucionados. Como este material que servirá de subsídio para a construção
de uma cartilha educativa e informativa, favorecendo o adequado direcionamento e posterior disposição final
de resíduos sólidos.
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RESUMO
O mundo dos negócios tem mudado a maneira como as pessoas pensam e agem em relação a produtos e
serviços. Neste contexto, a mais recente alteração dos cenários das operações de varejo tem sido o uso da
tecnologia no processo de vendas e distribuição. A Internet tem revolucionado a forma como as pessoas se
comunicam e mais: como adquirem seus bens e serviços. Assim, o comércio eletrônico, mais
especificamente na relação empresa-consumidor, o chamado B2C, tem atuado de maneira contundente
nesta alteração de paradigma, ou seja, das compras no local físico, para o local virtual. Cotações on-line,
facilidade de pagamento, preço e rapidez de entrega estão se tornando verdadeiros fatores ganhadores de
pedidos para as empresas que competem neste segmento. Com o foco na qualidade de serviços do ecommerce, a pesquisa estuda fatores relacionados à qualidade de serviços e quais destes fatores são
ganhadores de pedidos. Para esse fim, utiliza-se uma metodologia baseada na aplicação de questionários
para avaliar empresas e consumidores com o objetivo de estudar as dimensões da qualidade no segmento
de e-commerce Brasileiro. Os resultados demonstram que os clientes consideram a Confiabilidade o
principal fator ganhador de pedido, seguido da Segurança e Comunicação. Em relação às empresas, é
possível avaliar que, embora o serviço seja de boa qualidade, há a necessidade de melhorias nos
processos relacionados com as dimensões da qualidade.
KEYWORDS: Cadeias de Suprimentos; Business to Customer; Dimensões da Qualidade; Qualidade em
Serviços; Fatores Ganhadores de Pedidos.
ABSTRACT
The business world has changed the way how people think and act on products and services. In this context,
the most recent amendment to the scenarios of the retail operations has been the use of technology in sales
and distribution. Internet has revolutionized the way as people communicate, and more, as purchase their
goods and services. Thus, the e-commerce, specifically the relation business to customer, or simply B2C,
has acted convincingly in this change of paradigm, namely the purchases in the physical location going to
the virtual site. Quotes online, ease of payment, price, speed of delivery, have become real order winners of
applications for companies that compete in this segment. With the focus on quality of services on ecommerce, the research examines the factors related to quality of services, and looks for what of these
factors are winners of applications. In addition this work uses a methodology based on questionnaires to
evaluation companies and consumers, with the objective of to study the dimensions of quality in the segment
of Brazilian e-commerce.The results show that customers consider Reliability the most important order
winner, followed by Security and Communications. The study of the enterprises show that their quality of
services is good, however there is a need for improvements in business processes related to the dimensions
of quality.
KEYWORDS: Supply Chain, Business to Customer, Dimensions of Quality, Service Quality, Orders Winners.
1 INTRODUÇÃO

O processo de globalização, ocorrido nos últimos anos, tem levado as empresas a uma
competitividade jamais vista ou sonhada por muitas delas. Os consumidores, assim como seus
concorrentes, tornaram-se globais. Seus clientes internos, que eram exclusividade apenas das empresas
nacionais de cada país, passaram a ter opção de comprar não só de organizações nacionais e
transnacionais instaladas naquele país, como das corporações que estão em atuação no mercado
estrangeiro.
A introdução de novas maneiras de comércio, proporcionada pelas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), como, por exemplo, o advento da Internet, possibilitou às empresas novas maneiras
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para alcançar seus clientes neste ambiente global, encontrando assim uma grande oportunidade, devido
também à necessidade crescente de se ganhar tempo nas operações. Neste sentido, as empresas tiveram
que repensar seu processo de venda, que já não podia permanecer com o conceito tradicional de mercado.
Antigamente, um mercado era um espaço físico onde compradores e vendedores se reuniam para trocar
produtos (KOTLER, 2005). Assim, as organizações passaram a utilizar essas novas tecnologias
desenvolvidas para alcançar seus clientes com maior rapidez e praticidade, o que permitiu o surgimento do
que conhecemos hoje como e-commerce.
Entender quais são os anseios dos consumidores é fundamental para o desenvolvimento de toda a
cadeia de suprimentos, bem como identificar qual a necessidade do cliente quanto à qualidade do serviço
de venda, do serviço de atendimento ao cliente e do serviço de entrega. Para alcançar esse objetivo, podese valer de fatores como confiabilidade, tempo de atendimento, customização e desempenho, aspectos
esses da qualidade no setor de serviços, que podem levar essas empresas a criarem uma cadeia mais
efetiva para o atendimento dessas necessidades e se perpetuarem num mercado muito competitivo, onde
custo, qualidade e nível de serviço são altamente desejáveis.
Neste contexto, esta pesquisa se fundamentou na análise desses indicadores de qualidade e em
como podem contribuir para a empresa se tornar mais competitiva no atendimento aos anseios dos clientes
do segmento B2C, mantendo seus custos de processamento e de entrega de pedidos aceitáveis e
produzindo benefícios para todos os stakeholders.
Para esse fim, estabeleceu-se uma metodologia para avaliação das empresas e consumidores.
Valendo-se de dois questionários baseados nas doze dimensões da qualidade estabelecidas pela pesquisa,
consumidores e empresas foram entrevistados objetivando-se traçar um panorama entre o desejado pelos
consumidores e o serviço prestado pelas empresas.
Os resultados permitiram identificar os fatores ganhadores de pedidos relacionados a qualidade,
demonstrando que a confiabilidade é fundamental neste segmento. Em relação as empresas o cenário
identificado demonstra que as operações possuem qualidade, entretanto diversos processos podem ser
melhorados principalmente no que tange aos serviços logísticos.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

CADEIAS DE SUPRIMENTOS

Entender o conceito de cadeia de suprimentos (CS) é fundamental para as atividades de operações
atualmente. Muitas empresas estão alcançando uma vantagem competitiva significativa pelo modo como
configuram e administram suas operações de cadeias de suprimentos (CHASE, JACOBS, AQUILANO,
2006).
Assim sendo, muitos autores têm contribuído com idéias e definições sobre o assunto, utilizando os
mais variados termos, como cadeias de fornecimento, cadeias de abastecimento, redes de empresas e
outros. Assim as cadeias de suprimentos, supply chain (SC) podem ser definidas como uma rede de
companhias autônomas, ou semi-autonômas, que são efetivamente responsáveis pela obtenção, produção
e liberação de um determinado produto ou serviço ao cliente final (PIRES, 2009).
Dessa forma, a cadeia pode ser vista como algo que começa na matéria-prima, envolvendo todas
as operações necessárias, até o momento em que o consumidor final recebe seu produto ou serviço.
2.2

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Analisando o conceito geral de uma cadeia de suprimentos, pode-se ampliar a ideia utilizando as
definições de gestão desses processos. O Supply Chain Management (SCM) ou a Gestão da Cadeia de
Suprimentos (GCS) abrange todas as atividades relacionadas com o fluxo e transformação de mercadorias,
desde o estágio da matéria-prima (extração) até o usuário final, bem com os respectivos fluxos de
informação (HANDFIELD, NICHOLS, 1999). O gerenciamento da cadeia de suprimentos é a integração
dessas atividades mediante relacionamentos aperfeiçoados na supply chain, com o objetivo de conquistar
uma vantagem competitiva sustentável (HANDFIELD, NICHOLS, 1999). A integração de todas as atividades
da cadeia permite que as empresas ganhem vantagens competitivas sustentáveis, ou seja, viáveis de
serem conseguidas e mantidas.
A GCS também pode ser definida como o controle de materiais, informações e finanças dentro do
processo que vai do fornecedor ao consumidor, passando pelo fabricante, atacadistas e varejistas. O SCM
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envolve a coordenação e a integração deste fluxo em várias empresas (GOMES, RIBEIRO, 2004). A
coordenação é uma das partes essenciais na supply chain. O relacionamento entre as empresas só pode
ocorrer de forma sustentável se a empresa concentradora, também chamada de hub, administrar seu
funcionamento e garantir o compartilhamento dos ganhos com todos os elos da cadeia.
Pode-se afirmar com isso que a abrangência dos relacionamentos cliente-fornecedor está se
ampliando, dando origem a outras teorias mais evoluídas (por exemplo, redes de cooperação), nas quais
participam também os fornecedores dos fornecedores e os clientes dos clientes (FUSCO, 2004).
Assim, gerenciar efetivamente o SCM é imprescindível para alcançar vantagens competitivas
sustentáveis, reduzir o uso de recursos no processo de produção e, principalmente, garantir a sobrevivência
e lucratividade dos parceiros envolvidos.

2.3

E-BUSINESS

Os avanços tecnológicos estão mudando cada vez mais os paradigmas que envolvem as operações
nas empresas, transformando a maneira como as pessoas se relacionam com seus produtos e serviços. Os
relacionamentos entre os clientes e fornecedores já não conseguem permanecer nos canais de
relacionamento tradicionais: as novas tecnologias de informação e comunicação têm aproximado os clientes
das empresas e melhorado o acesso às informações sobre as transações realizadas, o que tem ocasionado
uma verdadeira revolução. Toda essa gama de informações e agilidade dos processos tem levado o
consumidor a exigir, cada vez mais, produtos e serviços que sejam entregues de maneira rápida, cuja
qualidade transcenda ou atenda suas expectativas e com preços aceitáveis.
Esse cenário faz com que as organizações identifiquem maneiras de se beneficiar dessas
tecnologias para reduzir custos, aproximar-se do cliente, encontrar novas oportunidades de negócio e
proporcionar um gerenciamento mais eficaz de suas redes de suprimentos.
Nessa mudança de paradigmas, o e-commerce voltado ao consumidor final tem se tornado uma
importante ferramenta para atingir os mercados tanto regionais como estrangeiros. Nos dias atuais, o ecommerce é considerado apenas um dos elos da gama de negócios conhecido como e-business, que tem
contribuído para aumentar a agilidade do ciclo de pedidos e a facilitação do processo de compra por parte
dos clientes, que estão cada vez mais ávidos por praticidade, qualidade, preços e rapidez em seus produtos
e serviços. Segundo Amor (2000) uma das primeiras empresas a empregar o termo e-business para
identificar as operações comerciais eletrônicas foi a International Business Machine (IBM), no ano de 1997.
Isso se deu em virtude da mudança do paradigma estabelecido. A única experiência que as pessoas
podiam reproduzir na web até então era vender, passando atualmente este a ser apenas um dos aspectos
dos negócios eletrônicos reconhecidos como e-business.
Hoje pode-se afirmar que o e-business está dividido em quatro categorias, conforme demonstrado
no Quadro 1. Este artigo concentra-se seu foco no segundo quadrante superior, ou seja o B2C.
2.4 QUALIDADE EM SERVIÇOS
A Qualidade tem sido estudada exaustivamente nas diversas literaturas, motivo pelo qual seu
significado é amplamente conhecido no ambiente acadêmico e empresarial. Dessa forma, aqui não se
pretende reestudar o seu significado e sim analisá-la do ponto de vista de serviços. Porém, para analisar-se
a qualidade em serviços, é necessário compreender o significado do conceito de serviço. Segundo
Rotondaro e Carvalho (2006), serviço é o resultado gerado por atividades na interface entre o fornecedor e
o cliente e por atividades internas do fornecedor para atender às necessidades dos clientes.
A determinação do conceito de serviço é um elemento fundamental para o atingimento dos objetivos
estratégicos das operações. O conceito de serviço constitui a missão do sistema de operações, ou seja, a
definição daquilo em que o sistema de operações tem que atingir a excelência. As principais características
de operações de serviço são a intangibilidade dos serviços, a necessidade da presença do cliente ou um
bem de sua propriedade, o fato de que geralmente os serviços são produzidos e consumidos
simultaneamente (GIANESI e CORRÊA, 1994).
Dessa maneira, os serviços são experiências que o cliente vivencia, enquanto os produtos são
coisas que podem ser possuídas. Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990) propõem dez dimensões da
qualidade em serviços, que estão resumidos no Quadro 2.
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Quadro 1 - Relacionamento entre Empresas/Consumidores
Empresa

Consumidor

B2B
Relacionamento
Empresa

B2C
Relacionamento

 Mais comum. Presente em toda a
rede exceto no último elo da cadeia
de suprimentos
Exemplos de e-commerce

 Operações Varejistas
 Operações de Catálogos e etc.
Exemplos de e-commerce
 Varejistas da Internet

 Redes EDI

C2B
Relacionamento
Consumidor

 Consumidor “oferece”, a empresa
responde
Exemplos de e-commerce
 Algumas operadoras de passagens
áreas

C2C
Relacionamento
 Relação de leilão “swap” e trading
Exemplos de e-commerce
 Sites especializados de
“colecionadores”

Fonte: Adaptado de Slack, Chambers, Johnston (2009)
Quadro 2 – Dimensões da Qualidade segundo Parasuraman, Zeithaml and Berry
Dimensão
Significado
Confiabilidade envolve a consistência da prestação e a confiabilidade do serviço.
Sensibilidade
refere-se à disposição ou prontidão dos empregados para a prestação de serviços.
Competência
significa dispor das habilidades e dos conhecimentos necessários para prestar o
serviço.
Acesso
refere-se à facilidade de abordagem e contato.
Cortesia
significa polidez, respeito, consideração e comportamento amigável do pessoal de
contato.
Comunicação
significa manter os clientes informados na linguagem que possam compreender,
além de dar ouvidos a eles.
Credibilidade
significa ser digno de confiança e ser honesto.
Segurança
significa estar livre do perigo, risco ou dúvida.
Compreensão refere-se aos esforços para entender as necessidades dos clientes.
Tangíveis
São evidênciais físicas do serviço: instalações físicas, aparência do pessoal,
ferramentas ou equipamentos usados para prestar o serviço.
Fonte: Adaptado a partir do trabalho de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990)
Rotondaro e Carvalho (2006) também apresentam uma relação de dimensões para avaliar a
qualidade em um serviço, criados com base no trabalho de Parasuraman, Zeithaml e Berry. Essas
dimensões adaptadas são apresentadas no Quadro 3.
QUADRO 3 – Dimensões da Qualidade segundo Rotondaro e Carvalho
Dimensão
Significado
Tangíveis
corresponde à aparência das facilidades físicas, equipamentos, pessoal e
comunicação material
Atendimento
nível de atenção dos funcionários no contato com os clientes;
Confiabilidade
habilidade em realizar o serviço prometido, de forma confiável e acurada;
Resposta

vontade de ajudar o cliente e fornecer serviços rápidos;
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Competência

possuir a necessária habilidade e conhecimento para efetuar o serviço
prestado;
Consistência
consistência: grau de ausência de variabilidades entre a especificação e o
serviço prestado;
Cortesia
respeito, consideração e afetividade no contato pessoal;
Credibilidade
Honestidade, tradição, confiança no serviço;
Segurança
Inexistência de perigo, risco ou dúvida;
Acesso
proximidade e contato fácil;
Comunicação
manter o cliente informado em uma linguagem que ele entenda;
Conveniência
proximidade e disponibilidade a qualquer tempo dos benefícios entregues
pelos serviços;
Velocidade
rapidez para iniciar e executar o atendimento/serviço;
Flexibilidade
capacidade de alterar o serviço prestado ao cliente;
Fonte: Adaptado a partir do trabalho de Rotondaro e Carvalho (2006)
Esses dois conjuntos de dimensões são utilizados como base para criação do modelo que é
utilizado para avaliar a qualidade do serviço das empresas do B2C, que é apresentado mais adiante neste
trabalho.
2.6

FATORES GANHADORES DE PEDIDOS E FATORES QUALIFICADORES

Um estudo relevante à competitividade das empresas é a determinação dos fatores que levam ao
ganho de pedidos perante os consumidores e quais perante estes são fatores qualificadores, ou seja,
aqueles que representam as mínimas habilidades, características ou recursos para se competir em
determinado mercado de produtos e serviços.
Os critérios ganhadores de pedidos são os fatores que direta e significativamente contribuem para
realização de um negócio, para se conseguir um pedido. Já o critério qualificador corresponde aos aspectos
da competitividade nos quais o desempenho de produção deve estar acima de um nível determinado, para
ser considerado pelo cliente (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON, 2009).
Os conceitos de fatores ganhadores de pedidos e qualificadores foram abordados pela primeira vez
por Hill (1993) em seu livro Manufacturing Strategy, obra em que seu autor trata sobre order winner e order
qualifying, onde se apresentam as características básicas dos fatores ganhadores de pedidos. Atualmente
são utilizados com objetivo de definir as ações a serem tomada pelas organizações com o objetivo de
ganhar a competição nas cadeias de suprimentos na qual participam.
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
Para elaboração deste trabalho, foi selecionado uma amostra de companhias do universo
constituído do ramo de empresas de comércio eletrônico do tipo B2C. Como estas companhias atuam em
âmbito nacional, optou-se por não restringir a localização das empresas da amostra. Foram contatadas 13
empresas, com o objetivo de se obter a amostra desejada; dessas, 5 se dispuseram a colaborar, atendendo
plenamente o proposto.
Além disso, foram pesquisados 120 usuários do comércio eletrônico na região metropolitana de São
Paulo, em ambientes como universidades, colégios, empresas privadas, colhidos de forma aleatória em
pontos distintos, para evitar problemas de “vício da amostra”.
Para realização da pesquisa entre as empresas e os consumidores, foi elaborados questionários,
criado a partir de uma adaptação das observações de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990), Rotondaro e
Carvalho (2006), sendo:
Questionário 1: constituído por perguntas abertas dirigidas às empresas pesquisadas, com a finalidade de
conhecer a prática da empresa em relação à prestação de serviços de venda, distribuição e pós-venda dos
produtos comercializados pelos portais.
Questionário 2: constituído por perguntas fechadas dirigidas aos consumidores que compram via web,
além de uma pergunta aberta ao final, para identificar possíveis problemas não analisados nas outras
questões. Foram entrevistados(as) 120 consumidores, sem a necessidade de identificar em quais portais
realizam suas compras. Isto se justifica, uma vez que, nesse mercado, os clientes tendem a comprar de
vários portais de acordo com as condições da oferta, com a confiabilidade e com a credibilidade, entre
outras características. As respostas contemplam cinco categorias, conforme escala utilizada baseada no
trabalho de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999), que se valia sendo A (muito importante), B
(importante), C (média importância), D (pouca importância) e E (sem importância).
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4. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS
4.1 EMPRESAS
As empresas estudadas e os resultados obtidos com a pesquisa são descritos a seguir:
Empresa 1. A primeira empresa pesquisada é uma subsidiária de uma grande loja de departamentos, que
iniciou suas operações no mercado tradicional de varejo e que, posteriormente, adentrou também ao
mercado eletrônico, primeiramente criando uma marca exclusiva em referência a sua loja física que, com o
crescimento dos negócios, foi absorvida pela junção com outras marcas na subsidiária citada. Esta grande
loja de varejo, além da rede de lojas físicas, é acionista majoritária da empresa criada para administrar as
operações de venda interativa, realizada através de diversas marcas, inclusive concorrentes.
A empresa fornece 700.000 itens distribuídos em 30 categorias diferentes; é composta por seis lojas
diferentes, sendo 3 de itens variados, como eletrônicos, telefonia, informática, produtos automotivos, entre
outros, uma de ingressos para eventos, uma para venda de pacotes de viagens e uma de financiamento.
Empresa 2. A segunda empresa é uma das pioneiras no comércio eletrônico, atuava desde a sua fundação
em 1948 no varejo de alimentos. Hoje o grupo tem 340 lojas e fatura cerca de US $ 2,7 bilhões por ano.
Iniciou suas operações no comércio eletrônico em 1995 com o lançamento em CD-ROM, tornando-se o
primeiro supermercado virtual no Brasil. Posteriormente, o grupo criou um portal que passou a envolver,
além de produtos alimentícios, os produtos não-alimentícios. Em 2000 oferecia eletroeletrônicos e
eletrodomésticos, além dos produtos alimentícios. Após investimentos de mais de 30 milhões de dólares, o
portal ficou entre as 20 lojas do grupo com maior faturamento. Após uma restruturação a empresa decidiu
dividir seu portal em dois, um para venda de alimentos e outro para itens diversos, vendendo de cd´s a
eletroeletrônicos.
Empresa 3. A terceira empresa pesquisada foi uma companhia aérea, que, embora não seja uma empresa
específica do B2C, comercializa seus bilhetes via web, constituindo assim uma relação cliente-empresa e,
conseqüentemente, se enquadrando no B2C. A companhia aérea hoje é terceira maior companhia aérea do
Brasil.
Empresa 4. A quarta companhia, é uma das editora mais antigas do Brasil, fundada em 1944, que já
publicou mais de 3000 títulos nas áreas de Contabilidade, Economia, Administração de Empresas, Direito,
Ciências Humanas, Métodos Quantitativos e Informática. Localizada em São Paulo, criou um portal de
Internet para venda de seus produtos.
Empresa 5. A última empresa pesquisada é o maior fabricante de mídias virgens do Brasil, além de fabricar
Cd´s e DVD´s para os principais estúdios e gravadoras. Fundada em 1988, para fabricação de fitas de
vídeo-cassete, desde de 2005 atua na Internet vendendo CD´s e DVD´s, tendo gradativamente aumentado
seu portfólio de produtos em seu portal.
4.1.1 CONFIABILIDADE
No que se refere à confiabilidade, as empresas pesquisadas demonstraram que o porcentual de
erros de cobrança estão entre zero e 3%, o que permite estabelecer um nível de serviço de mais de 97%;
embora algumas tenham declarado ausência de erros.
4.1.2 SENSIBILIDADE DO SERVIÇO
No aspecto sensibilidade do serviço, as empresas afirmaram que emitem comprovante para as
compras realizadas pelos clientes. Porém, no que diz respeito ao tempo para atendimento no SAC e ao
tempo de aceite de pedido, não há uma padronização do nível de serviço. O tempo de atendimento se
baseia no método de contato e varia de acordo com a empresa e com o segmento em que atua. O mesmo
ocorre com o tempo de aceite, o qual depende da estrutura tecnológica de cada empresa, podendo variar
de imediato até 12 horas.
4.1.3 ACESSO
No contexto do acesso, duas empresas não informaram o número de atendentes, enquanto as
demais variaram entre 15 e 88, que foi o caso da Empresa 3 - a diferença se dá pela diferença de escopo
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de atividade, pois, na companhia aérea, o serviço aéreo depende das vendas de bilhetes, que passam a ser
estratégicas para a ocupação do serviço -. Quanto ao tempo de resposta, a solicitação para troca variou
entre imediato e 48 horas - acrescenta-se a esse tempo o posterior tempo do processo, que é estudado no
aspecto velocidade.
4.1.4 COMPETÊNCIA
Em relação à competência, todas as empresas avaliadas afirmaram dar treinamento a seus
empregados - todos os atendentes estão prontos a dar suporte no site e a frente operacional é adequada -.
A única observação é referente à Empresa 5, que, embora não tenha especificado na resposta, a negativa
em relação a nem todos os operadores estarem aptos a dar suporte no site leva a inferir que o serviço é
fragmentado em setores, ou seja, existem atendentes treinados para atender cada tipo de solicitação em
específico, sistema muito utilizado em centrais de atendimento a clientes bancários.
4.1.5 CORTESIA
Quanto à cortesia, embora o serviço de entrega seja terceirizado, duas empresas afirmaram ter
treinamento para contato com o consumidor, outras duas responderam que não, e uma informou que o
serviço é terceirizado. As empresas responderam também que controlam a cortesia dos atendentes de
alguma maneira. Isso se faz importante, pois são os entregadores que têm contato direto com o cliente, e a
falta de cortesia pode levar a perda de pedidos futuros.
4.1.6 COMUNICAÇÃO
Em referência ao aspecto comunicação, as organizações pesquisadas afirmaram comunicar
claramente em seu portal de compras os produtos e serviços com seus respectivos valores e o preço do
frete. Apenas quanto aos procedimentos de troca de produtos avariados houve divergências, onde
indicaram não informar o tempo para troca e 60%, sim.
4.1.7

CREDIBILIDADE

No que tange à credibilidade, 80% das empresas pesquisadas disponibilizam seus dados no site apenas o portal da Empresa 3 não possui os dados da empresa, claro que, devido à maior visibilidade das
empresas do setor aéreo. Isto traz menor impacto sobre as operações - diferentemente das demais, para as
quais a disponibilização de seus dados é importante para garantir a confiança junto aos clientes em relação
a compra de seus produtos através dos portais de compras. Evidentemente todas as empresas foram
enfáticas em afirmar que sua reputação é muito importante na visão de seus clientes.
4.1.8

SEGURANÇA

No contexto da segurança, as empresas afirmaram que se utilizam de diversos tipos de sistemas de
proteção para evitar fraudes e que guardam de maneira sigilosa os dados dos clientes; afirmaram também
ser seguro realizar compras em seus portais. Quanto à condição dos veículos de entrega serem
identificados, esclareceram que estes são terceirizados motivo pelo qual não carregam ilustrado o logo da
empresa, exceção novamente feita a Empresa 3. Pode-se inferir que, embora os veículos identificados
tragam maior segurança ao comprador, eles aumentam em muito os custos de gerenciamento de risco e
seguro das cargas; outra a questão é que como os transportadores trabalham com um grande número de
agregados, tornando-se difícil identificar o serviço.
4.1.9

COMPREENSÃO

Quanto ao aspecto da compreensão dos clientes, as companhias afirmaram não ter programas para
reconhecer e premiar clientes habituais, fato que ocorre na Empresa 3, pois programas de milhagens são
comuns no setor aéreo, sendo que muitas vezes é um qualificador, até mesmo para a decisão de compra
de passagens. Entretanto, todas dizem pesquisar e identificar a necessidade de seus clientes para prover
produtos e serviços.
4.1.10 TANGÍVEIS
Em referência aos aspectos tangíveis dos serviços, as empresas informaram disponibilizar aos
clientes diversas formas de pagamento. Quanto a oferecer produtos e serviços com o mesmo preço do site,
houve divergência nas respostas. A Empresa 1 esclareceu que não, embora uma de suas marcas possua
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loja física. A Empresa 2 esclareceu que existem promoções diferenciadas, embora muitas vezes os preços
sejam semelhantes. As Empresas 3 e 4 afirmaram que sim, que os preços são iguais, e a Empresa 5 não
possui loja física. Quanto aos transportadores trabalharem uniformizados, as empresas afirmaram que sim,
embora o uniforme não esteja relacionado à empresa vendedora e sim à empresa de transporte.
4.1.11

VELOCIDADE

No que tange à velocidade, as empresas possuem um prazo de entrega similar, variando de 1 a 3
dias úteis depois do aceite e confirmação do pagamento; no caso específico da Empresa 3 como é emitido
o número do bilhete, considera-se o tempo de entrega imediato. Em relação aos prazos médios de troca,
surgiram divergências. Para o a Empresa 1, difere pelo produto, mas este não estabeleceu período.
Segundo a Empresa 2, este prazo é de 30 dias, porém provavelmente se refere ao prazo para solicitar a
troca e não o prazo para retirada e entrega do novo produto no endereço do cliente. Na Empresa 3 a
disponibilidade é imediata, considerando as políticas de troca determinadas no setor aéreo. A Empresa 4
reenvia em até dois dias úteis após o recebimento da devolução. A Empresa 5 estabelece um prazo de sete
dias para retirada e reentrega do produto. Finalmente, em relação aos recursos de informática para prover
os serviços de navegação e dados no site, todas as empresas consideram suas estruturas adequadas.
4.1.12

FLEXIBILIDADE

Quanto ao aspecto flexibilidade, 40% das empresas pesquisadas dizem não permitir a alteração do
pedido após sua realização. Em relação a outra característica da flexibilidade, a de alterar o endereço de
entrega dos pedidos, duas empresas disseram ser possível, uma dependendo do estágio, uma não e a
companhia aérea não realiza a entrega, o cliente retira o bilhete, ou informa o número no momento do
embarque. Por fim, as empresas possibilitam o cancelamento do pedido, exceção da Empresa 3, que
somente o permite em casos isolados.
4.2 CONSUMIDORES
A pesquisa entre os clientes finais do B2C se deu através de amostra não-probabilística, mas que
se acredita razoavelmente representativa da população pesquisada. Essa situação ocorreu devido à
inacessibilidade a toda população objeto - apenas uma parte da população está acessível, que é chamada
de população amostrada (COSTA NETO, 2002). Essa amostragem foi retirada a esmo, dentro de pessoas
acessíveis ao pesquisador.
O objetivo da pesquisa não foi realizar uma análise estatística aprofundada dos dados, o que
necessitaria um estudo mais acurado sobre o tema. Os usuários foram questionados sobre o grau de
importância de diversos itens de cada um dos aspectos relacionados, o objetivo era familiarizar os usuários
sobre o que tratava cada um desses aspectos da qualidade.
Posteriormente com a finalidade de se obter resultados consolidados e permitir uma classificação,
solicitou aos entrevistados que estabelecessem, entre as dimensões da qualidade, as 3 principais em
ordem de preferência. Uma vez que os usuários responderam as 36 perguntas, estavam suficientemente
esclarecidos sobre o que significavam as dimensões, pois, além das respostas, foram informados sobre o
significado de cada uma no questionário. As respostas são apresentadas no Quadro 4.
QUADRO 4 – Dimensões da Qualidade em Ordem de Preferência dos Consumidores
QUANTIDADE
Dados

A

B

C

Confiabilidade

49

40

23

Sensibilidade do Serviço

1

2

5

Acesso

0

5

6

Competência

4

6

8

Cortesia

1

0

0

Comunicação

9

15

11

Credibilidade

12

15

13

Segurança

38

24

19

Compreensão

0

1

0
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Tangíveis

0

4

4

Velocidade

6

7

24

Flexibilidade

0

1

7

Total
A = Primeiro
Fonte: Desenvolvido pelos autores

120
B = Segundo

120
C = Terceiro

120

Através da aplicação de uma média ponderada relacionada a quantas vezes cada item era citado
em primeiro, segundo e terceiro lugar, sendo aplicados pesos 4, 2 e 1, respectivamente, conforme a ordem
em que apareciam, chegou se à seguinte classificação, representada no Quadro 5.
QUADRO 5 – Fatores Ganhadores de Pedidos
Posição
Dimensão

Pontuação

1º

Confiabilidade

299

2º

Segurança

219

3º

Credibilidade

91

4º

Comunicação

77

5º

Velocidade

62

Fonte: Desenvolvido pelos autores

5 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
De posse da análise dos dados, os aspectos mais importantes na avaliação das empresas e
consumidores foram considerados os seguintes:


as empresas do B2C entendem que a confiabilidade do serviço é de suma importância para os seus
negócios e procuram otimizar cada vez mais seus serviços. Entretanto, tendem a ter pouca
influência na logística de outbound, ou seja, de saída, terceirizando operações e confiando na
prestação dos serviços de empresas terceiras, que ainda são os maiores responsáveis pela
insatisfação dos serviços na visão dos consumidores;



deve-se notar que, entretanto, a confiabilidade é o principal fator ganhador de pedidos após a
determinação do preço, fator este, na verdade, embora não objeto da presente pesquisa, o principal
qualificador em operações de venda pela Internet no Brasil, uma vez que, quando o preço é menor
na Loja Física, o consumidor tende a comprar diretamente e não via Internet.



quanto à sensibilidade do serviço, não há uma padronização, variando de acordo com a atividade e
a estrutura do portal em prover o serviço. Um estudo mais aprofundado na determinação desses
padrões poderia gerar um melhor nível de serviço neste aspecto;



do mesmo modo que a sensibilidade de serviço, o acesso também não possui padrões definidos,
com grandes variações entre as empresas pesquisadas. Porém, ambos têm pouco impacto sobre o
ganho dos pedidos de acordo com as respostas dos clientes pesquisados;



no que tange à competência, as empresas entendem estarem aptas a atender plenamente este
quesito, o que pode embutir autoconfiança subjetiva, embora este também não tenha grande
impacto no consumidor final;



as empresas apontam como necessária a cortesia de seus operadores para com os clientes, porém
não controlam efetivamente esse aspecto quando se trata do transportador;



as empresa expõem claramente as informações no site, com políticas de trocas, preços, dados
técnicos dos produtos, que são questões consideradas como importantes para os clientes, que
determinaram a comunicação como o quinto fator ganhador de pedidos;



a credibilidade da empresa é um ponto fundamental na visão das empresas e dos consumidores;
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os consumidores entendem que a segurança é uma questão chave no processo de compra de
produtos no comércio eletrônico. Desta forma as empresas têm investido em sistemas de
segurança para evitar fraudes e preservar dados dos clientes;



pouco tem sido feito pelas empresas na busca pela fidelização de clientes, por meio de bônus e
premiações, ocorrendo apenas em mercados em que este é um fator primordial, como no caso das
milhagens aéreas. O que não é em geral o caso do B2C, segundo os clientes.



as empresas têm procurado fornecer diversas formas de pagamento com o intuito de aumentar o
ganho de pedidos;



as empresas entendem que seus equipamentos e serviços de entrega são adequados ao serviço do
B2C, embora os clientes, cada vez mais exigentes, busquem serviços de entrega com baixo tempo
de atendimento, mantendo os preços aceitáveis;



quanto à flexibilidade, percebe-se que ainda existem restrições no segmento para conseguir realizar
alterações uma vez feitos os pedidos - porém não tem sido um fator que impacta nos clientes, como
a velocidade, que leva ao ganho de pedidos;

5 CONCLUSÕES
Com base na qualidade em serviços, estabeleceu-se a qualidade do serviço de comércio eletrônico
de acordo com os trabalhos de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990), Rotondaro e Carvalho (2006) e Hill
(1993). De posse de doze dimensões da qualidade aplicáveis ao B2C, se valeu de uma metodologia
estabelecida em pesquisa qualitativa e exploratória para identificar quais dessas dimensões poderiam ser
consideradas fatores ganhadores de pedidos e traçar um perfil da qualidade em relação a esses aspectos
dentro das empresas.
Os resultados forneceram um mapeamento deste mercado, que está em franco crescimento,
permitindo que as empresas participantes da pesquisa possam concentrar seus esforços nas dimensões da
qualidade em serviços que realmente levam ao ganho de pedidos.
Não se espera que este trabalho seja conclusivo sobre o assunto, pois essa pesquisa poderá e
deverá ser ampliada em relação à competitividade e abrangência, para acompanhar a mudança constante
neste segmento. Entretanto a proposta deste trabalho de estabelecer as dimensões da qualidade voltadas a
operações de serviço, especificamente voltadas para o e-commerce, bem como identificar quais dessas são
consideradas fatores ganhadores de pedidos, além de avaliar como as empresas deste segmento estão
com relação a esses quesitos, foi alcançado, o que significou uma importante contribuição para o setor.
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Resumo
O estilo de vida baseado no consumo intenso tem provocado mudanças significativas no clima, afetando a
saúde da população. Esse trabalho pretende analisar a relação entre os elementos do clima, ocorrência de
queimadas e o aumento dos problemas respiratórios na cidade de Jaú-SP. Foram construídas tabelas e
gráficos incluindo dados referentes ao número de internações hospitalares por doenças respiratórias
mensais e por grupos etários de pessoas, coletados pelo DATASUS. Os dados climáticos foram obtidos na
Estação Meteorológica da Faculdade de Tecnologia de Jahu (FATEC). As mudanças climáticas e a poluição
afetam a saúde da população e a análise dos dados obtidos demonstra que existe uma alta correlação entre
a ocorrência de doenças respiratórias, e o período seco, com diminuição das chuvas, da umidade do ar e da
temperatura. Outro fato a ser considerado é o aumento expressivo das queimadas na região, que ocorrem
na época do ano em que as variáveis climáticas atingem índices críticos, agravando o problema. Ainda é
possível perceber que o número de internações de pessoas com doenças respiratórias em função da faixa
etária, apresenta considerável aumento entre as crianças e idosos. A adoção de medidas preventivas, nos
períodos críticos pode amenizar os impactos das alterações atmosféricas nas doenças respiratórias.
Palavras chave: elementos climáticos, poluição do ar, doenças respiratórias.

Abstract:
The lifestyle based on heavy consumption cause significant changes in climate, affecting the health of the
population. This paper analyzes the relationship between the elements of climate, occurrence of fires with
increased respiratory problems in the city of Jaú-SP. Were constructed tables and graphs including data on
the number of hospital admissions for respiratory diseases and monthly for the age group of people,
collected by DATASUS. Climatic data from the Meteorological Station of the Faculdade de Tecnologia de
Jahu (FATEC). Climate change and pollution affect the health of the population and the data analysis shows
a high correlation between respiratory diseases, and the dry season, with decreasing rainfall, air humidity
and temperature. Another fact to consider is the significant increase of fires in the region, occurring at the
time of year when weather variables affect critical indices, aggravating the problem. The number of
hospitalizations of people with respiratory diseases as a function of age, presents considerable increase
among children and the elderly. Preventive measures, like a fire control, in critical periods can mitigate the
impacts atmospheric changes in respiratory diseases.
Keywords: climatic factors, air pollution, respiratory diseases.
1. INTRODUÇÃO
A partir de 1989, a ONU, passou a considerar o clima como patrimônio comum da humanidade. O
atual estilo de vida, baseado no consumo de bens materiais e no uso intensivo de meios de produção e
transporte provocou mudanças significativas no clima (ARAÚJO et al, 2010).
A ordem econômica mundial estabelecida, caracterizada pela produção e consumo sempre
crescentes, traz consequências facilmente perceptíveis. As indústrias para atender a demanda atual de
consumo, precisam utilizar cada vez mais energia e recursos naturais, provocando um aumento da poluição
do ar com prejuízo para toda a humanidade. Além das indústrias, os diversos meios de transportes e o
aumento na sua utilização, disseminam efluentes gasosos que também poluem o ar, trazendo uma má
qualidade de vida para o homem.
As mudanças climáticas são alvo de constantes debates, no entanto é necessário aprofundar os
estudos sobre os efeitos do clima e da poluição sobre a saúde e conforto do homem. É importante também
destacar que o aumento considerável da ocorrência de doenças respiratórias está relacionado
principalmente aos grandes centros urbanos, porém a cidade de médio porte como Jaú, já apresenta
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problemas de saúde relacionados às alterações climáticas e ao aumento de poluição em determinadas
épocas do ano.
O objetivo deste trabalho é mostrar a influência dos elementos climáticos na saúde da população,
estabelecendo uma relação entre dados de umidade do ar, precipitação, temperatura e a ocorrência de
queimadas com a as internações hospitalares por doenças respiratórias, levando-se em consideração as
faixas da população mais afetadas por estes problemas.
Um maior conhecimento sobre este problema oferece subsídios para uma ação mais eficiente, em
relação à prevenção, minimizando os impactos e possibilitando uma melhor preparação do equipamento
público de assistência médica, para o grande aumento da demanda sazonal decorrente das variações
anuais dos elementos climáticos.
2. EVOLUÇÃO TÉCNICO-INDUSTRIAL E PROBLEMAS URBANOS
Com o objetivo de produzir seus meios de subsistência, o homem, vem transformando e intervindo
na natureza de maneira cada vez mais intensa. Segundo Ross (2005), as sociedades humanas, com suas
carências de alimento, de abrigo e de agasalho, exigem cada vez mais o desenvolvimento de sua
criatividade para suas necessidades vitais. Os problemas de sobrevivência possibilitaram o
desenvolvimento da capacidade cerebral do homem. Com a capacidade de raciocínio ampliada e o
aumento de número de indivíduos, o homem se tornou o maior predador da natureza, aproveitando cada
vez mais os recursos disponíveis na natureza.
A partir do momento em que o homem passa de simples agricultor e criador de subsistência para
agricultor com finalidades comerciais, intensifica a apropriação dos recursos naturais. A intensificação
comercial fez surgir à idéia de concentração de riquezas, levando de um lado a riqueza de alguns e de outro
lado à pobreza. Com ela, foram criadas novas técnicas para produzir mais mercadorias e sempre deixando
de lado o uso racional dos recursos naturais. Nos séculos XVIII, XIX, XX, os interesses das sociedades
humanas tornaram-se opostos em relação à preservação ambiental, em função do processo de
industrialização acompanhado da intensificação da urbanização (ROSS, 2005).
A urbanização brasileira, como em vários outros países considerados emergentes iniciou-se na
segunda metade do século XX, sendo caracterizada por um processo desordenado e acelerado. Esse
processo levou o país a apresentar vários problemas ambientais urbanos mais sérios (ZANELLA, 2006).
As atividades industriais e a grande quantidade de população causam os problemas urbanos, pois
geram resíduos sólidos, líquidos e gasosos. É a chamada poluição ambiental. A natureza não consegue
sozinha absorver esses resíduos, interferindo na perda da qualidade de vida dos habitantes (ROSS, 2005).
3. POLUIÇÃO DO AR
Segundo Motta e Mendes (1995), a poluição do ar é definida como a presença de contaminantes na
natureza impróprios á saúde. Os principais poluentes são: compostos de enxofre, de nitrogênio,
halogenados, compostos orgânicos de carbono, monóxido e dióxido de carbono e material particulado. A
emissão desses poluentes dificulta a autodepuração natural do ar (ventos, chuvas e correntes de ar
suficientes para dispersar os poluentes da atmosfera) prejudicando a saúde do homem.
Segundo a CETESB (2007), Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, os principais
tipos de poluentes concentrados no período de inverno são as partículas inaláveis, o monóxido de carbono
e o dióxido de nitrogênio. As partículas inaláveis são aquelas com diâmetro menor que 10 μm (micrometro),
penetrando profundamente no trato respiratório. Dentre essas partículas encontram-se as partículas
inaláveis finas (diâmetro inferior a 2,5 μm) constituindo as mais prejudiciais. O monóxido de carbono é
proveniente da queima incompleta dos combustíveis. Os veículos são os principais emissores desses
poluentes. E o dióxido de nitrogênio é emitido em processo de combustão envolvendo veículos automotores
e processos industriais.
Uma das formas de poluição atmosférica mais evidente é a dos gases emitidos por veículos de
transporte. Segundo a CETESB (2007), as emissões causadas por veículos são compostas de gases como:
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC), óxidos de enxofre (SOx),
material particulado (MP), etc.
Outra forma de poluição do ar é a queima da palha da cana-de-açúcar. Em geral, a cana é plantada
de outubro a março e colhida de maio a outubro. Para facilitar o corte utiliza-se a prática da queimada.
Enquanto o material particulado, emitido pelos carros chega a aproximadamente a 62 toneladas/dia na
cidade de São Paulo, o material particulado da queima de palha (carvãozinho), chega a 285 toneladas/dia.
(LOPES; RIBEIRO, 2006).
A queima da palha da cana-de-açúcar é uma prática agrícola rudimentar. A palha da cana seca
possui 45% de carbono que ao ser queimada vira CO² poluindo a atmosfera e causando um efeito
devastador na saúde da população. Atualmente existem diversos estudos sobre alternativas de uso e uma
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delas é transformar a palha da cana-de-açúcar em energia ou simplesmente deixá-la no solo para se
transformar em húmus e ajudar na fertilização (DAMO, 2008).
4. O CLIMA
O clima é um elemento da natureza que vem sofrendo alterações provocadas, pelo homem
causando repercussões negativas para a sua qualidade de vida da população.
Segundo Conti (1998), com a entrada da civilização urbano-industrial, o ambiente sofreu vários
impactos, como os desmatamentos e queimadas. O processo de formação de nuvens torna-se difícil à
medida que é retirado o volume de micro-partículas de origem vegetal em suspensão na atmosfera (núcleos
biogênicos) com a retirada das florestas, assim contribuindo com a redução da quantidade de chuvas. As
queimadas, outra forma de impacto ambiental, fornecem gás carbônico para a atmosfera, agravando o
efeito estufa e elevando a temperatura do planeta.
O clima urbano é mais afetado que o rural, por ter um uso mais intensivo de seu solo.
Segundo Lombardo (1985) os problemas ambientais urbanos mais evidentes são concentração de
poluentes do ar e da água e degradação do solo e subsolo. As alterações no uso do solo produzem
dificuldades técnicas de implantação de infra-estrutura ocasionando altos custos de urbanização e
desconforto ambiental de várias ordens (térmico, acústico, visual, de circulação). As alterações ambientais
resultantes desse processo produzem um lugar desagradável para viver e trabalhar.
Mesmo com os avanços tecnológicos para conhecer as forças da natureza, as sociedades ainda
sofrem muito com os eventos naturais extremos, particularmente os de natureza meteorológica
(GONÇALVES, 1992 apud BRANDÃO, 2005). Os atributos climáticos e qualidade ambiental estão
intimamente relacionados e dependentes entre si. Os produtos resultantes dos homens no Sistema
Climático são sentidos por eles próprios, como a poluição do ar, alteração na ventilação, configuração da
ilha de calor, desconforto térmico, impacto pluvial concentrado, dentre outros. (MONTEIRO, 1976 apud
BRANDÃO, 2005).
É fundamental aprofundar o estudo das relações saúde-clima. Estas interações necessitam ser
estudadas com enfoque na multiplicidade de aspectos e de fatores ambientais que estão envolvidos. Este
debate traz consigo temas como sustentabilidade e qualidade de vida e necessitando de um
aprofundamento nas discussões, apoiadas na busca de dados e em ações preventivas. (MESQUITA, 2005
apud LIMA NETO ; SOUZA, 2005).
A compreensão e previsão dos fenômenos que acontecem na atmosfera e o desenvolvimento
sustentável são muito importantes para a comunidade, reduzindo os impactos na atmosfera e
consequentemente sobre a população. Portanto, é necessário promover meios que melhorem a eficiência
na produção de bens materiais para reduzir a poluição e também um conhecimento mais profundo dos
fenômenos atmosféricos minimizando os impactos decorrentes deles (BARBIERI, 1998).
A umidade relativa do ar é um dos parâmetros climáticos que em conjunto com a poluição, podem
provocar danos á saúde humana, principalmente em relação as doenças respiratórias.
Segundo Conti (1998) a sensação de calor com umidade relativa acima de 80% é mais
desconfortável do que em atmosfera seca devido a maior transpiração do organismo. Em atmosfera com
umidade relativa inferior a 30% e quente, são muito comuns as irritações de pele e problemas respiratórios.
Botelho et al (2003), afirmam que a via aérea tem grande trabalho para manter a homeostase
interna com a qualidade do ar respirado, se a umidade estiver muito baixa. E se houver elevado número de
focos de calor recolocando grande quantidade de material particulado será mais difícil ainda.
Segundo relato de Motta e Mendes (1995) em 1930, na Bélgica, após três dias consecutivos de
intensa neblina combinada a uma massa muito estável de ar contendo emissões industriais, cerca de 60
pessoas faleceram devido a complicações respiratórias. Algo semelhante ocorreu em 1948, numa região
altamente industrializada da Pensilvânia (Estados Unidos), onde quase metade da população local
manifestou algum tipo de sintoma de infecção respiratória, envolvendo, inclusive, casos fatais. O episódio
mais famoso registrado na literatura ocorreu em Londres, em 1952. Após quatro dias ininterruptos de smog,
observou um crescimento repentino e inesperado na incidência de mortalidade por doenças respiratórias e
cardiovasculares.
Outro elemento climático muito importante em estudos hidrológicos é a precipitação atmosférica. A
definição de precipitações atmosféricas é dada pelo “conjunto de águas originadas do vapor de água
atmosférico que cai, em estado líquido ou sólido, sobre a superfície da terra” (GARCEZ e ALVAREZ, 1988.
p. 57).
De acordo com a, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB (2007), a
precipitação pluviométrica favorece a dispersão dos poluentes e tem uma diminuição deles, pois uma parte
desses poluentes é incorporada as águas. Portanto, a falta de chuvas, além de interferir na queda da
umidade, dificulta a dispersão dos poluentes, aumentando sua quantidade no meio ambiente e cada vez
mais prejudicando a qualidade de vida da população.
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5. DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
Toda a população está sujeita aos males da emissão de substâncias nocivas no ar, que causam
graves consequências no organismo humano, principalmente no aparelho respiratório. O aparelho
respiratório é um dos aparatos do corpo humano mais sujeito ao meio ambiente, por causa da grande
quantidade de ar que respiramos (SERRANO et al, 1993 apud LIMA NETO ; SOUZA, 2005).
Segundo Lima Neto e Souza (2005), a saúde coletiva é analisada pelos resultados de morbidade e
mortalidade de cada doença. As doenças respiratórias são a segunda maior causa de morbidade
(capacidade de gerar doença), perdendo apenas para as internações por partos e gestantes.
De acordo com o DATASUS (2008), há um aumento de internações por doenças respiratórias no
outono e inverno (época seca). A ausência de ventos e as oscilações térmicas, comuns nesta época do
ano, aumentam a poluição, impedindo a dispersão dos poluentes. Os dados também demonstram que
crianças e idosos são mais afetados, devido à hipersensibilidade alérgica das crianças e menor resistência
dos idosos.
Segundo Galvão Filho, (1989) o trato respiratório é afetado pela poluição do ar, devido ao fato de as
cílias e demais superfícies internas, que levam o ar até os pulmões coletarem as partículas maiores dos
poluentes; as partículas menores e os gases são capazes de entrar nos pulmões. Quando respiramos, os
alvéolos realizam a troca entre o oxigênio e o dióxido de carbono. A poluição pode causar em alguns
desses alvéolos o aumento de seu volume, alterando sua resiliência, de forma que a respiração fica mais
difícil. Os poluentes do ar também podem diminuir a ação das cílias, que normalmente carregam muco e os
poluentes no trato respiratório. O muco pode engrossar ou aumentar entupindo as vias respiratórias. Estas
reações isoladas ou em conjunto são a causa dos problemas de respiração. Os microorganismos e outros
materiais estranhos podem não ser suficientemente removidos, tornando o trato respiratório mais suscetível
a infecções.
Conforme Mesquita (2005) apud Lima Neto; Souza (2005) o ser humano possui defesas naturais
contra a poluição do ar, mas essas defesas são muito precárias. Entre elas: secreção mucosa das vias
aéreas superiores, que tende a aglutinar partículas sólidas e fixar gases e vapores; cílios que vão desde a
traquéia até os brônquios, com a finalidade de levar as partículas inaladas em direção a faringe; forma
peculiar das fossas nasais; reflexos de tosse e espirro, criando violentas correntes de ar com a finalidade de
expulsar substâncias estranhas das vias aéreas.
Galvão Filho (1989) salienta que a poluição do ar agrava as doenças crônicas como a asma
brônquica, tendo o estreitamento temporário dos bronquíolos, produzido pela contração involuntária do
músculo, um aumento das secreções de mucos, ou encolhimento da membrana mucosa. A bronquite
crônica (uma quantidade anormal de muco é produzida no brônquio) e a enfisema pulmonar (quebra das
paredes do alvéolo, provocando respiração curta) são outras doenças crônicas afetadas pela poluição do ar.

6. MATERIAIS E MÉTODOS
Para compreender a relação existente entre o clima e a saúde da população urbana residente na
cidade de Jaú-SP, foram utilizados dados sobre a ocorrência de doenças respiratórias, dados
meteorológicos e dados sobre a ocorrência de queimadas no município de Jaú-SP.
Na abordagem da saúde foram utilizados dados mensais de morbidade referente ao número de
internações hospitalares por doenças respiratórias disponibilizados pelo site do DATASUS, opção CID-10,
X-Doenças do aparelho respiratório.
Para análise climática, foram consideradas as médias mensais de pluviosidade, umidade relativa e
temperatura do ar provenientes da estação meteorológica da Fatec-Jahu, localizada na latitude: 22° 18' 50"
S e longitude: O 48° 32' 54" com altitude: 583,4 metros.
Os dados correspondem ao período de 2002, 2003, 2006 e 2007 e foram utilizados na elaboração
de gráficos. Para cada ano foram gerados três gráficos relacionando cada elemento climático com as
internações por doenças respiratórias. As faixas etárias de pessoas que sofrem com as doenças foram
apresentadas através de tabelas, organizadas segundo os dados disponíveis mo site DATASUS relativas ao
mesmo período.
Os dados relativos à ocorrência de queimadas foram obtidos, por meio de consulta ao banco de
dados do site sobre queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2012), consultando-se
os períodos referentes aos anos de 2002, 2003, 2006, 2007 e na sequência os intervalos correspondentes
aos meses de abril a outubro dos respectivos anos.
6.1. ÁREA DE ESTUDO
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O município de Jaú está localizado na região central do estado de São Paulo, nas coordenadas
geográficas: latitude 22°17‟44” S e longitude 48°33‟28” O. Sua altitude está em torno de 522 metros e sua
área é de 688, 34 Km² (PREFEITURA DE JAÚ, 2012).
A população da cidade de Jaú, de acordo com o IBGE (2010) é de 131.040 habitantes. Como em
todo o Estado de São Paulo nota-se que Jaú teve uma redução da população rural nas últimas décadas,
com um crescimento urbano razoável. Segundo dados do censo de 2010, a população urbana é de 126.943
habitantes, a rural é de 4.097 habitantes e seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com o valor de
0,819 (PREFEITURA DE JAÚ, 2012).
De acordo com as subdivisões de Koppen, o clima da cidade de Jaú é do tipo Cwa, inserido nos
Climas temperados chuvosos e quentes. A letra “C” indica o mês mais frio com temperaturas médias entre 3°C e 18°C. O mês mais quente tem uma temperatura média superior a 10ºC. A letra “w”, com
características de precipitação, corresponde à chuva de verão e seca no inverno e a letra “a” tem
características de temperatura, correspondendo a um verão quente cujo mês mais quente tem temperatura
média maior que 22ºC (AYOADE, 1986).
7. RESULTADOS E DISCUSSÕES
7.1. RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS CLIMÁTICOS E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
Existe uma forte relação entre o total de internações por doenças respiratórias e os fatores
climáticos, tais como o índice pluviométrico, a umidade relativa do ar e a temperatura média, todos para um
determinado período do ano.
Nas figuras apresentadas (figuras de 1 a 12) possível perceber que o total de internações causadas
por doenças respiratórias é apresentado no lado esquerdo de cada gráfico (eixo das ordenadas), enquanto
o fator climático, aparece do lado direito, cada um com a sua própria escala, a fim de melhorar a
visualização das tendências registradas. Cada um dos fatores climáticos foi representado por uma cor
característica, a qual é mantida em toda a discussão, independente do ano analisado.
O clima da região é marcado por verões chuvosos e invernos secos. Segundo os dados, é
justamente nos meses de estiagem (abril-outubro) que apresentam índice pluviométrico mais baixo, sendo
que neste período o número de internações causadas por doenças respiratórias aumenta
consideravelmente (figura 1). A redução da quantidade de chuva dificulta a dispersão dos poluentes,
fazendo com que ocorra um aumento da quantidade destes no meio ambiente.
Dos três fatores climáticos observados, a umidade relativa do ar foi o que apresentou um grau de
correlação menos alto. No entanto, a tendência geral é de diminuição no período abril a outubro, seguindo a
redução no total pluviométrico (figura 2). Quando a umidade é baixa, provoca desconforto térmico que
acaba prejudicando a saúde dos indivíduos, causando problemas respiratórios.
É importante destacar que na região de Jaú-SP a ocorrência das queimadas de cana-de-açúcar nos
meses secos, libera grande quantidade de material particulado, que em conjunto com a umidade do ar baixa
provocam aumento de trabalho das vias aéreas, para manter a homeostase interna. Segundo a OMS
(Organização Mundial da Saúde) para um bom funcionamento das vias aéreas há necessidade de certo
grau de umidade, que deverá ficar em torno de 60% não devendo ser inferior a 30%. Lembramos que os
dados representam valores médios mensais de umidade relativa sendo possível a ocorrência de dias ou
períodos de dias com umidades inferiores a 30%.
Em relação à temperatura média registrada mensalmente, temos uma relação direta, quando estas
caem aumentam o número de internações. (figura 3).

Figura 2: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e o total
pluviométrico para a cidade de Jaú no ano de 2002.
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Figura 3: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e a
umidade relativa do ar na cidade de Jaú no ano de 2002.

Figura 4: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e
temperatura média para a cidade de Jaú no ano de 2002.
A diminuição do total pluviométrico, juntamente com redução da umidade relativa do ar e da
temperatura média no período de abril a outubro provoca um aumento de quase 100% no número de
internações causadas por doenças respiratórias. Os dados utilizados nas análises são apresentados nas
tabelas 1 e 2. Para ilustrar melhor as relações, os dados referentes aos meses de abril a outubro foram
destacados dos demais. Os meses com maior número de internações são justamente os meses de julho e
agosto. Correspondendo aos períodos de menores índices de precipitação e umidade relativa do ar,
associados a menores temperaturas médias.
Comparando os dados relativos aos fatores climáticos registrados em 2007, com os dados dos
demais anos, percebe-se que os totais de internação causados por doenças respiratórias foram os menores
registrados, com um aumento de 84 casos (Fev/2007) para 111 (Jul/2007), passando por máximos
deslocados nos meses de Março e Maio, com 164 e 153 casos de internação, respectivamente. Em termos
do total pluviométrico registrado em 2007, os meses de estiagem tiveram uma média um pouco mais
elevada de precipitação, o que pode ter acarretado a diminuição de casos de doenças respiratórias.
Tabela 1: Dados utilizados para a correlação entre os fatores climáticos e o número de internações
causadas por doenças respiratórias na cidade de Jaú nos anos de 2002 e 2003.
Ano

Mês

2002

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Total
pluviométrico/
mm
303,3
142,60
89,30
116,80
35,20
12,4
8,9
21,1
9,8
125,70
164,60
339,6

Umidade
relativa/ %

Temperatura
o
média/ C

Doenças
respiratórias

69,22
56,25
61,03
55,00
49,38
46,93
41,32
42,03
40,93
48,38
56,30
58,38

24,25
28,42
23,90
22,67
18,79
20,65
20,03
18,82
21,6
22,79
22,77
24,48

108
125
146
163
169
175
203
204
179
139
168
112
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2003

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

359,8
294,4
129,2
23,4
75,3
0,0
27,2
52,30
44,6
55,6
119,8
179,8

62,36
63,57
51,77
45,83
54,8
44,16
48,7
42,81
46,13
36,16
52,43
59,87

25,81
24,25
26,26
25,91
20,78
20,85
18,46
22,03
20,86
26,24
24,18
25,1

153
104
134
118
167
184
189
163
148
128
146
114

Fonte: DATASUS e Estação meteorológica da Fatec Jahu.

Tabela 2: Dados utilizados para a correlação entre os fatores climáticos e o número de internações
causadas por doenças respiratórias na cidade de Jaú nos anos de 2006 e 2007.
Ano

Mês

2006

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2007

Total
pluviométrico
mm
189.3
209.9
139.6
13.1
2.7
15.5
31.5
8.4
60.5
99.3
170
39.3
347,2
205,7
117,5
37,8
53,9
4,1
219
0,0
2,8
72,6
201,9
0,0

Umidade
/ relativa / %
56.94
64.38
62.10
58.32
50.42
47.37
54.79
38.90
50.00
57.83
58.87
67.00
78,61
66,78
55,35
60,83
56,03
47,43
56,26
43,87
40,60
49,13
64,97
62,07

Temperatura.
o
média / C

Doenças
respiratórias

25.24
24.68
24.82
22.49
18.44
18.76
20.22
21.73
20.79
23.31
23.94
24.95
24,11
24,98
25,53
23,69
19,71
20,54
19,10
21,49
24,41
25,05
22,76
24,87

88
91
128
127
172
150
209
169
115
107
81
130
98
84
164
102
153
116
111
131
87
108
116
115

Fonte: DATASUS e Estação meteorológica da Fatec Jahu.
Os gráficos de comparação entre os fatores climáticos e o número de casos de doenças
respiratórias na cidade de Jaú no ano de 2003 representados pelas figuras 4, 5 e 6, indicam um forte
aumento dos casos de doenças respiratórias nos meses compreendidos entre abril e outubro. De acordo
com os gráficos apresentados nas figuras o número de casos de agravos respiratórios praticamente dobra
no período citado em relação aos meses de verão (dezembro a março).

85

Figura 5: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e o total
pluviométrico para a cidade de Jaú no ano de 2003.

Figura 6: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e a
umidade relativa do ar na a cidade de Jaú no ano de 2003.

Figura 7: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e
temperatura média para a cidade de Jaú no ano de 2003.
Observando os gráficos relativos ao ano de 2006 (figura 7, 8 e 9) nota-se apenas um desvio dos
comportamentos registrados em relação aos anos de 2002 e 2003 dentro do período de estiagem. No caso
da umidade relativa ocorreu um aumento entre os meses de Junho e Julho, além de um aumento na
temperatura média registrada entre Julho e Agosto do mesmo ano.

Figura 8: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e o total
pluviométrico para a cidade de Jaú no ano de 2006.
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Figura 9: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e a
umidade relativa do ar na a cidade de Jaú no ano de 2006.

Figura 10: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e
temperatura média para a cidade de Jaú no ano de 2006.
Os dados referentes ao ano de 2007 foram combinados nas figuras 10, 11 e 12. Neste ano o
número de casos de doenças respiratórias foi inferior aos demais anos, porém, ainda é possível perceber
um aumento na ocorrência de casos de doenças respiratórias entre os meses de abril e outubro.

Figura 11: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e o total
pluviométrico para a cidade de Jaú no ano de 2007.
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Figura 12: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e a
umidade relativa do ar na a cidade de Jaú no ano de 2007.

Figura 13: Comparação entre o número de internações causadas por doenças respiratórias e
temperatura média para a cidade de Jaú no ano de 2007.
7.2. INTERNAÇÕES POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA
Na figura 13 é possível observar a relação entre as internações por doenças respiratórias e grupos
etários da população. Nota-se que os atendimentos hospitalares ocorreram em maior número nas faixas
etárias das crianças (0 a 9 anos) e idosos (acima dos 60 anos). Pela análise dos dados coletados provindos
do DATASUS, nos anos referentes à pesquisa, a faixa etária que teve maior número de internações por
doenças respiratórias foi a de 1 a 4 anos. Na sequencia a faixa etária menor de 1 ano. Isto pode ser
explicado pelo fato de que a criança possui uma hipersensibilidade maior que o adulto. Com o crescimento,
a criança desenvolve anticorpos melhorando suas defesas, tornando-se imune a certos tipos de alergias.
Outra faixa etária que merece destaque é a dos idosos. Podemos observar que após os sessenta anos o
número das internações é alto, devido a menor resistência apresentada pela população nesta faixa etária.
No ano 2003 ocorreu o maior número de internações observado no período considerado, com 1.891
pessoas. O ano de 2002 teve 1748 pessoas internadas. Os índices de precipitação, temperatura e umidade
nesses anos também mereceram destaque indicando a forte relação destas variáveis climáticas com a
ocorrência de doenças respiratórias.
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Figura 13: Internações por doenças respiratórias de acordo com a faixa etária, na cidade de Jaú-SP.
7.3. OCORRÊNCIA DE QUEIMADAS
Segundo dados do INPE sobre focos de queimadas (INPE, 2012), no município de Jaú-SP no ano
de 2002 ocorreram 148 focos de queimadas sendo que 128 ocorreram no período entre abril e outubro
correspondendo a 86,5% do total de queimadas ocorridas ao longo do ano. No ano de 2003 foram
observados 214 focos de queimadas sendo 205 no período entre abril e outubro correspondendo a 95,8%
do total de queimadas ocorridos no ano. Em 2006 ocorreram 271 focos com 263 ocorrências (97%) no
período de seco (abril-Outubro). Para o ano de 2007 foram registradas 226 ocorrências sendo 188 (86,2%)
relacionadas ao período seco.
Esta situação indica uma forte concentração da ocorrência de queimadas justamente no período do
ano em que as variáveis climáticas também apresentam variações expressivas intensificando o problema.
Nesta época do ano ocorrem quedas na temperatura e na umidade do ar associadas e diminuição
acentuada nos índices pluviométricos. Estes fatores associados à intensificação das queimadas provocam
um grande aumento no número de casos de doenças respiratórias.
8. CONCLUSÃO
É evidente que o homem provoca grandes alterações na natureza, com a utilização, quase sempre
pouco racional dos recursos naturais. O clima expressado por seus elementos temperatura, precipitação e
umidade relativa do ar, em conjunto com a poluição, sofre mudanças, interferindo na saúde da população.
A partir da análise dos dados, foi possível constatar que o clima apresenta considerável influência
na saúde humana evidenciada pela forte correlação entre as internações por doenças respiratórias e os
elementos climáticos (umidade, precipitação e temperatura).
Para fins de comparação em todos os anos analisados, os índices pluviométricos são mais baixos
entre abril e outubro, as temperaturas diminuem consideravelmente e a umidade relativa do ar permanece
com índices abaixo de 60%. A ocorrência de focos de queimadas na área do município de Jaú também se
intensifica entre os meses de abril e outubro. Em função destes fatores é possível perceber um aumento
considerável no número de internações por doenças respiratórias.
É bastante evidente que nos meses de estiagem as doenças respiratórias ocorrem de forma mais
intensa, que nos meses de verão, confirmando a estreita relação entre clima e ocorrência de doenças
respiratórias, acrescenta-se a isto o grande aumento na ocorrência de queimadas que despejam grandes
quantidades de materiais particulados e gases poluentes intensificando o problema.
Este trabalho permitiu constatar que a observação de variáveis climáticas pode ser um importante
instrumento de gestão da saúde da população. Monitorar estas variáveis e associá-las a adoção de
medidas preventivas como, por exemplo, uma maior fiscalização das queimadas, torna-se fundamental,
para minimizar os impactos da ocorrência destas doenças na qualidade de vida da população jauense.
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Resumo
A busca por alternativas no transporte de mercadorias vem sendo uma bandeira das empresas produtoras
no Brasil. A predominância do transporte rodoviário em nosso país compromete o desempenho das
organizações na distribuição de seus produtos e limita o desenvolvimento de novos mercados. A região
centro-oeste, como grande pólo produtor do agronegócio, destaca-se pela alta produtividade, porém, sente
de forma mais intensa essa questão, pois, produtos como grãos e etanol perdem a competitividade frente a
outras produções regionais. Com a privatização da malha ferroviária na década de 90, ampliaram-se as
opções para o transporte de mercadorias pelo Brasil, embora essa presença, apesar de oferecer uma
grande viabilidade na movimentação de produtos, principalmente para itens de baixo valor agregado, ainda
seja pequena em determinadas regiões. O estudo apresentado visa oferecer um comparativo quanto ao
transporte do etanol produzido na região de Dourados-MS para o sistema rodoviário, desenvolvendo uma
alternativa onde será utilizada a estrutura ferroviária disponível nas proximidades.
Palavras-chave: Etanol; Logística; Transporte rodoviário; Transporte Ferroviário.

Abstract
The search for alternatives in the transport of goods has been a strategy the brazilian companies. The
predominance of road transport in our country affects the performance of organizations to delivery their
products and hold the development of new markets. The Midwest, as a major production center of
agribusiness, is distinguished by high productivity, however, feels more acutely the question, for products
such as beans and ethanol lose competitiveness against other regional productions. The privatization of the
railway in 90's, have expanded the options for the carriage of goods by Brazil, although its presence,
although it offers a big advantage in the handling of products, primarily for low value items, is still small in
certain regions. The present study aims to provide a comparison regarding transportation of the ethanol
produced in Dourados-MS for the road system, developing an alternative which will be used to railway
available.
Keywords: Ethanol; Logistics; Highway Transport; Railway Transport.

1. Introdução
O etanol é amplamente consumido como combustíveis de automóveis, mas também tem sido uma opção de
fonte renovável de energia. A matriz energética brasileira, que se destaca pela grande incidência de fontes
renováveis, passou por transformações que a colocaram entre as mais limpas do mundo. (JANK, 2010)
O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, onde mais de 80% da produção é consumida pelo
mercado interno. O Brasil é o maior exportador de etanol, mas trata-se de um mercado ainda pequeno e
altamente volátil. Os principais destinos internacionais do etanol brasileiro são os Estados Unidos e a União
Europeia. (ÚNICA, 2012)
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (2011), em Mato Grosso do Sul, as usinas tem
produzido cada vez mais etanol e menos açúcar, sendo que, na estimativa para a safra 2010/2011, o estado
apresentou-se como o quarto maior produtor de etanol do país.

92
A maior produção de etanol de Mato Grosso do Sul se concentra na microrregião de Dourados. O
etanol local deixou de ser movimentado apenas no estado, passou a abastecer as demandas em outros
estados e até mesmo do comércio de exportação.
Com volume de produção e distância de percurso maiores, os fretes rodoviários ficaram pouco
viáveis para a movimentação do etanol, onde as linhas férreas surgiram como uma alternativa para o
sistema logístico de distribuição do produto.
O presente trabalho tem como objetivos, quantificar os benefícios de custos alcançados com o
transporte multimodal de etanol oriundo da região de Dourados e analisar a viabilidade de novas rotas que
possam aumentar a economia alcançada com o sistema de movimentação ferroviário já implantado.

2. Metodologia
A metodologia deste trabalho consistiu nos seguintes procedimentos:
a) Revisão teórica sobre logística de transporte, transportes rodoviário e ferroviário, mercado e
produção de etanol;
b) Levantamento de dados fornecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre as
malhas rodoviária e ferroviária nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo;
c) Levantamento do fluxo ferroviário do etanol do terminal de Campo Grande-MS com destino a
Paulínia-SP, na assessoria de imprensa da América Latina Logística (ALL);
d) Levantamento de dados sobre terminais, portos e trechos utilizáveis das ferrovias disponibilizadas
pela América Latina Logística;
Para comparar os valores de frete rodoviário e ferroviário para cargas de etanol, foi trabalhado com
tarifas relacionadas à movimentação de álcool dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, nos fluxos
para Paulínia e Santos.
Para a movimentação rodoviária, os valores foram obtidos no Sistema de Informações de Fretes
(Sifreca) e as tarifas utilizadas no cálculo deste trabalho, para os trechos de rodovias em Mato Grosso do
Sul e São Paulo, são médias aritméticas dos valores praticados em cada Estado, onde o período
corresponde aos meses de fevereiro e março de 2012.
Para o transporte ferroviário, foi utilizada a tabela tarifária de fretes ferroviários da ALL Malha Oeste S.
A. e ALL Malha Paulista S. A., disponibilizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A tarifa
usada no cálculo dos trechos da ALL Malha Oeste S. A. é a média aritmética dos valores praticados nos
fretes até Campo Grande e até Corumbá. As tarifas usadas entraram em vigência em 2002 e são praticadas
até hoje.
As tarifas foram multiplicadas pelas distâncias das rotas, considerando seus trechos rodoviários e
ferroviários. Para as rodovias, as distâncias foram obtidas no aplicativo Google Maps. Para as linhas
férreas, as distâncias foram obtidas no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os mapas que
constam no trabalho foram obtidos no site da América Latina Logística e adaptados através de um software
de edição de imagens.
Considerando o transporte de etanol até Paulínia como referencial do transporte até todas as outras
bases de distribuição localizadas no estado de São Paulo, foi possível obter um resultado ainda mais eficaz.
Nas rotas até Paulínia, as tarifas foram multiplicadas também pelo volume de produção de Mato Grosso do
Sul que é distribuído no estado de São Paulo. Segundo a Associação de Produtores de Bioenergia de Mato
Grosso do Sul, na safra 2011/2012, o estado enviou para São Paulo 430 mil metros cúbicos de etanol.
Todos os valores usados para calcular os fretes são estimativos, portanto podem variar em relação aos
valores praticados no mercado. Os resultados deste estudo foram disponibilizados em reais (R$) e reais por
metro cúbico de etanol (R$/m³).
3. Referencial teórico
3.1. Logística de transporte
Desde o passado, o transporte de mercadorias é utilizado para disponibilizar uma demanda de
produtos, entregando dentro do prazo previsto e atendendo as necessidades e exigências do cliente. É
através dos transportes que se escoam todos os bens e serviços e as riquezas produzidas nos países.
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O transporte é considerado uma das principais funções logísticas. Transportar mercadorias
garantindo a integridade da carga, no prazo estipulado e a baixo custo exige o que se chama logística de
transporte. As principais funções do transporte na Logística são dimensões de tempo e utilidade de lugar. O
transporte continua sendo essencial para que se obtenha com êxito o objetivo logístico, que se refere ao
produto certo, na hora estipulada e no lugar certo, com o menor custo possível (FLEURY et al., 2000).
Segundo Caxito (2011), para escolher o modal mais vantajoso para o transporte, devem ser levadas
em conta as rotas possíveis, estudar o tipo de carga, escolher o menor custo e garantir a segurança e
rapidez do transporte do produto.
Assim, observar-se que no transporte de produtos, vários requisitos precisam ser obtidos para que
se tenha um nível de serviço desejável pelo cliente. Dependendo das características do serviço escolhido,
será feita a seleção de um modal de transporte que mais seja adequado à situação exigida. (RIBEIRO;
FERREIRA, 2002)

3.2. Transporte Rodoviário
O transporte de cargas mais utilizado no Brasil é o rodoviário, atingindo praticamente todo o
território nacional, sendo o modal mais expressivo, devido ao menor número de manuseios, economia de
tempo e uma redução de custos com embalagens. (LUDOVICO, 2010)
Destina-se principalmente ao transporte em curtas distâncias de produtos acabados e semiacabados. Apresenta preços de frete mais elevados do que os modais ferroviário e hidroviário, portanto
sendo recomendado para mercadorias de alto valor ou perecíveis (RIBEIRO; FERREIRA, 2012).
O alto valor do frete se deve aos preços de combustíveis e elevados preços na construção e
manutenção da infraestrutura que são realizadas com freqüência. No Brasil, algumas rodovias ainda
apresentam estado de conservação ruim, o que aumenta os custos com manutenção dos veículos.
(CAXITO, 2011)
As vantagens deste modal estão na possibilidade de transporte integrado porta a porta, adequação
aos tempos estabelecidos, frequência e disponibilidade dos serviços, simplicidade no atendimento das
demandas, agilidade no acesso às cargas, menor manuseio, menor exigência de embalagem e facilidade
de acesso em longas distancias, principalmente onde não existe o uso de ferrovia e hidrovias. Apresenta
como desvantagem a possibilidade de transportar somente pequenas cargas e possuir fretes altos.

3.3. Transporte Ferroviário
O transporte ferroviário tem como característica transportar grandes volumes de carga, em
transporte de médias e grandes distâncias. No Brasil, esse modal é utilizado geralmente para o
carregamento de cargas como minérios de ferro ou manganês, grãos, carvões minerais, produtos
siderúrgicos e derivados de petróleo, que são consideradas cargas de grandes toneladas e que tem o
destino para longas distâncias.
O modal ferroviário apresenta custos fixos relativamente altos quando se refere aos custos de
terminais, equipamentos, entre outros. No entanto, o custo com a infraestrutura das ferrovias e com o
transporte é baixo. Se fosse operado com eficiência, esse modal poderia apresentar custos de transporte
mais baixo do que possui atualmente devido a capacidade de transportar uma quantidade grande de cargas
(RIIBEIRO; FERREIRA, 2002).
O modal ferroviário não é tão rápido em comparação ao rodoviário, as cargas são muito expostas a
furtos e possui uma menor flexibilidade no trajeto (CAXITO, 2011).
Com o intuito de aumentar a oferta e melhoria de serviços, o governo federal colocou em prática
ações voltadas para a privatização, concessão e delegação de serviços públicos de transporte a Estados,
Municípios e iniciativa privada (ANTT, 2012). Devido à falta de investimentos e infraestrutura precária, o
transporte ferroviário perde espaço para o rodoviário mesmo possuindo tarifas menores.

3.4. Etanol
O etanol é um álcool incolor, solúvel em água e extraído através do processo de fermentação da
sacarose. No Brasil, o etanol é obtido da cana-de-açúcar. Ele já é utilizado na fabricação de diversos
produtos, mas seu maior consumo ainda é na forma de combustível para automóveis. O etanol, além de
pouco poluente e renovável, é ainda uma das principais fontes energéticas do Brasil.
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O etanol anidro é misturado à gasolina. Qualquer gasolina precisa de um aditivo para funcionar e no
Brasil é utilizado um combustível renovável. Chamada de gasolina C, ela é resultado da mistura da gasolina
A, também chamada de pura e que vem das refinarias, e do anidro, que representa cerca de 25% da
composição. Já o etanol hidratado é produzido para ser utilizado diretamente pelos veículos e, portanto,
pode ser adquirido nos postos de abastecimento. (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ENERGIA DE
MATO GROSSO DO SUL, 2012)
O etanol é mais barato do que a gasolina e menos agressivo ao meio ambiente. Com a queima do
álcool é liberado uma quantidade pequena de dióxido de carbono, pois a combustão do mesmo só produz
calor, não resíduos e fuligem como outros combustíveis.

4. Produção e mercado do etanol no Brasil
Por conta da crise do petróleo, foi introduzido no Brasil o programa Pró-Álcool. Com o lançamento
do programa, as usinas de açúcar existentes receberam financiamentos para instalar aparelhos de
destilarias maiores. Ao mesmo tempo, foram criadas as Destilarias Autônomas, unidades de produção
voltadas exclusivamente para a produção de álcool. Cerca de 180 unidades autônomas foram criadas em
vários Estados brasileiros, buscando descentralizar a produção e utilizar novas áreas mais próximas dos
centros de uso. É a partir do Pró-Álcool que o Brasil se direciona à produção de etanol (BANCO NACIONAL
DO DESENVOLVIMENTO, 2003; BACKES, 2009).
A expectativa de expansão do mercado faz com que a política de produção do etanol seja
favorável aos produtores, eles recebem isenção de impostos na produção, mistura compulsória e subsídios.
Diante desse cenário, posição de destaque é reservada ao etanol de cana-de-açúcar produzido no Brasil,
que apresenta elevada produtividade agrícola e industrial. (MARTINEZ et al., 2009; GASTALDONI, 2007).
O Brasil foi um dos primeiros países a usar o etanol em substituição aos combustíveis fósseis.
Metade da energia utilizada pelos brasileiros vem de fontes renováveis. Os automóveis bicombustíveis,
inseridos no País em 2003, são largamente usados e causaram grandes mudanças no setor, como o
consumo superior de etanol sobre a gasolina no Brasil (BIOSUL, 2012).

5. Produção e mercado de etanol em Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul conta com 22 usinas de açúcar e álcool instaladas em seu território. Mesmo
com uma produção abaixo do estimado, na safra 2011/2012, o estado ocupou a quinta colocação entre os
maiores produtores de cana-de-açúcar do Brasil, com 33,85 toneladas. Na última safra, o mix de produção
se manteve voltado para o etanol, equivalente a 63% da produção das usinas, mas com um aumento de 6%
na participação do açúcar. (BIOSUL, 2012; BACKES, 2009)
Em Mato Grosso do Sul, houve um crescimento de 18% na produção de etanol anidro em relação
às safras anteriores, representando 37% da produção total de etanol na atual safra. Cerca de 88% do
volume de produção do combustível é enviado para outros estado, como é mostrado na figura 1. (BIOSUL,
2012)
Atualmente, 14 bases de distribuição de derivados de petróleo, GLP ou etanol estão instaladas em
Mato Grosso do Sul. A capacidade nominal de armazenamento de etanol no estado é de apenas 7,14 mil
metros cúbicos, bem abaixo da média na região Centro-Sul que é de 47,31 mil metros cúbicos. Essa
capacidade está diretamente relacionada ao fato de a maior parte da produção estadual de etanol ser
movimentada para outros estados, como São Paulo, que possui capacidade de armazenamento de 245,89
mil metros cúbicos de etanol. (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS, 2011)
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Figura 14 - Destino da produção de etanol oriunda de MS em mil m³. Fonte: BIOSUL, 2012
Na última safra, a produção de cana-de-açúcar gerou 115 mil empregos diretos e indiretos, dos
quais aproximadamente um quinto no setor agrícola, e quatro quintos no setor industrial. 84% do solo sulmato-grossense são usados para a pecuária, 12% para a produção de cana-de-açúcar e outros 2% para
outras culturas. Proprietários de terras em Dourados, com dívidas decorrentes de perda de safras, soja e
milho, e outros com dificuldade de se manter na pecuária, devido a pastagens degradadas, encontraram no
setor sucroenergético a possibilidade de aumentar seu rendimento rural (BIOSUL, 2012).
As estimativas indicam que Mato Grosso do Sul alcancará a produção de dois bilhões de litros de
etanol na próxima safra, mantendo o mesmo mix de produção e gerando três mil novos empregos. Os
desafios dos produtores de etanol e bioenergia são crescer independente de políticas públicas federais;
investir em renovação, crescimento e pesquisa; demonstrar novos avanços sociais. (BIOSUL, 2012)

6. Fluxo Logístico Rodoviário
Nas usinas, o etanol pronto é armazenado em tanques de grande capacidade até a
comercialização, mais de 90% da tancagem existente no país pertence às usinas (UNICA, 2012). Os
principais portos de escoamento da produção de etanol da região de Dourados-MS são Santos e
Paranaguá. Mas a produção da região dificilmente é enviada para exportação, uma vez que esta
movimentação é muito cara, tornando o produto menos competitivo. Assim, o produto fica no mercado
interno, abastecendo as bases regionais do próprio estado de Mato Grosso do Sul e de estados vizinhos.
(NUNES, 2010)
Como a circulação e comércio da produção regional ocorre sobremaneira no mercado interno, sua
movimentação era feita por modal rodoviário, através de carretas que transportavam o produto das usinas
aos portos ou pontos de distribuição. Além de fatores históricos que levaram a grandes investimentos
apenas na malha rodoviária do país, a predominância do modal rodoviário no transporte do etanol é devida
a grande quantidade de unidades produtoras e a proximidade dos centros de distribuição com as próprias
usinas.
A produção de etanol da microrregião de Dourados que não é enviada para exportação, é
transportada para terminais de distribuição. A UNICA afirma que existem mais de 500 terminais de
distribuição instalados em todo o país. Mas os destinos desta produção variam de uma usina para outra.
Isso significa que não há um polo de distribuição que receba todo etanol oriundo dessa microrregião, mas
vários terminais em Mato Grosso do Sul e em estados vizinhos que recebem partes da produção. Apesar de
possuir rotas diferentes, o processo de distribuição por rodovias é o mesmo na maioria das usinas. A Figura
2 mostra o sistema usado pelas usinas, para a distribuição no mercado interno.
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Figura 15 - Logística de distribuição do etanol. Fonte: Adaptado de Yoshizaki et al. (1997)
A produção de etanol da região de Dourados destinada à exportação é transportada por rodovia
para os portos de Santos e Paranaguá. Santos recebe a maior parte desta produção, contudo o porto
paranaense tem obtido cada vez mais representatividade nas movimentações da região, podendo no futuro
próximo passar a ser o principal destino das cargas (NUNES, 2010).
A produção de etanol dessa região tem aumentado substancialmente, isso acarreta custos mais
altos de transporte, maior circulação de carretas nas rodovias e deterioração das pistas. Gerando assim,
mais gastos com manutenção da frota, fretes mais lentos e outros problemas. Devido esses fatores,
governo e empresas buscam otimizar processos logísticos usando modais diferentes.

5. Fluxo logístico ferroviário
A malha ferroviária sul-mato-grossense ainda é inferior à de outros estados e aguarda investimentos
previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal. Mas os investimentos privados
no setor vêm aumentando consideravelmente e já começam a modificar o cenário de toda a logística
agroindustrial do estado.
Parte da produção de etanol da região de Dourados que é enviada para exportação, é
movimentada, até o porto de Paranaguá-PR, por transporte multimodal. A carga só é transportada por
ferrovias a partir de Maringá-PR, porque não há ferrovias que liguem Mato Grosso do Sul diretamente ao
Paraná. O transporte até Maringá é realizado nas rodovias.
Existem duas ferrovias em funcionamento em Mato Grosso do Sul, ambas são concessões da ALL.
Essas ferrovias são a ALL Malha Norte e a ALL Malha Oeste. A concessionária instalou um terminal de
carregamento de combustíveis, em Campo Grande, que realiza o transbordo da carga de modal rodoviário
para o modal ferroviário. A partir de janeiro de 2012, a produção de etanol de quatro municípios da
microrregião de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Maracajú, Rio Brilhante e Dourados, passaram a ser
transportada por via férrea até a Refinaria do Planalto Paulista (REPLAN), em Paulínia-SP, onde é
distribuída para postos de combustível. A empresa de logística por ferrovias já realizava a movimentação de
derivados de petróleo de Paulínia até Campo Grande, contudo os vagões retornavam vazios. Dessa forma,
um novo carregamento só era realizado em Andradina-SP para então retornar para Paulínia. (AROCA,
2012)
O funcionamento do novo terminal em Campo Grande permitirá a movimentação de duzentos
milhões de litros de etanol por mês e há capacidade para dobrar esse número. Além de gerar redução dos
custos, o transporte por ferrovia agiliza o processo de escoamento. Um único trem com 30 vagões é capaz
de levar o equivalente a carga de 50 carretas. (AROCA, 2012)
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Figura 16 - Rota do etanol de Campo Grande-MS a Paulínia-SP. Fonte: Adaptado de ALL (2012)
A rota utilizada no novo sistema de distribuição por modal ferroviário está destacada no mapa em
cor azul. Ela inclui um trecho da ALL Malha Oeste, em Mato Grosso do Sul e São Paulo, e um trecho da
ALL Malha Paulista, apenas em São Paulo. A movimentação da carga das usinas até o terminal em Campo
Grande é feito por modal rodoviário. Conforme dados da ANTT (2012), a distância, por linhas férreas, entre
Campo Grande e Paulínia é de aproximadamente 1213 quilômetros.

6. Resultados e Discussões
O transporte ferroviário da produção de etanol representa menores custos logísticos para as usinas
localizadas em Dourados, Maracajú, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. A Tabela 1 mostra as tarifas das
movimentações rodoviária e multimodal. A movimentação multimodal se refere ao transporte por rodovias
até o terminal de Campo Grande, de onde o transporte segue por ferrovias até o destino final. Os valores de
frete por movimentação multimodal equivalem a menos de dois terços daqueles que utilizam movimentação
exclusivamente rodoviária.
Tabela 7 - Comparação entre valores de frete de etanol até Paulínia-SP
Origem

Destino

Rodoviário (Milhões
de R$)

Multimodal (Milhões
de R$)

Variação (%)

Dourados

Paulínia

69,741

46,332

- 33,57

Maracajú

Paulínia

70,825

40,889

- 42,27

Rio Brilhante

Paulínia

65,549

41,228

- 37,10

Nova Alvorada do Sul

Paulínia

64,216

38,166

- 40,56

A utilização da ferrovia gerou uma redução no frete de, em média, 25,931 milhões de reais. Os
municípios de Dourados, Maracajú, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul estão distantes de Campo
Grande, em média, 170 quilômetros. Este trabalho também se propõe a estudar a viabilidade da instalação
de um terminal de carregamento de etanol em Maracajú. A cidade foi escolhida porque, dentre as quatro
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estudadas, é a única por onde passa a ALL Malha Oeste. As outras três cidades estão distantes de
Maracajú, em média, 95 quilômetros.

Figura 17 - Rota alternativa do etanol de Maracajú-SP a Paulínia-SP. Fonte: Adaptado de ALL (2012)

O porto de Santos recebe a maior parte da produção de etanol da região de Dourados, que utiliza
apenas modal rodoviário no transporte da carga. Os fluxos de Mato Grosso do Sul à Região Sul
provavelmente terão menor intensidade, uma vez que São Paulo dispõe de melhores condições de
competitividade logística para atender aos estados do Sul. (MILANEZ, 2009; NUNES, 2010). Uma
alternativa para a distribuição do etanol até Santos é movimentar o produto também por linhas férreas.
A Figura 4 mostra a rota alternativa do etanol de Maracajú a Paulínia, por modal ferroviário. As
cargas das usinas de Dourados, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul são transportadas até Maracajú por
rodovias. A movimentação da produção da usina da Maracajú até o terminal não foi considerada. Portanto,
o frete a partir de Maracajú é exclusivamente ferroviário. As tarifas para a rota atual e a rota alternativa
constam na Tabela 2.

Tabela 8 - Comparação entre valores do frete multimodal de etanol até Paulínia-SP
Origem

Transbordo em Campo
Grande (Milhões de R$)

Transbordo em
Maracajú (Milhões de
R$)

Variação (%)

Dourados

46,332

40,080

- 13,49

Maracajú

40,889

33,617

- 17,78

Rio Brilhante

41,228

39,061

- 5,26

Nova Alvorada do Sul

38,116

41,779

+ 9,61
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A instalação de um terminal de transbordo de carga em Maracajú alcança uma redução de custos
apenas nas rotas com origem em Dourados, Maracajú e Rio Brilhante, aproximadamente 5,22 milhões de
reais a menos no custo de transporte. Com o frete a partir de Nova Alvorada do Sul, as tarifas aumentam.
Isso ocorre devido a localidade das cidades, Campo Grande é mais próximo de Nova Alvorada do Sul, do
que Maracajú. A distância do trajeto aumentou muito.

Figura 18 - Rota alternativa do etanol de Campo Grande-MS a Santos-SP. Fonte: Adaptado de ALL
(2012)

O porto de Santos recebe a maior parte da produção de etanol da região de Dourados, que utiliza
apenas modal rodoviário no transporte da carga. Os fluxos de Mato Grosso do Sul à Região Sul
provavelmente terão menor intensidade, uma vez que São Paulo dispõe de melhores condições de
competitividade logística para atender aos estados do Sul. (MILANEZ, 2009; NUNES, 2010). Uma
alternativa para a distribuição do etanol até Santos é movimentar o produto também por linhas férreas.
O trecho verde, na Figura 5, representa a rota alternativa para o fluxo do etanol de Campo Grande
até Santos. A rota utilizaria as ferrovias ALL Malha Oeste e ALL Malha Paulista, as mesmas já são
utilizadas na movimentação do etanol de Campo Grande a Paulínia. O etanol seria movimentado das usinas
até Campo Grande por rodovias.

Tabela 9 - Comparação entre valores do frete de etanol até Santos-SP
Origem

Destino

Rodoviário
(R$/m³)

Multimodal (R$/m³)

Variação (%)

Dourados

Santos

179,78

111,96

- 37,72

Maracajú

Santos

181,37

99,03

- 45,40

Rio Brilhante

Santos

169,50

100,09

- 40,95

Nova Alvorada do Sul

Santos

162,38

92,97

- 42,74

A utilização da movimentação multimodal até Santos teria uma redução de custos mais significativa
do que a movimentação até Paulínia. A economia das ferrovias em relação ao transporte todo rodoviário
nas rotas estudadas é, em média, 41,70%.
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7. Considerações Finais
A utilização das ferrovias no fluxo de etanol, da região de Dourados para o centro de distribuição em
Paulínia, reduziu drasticamente os custos exclusivos com o transporte da produção. Isso porque a produção
de etanol local aumentou muito nos últimos anos, e passou a suprir também mercados maiores que ficam
mais distantes da região produtora. Os resultados deste trabalho mostram que, utilizando apenas a malha
ferroviária já existente, o sistema de distribuição pode gerar ainda mais economia para produtores, e
consequentemente para os consumidores de etanol.
O trabalho mostrou que a instalação de um terminal de carregamento em Maracajú, em geral,
geraria uma economia ainda maior que a alcançada com a instalação em Campo Grande. Sendo assim, a
implantação de novos terminais em Maracajú e outras cidades sul-mato-grossenses, como Corumbá, Ponta
Porã e Chapadão do Sul, trará maiores benefícios para todo o estado. E também captaria a produção das
microrregiões mais produtoras de Mato Grosso do Sul, utilizando cada vez menos o modal rodoviário.
As ferrovias facilitam a movimentação da produção até os portos. Mato Grosso do Sul pode
aumentar sua participação no comércio de exportação do etanol. Enviando a produção até Santos por
ferrovias, a redução de custos em relação ao transporte rodoviário aumenta. Quanto maior a distância da
rota, maior é benefício de custo alcançado com as ferrovias.
Mato Grosso do Sul envia maior parte da produção para o estado de São Paulo e compra etanol
produzido ou distribuído em São Paulo. Isso acontece porque a capacidade de armazenamento instalada
em Mato Grosso do Sul é muito baixa, o aumento dessa capacidade e do número de bases distribuidoras
traria benefícios significativos para os produtores de etanol.
A redução dos custos de transporte agrega valor ao etanol produzido em Mato Grosso do Sul e o
torna mais competitivo. Contudo, a solução logística para a distribuição do etanol não está relacionada
exclusivamente à precificação dos fretes. Os modais possuem características variadas, que os tornam mais
vantajosos em determinadas situações. Vários fatores devem ser considerados na escolha de um modal
para transporte. De qualquer forma, com o aumento dos investimentos na malha ferroviária do estado, seja
do Estado ou da iniciativa privada, o uso do modal rodoviário para o transporte de cargas em médias e
longas distâncias será menos competitivo.
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COMÉRCIO ELETRÔNICO E COMÉRCIO ELETRÔNICOMÓVEL: ASPECTOS TÉCNICOSE ANÁLISE DE
TENDÊNCIAS
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FATEC Jahu
RESUMO
O principal objetivo deste trabalho é apresentar conceitos e definições do Comércio Eletrônico e
do Comércio Móvel, e também quais são as principais tendências neste tipo de mercado, assim
como as características deste crescente mercado. As novas tecnologias faz do ambiente online
um meio vantajoso de se fazer compras, que conquista a cada dia um número maior de clientes.
É necessário que as empresas se adaptem a essas mudanças e passem a oferecer os seus
serviços também para este público.
Palavras-chave: Comércio Eletrônico, Comércio Móvel, Tecnologia.
ABSTRACT
The mainobjective of thiswork is to presentconcepts and applications ofE-CommerceandMobile Commerce,
and alsowhat are themain trends in thistype of market. The emergence of newtechnologiesmakes theonline
environmentanadvantageous way to makepurchases, whichconquersevery dayalarger number ofcustomers.
It isnecessarythat companiesadapt tothese changesand start tooffer theirservices as wellfor this public.
Key Words: Electronic Commerce, Mobile Commerce, Technology.
INTRODUÇÃO
Na antiguidade era comum que cada indivíduo tivesse um tipo específico de habilidade de trabalho. Para
garantir o sustento de sua familia e tornar o trabalho mais produtivo, era necessario que esse
indivíduodedicasse a maior parte do tempo a realização de suas atividades. Entretanto, esse trabalhador
não teria condições de dedicar-se a todas as atividades essenciais ao seu universo.Esse trabalhador
poderia recorrer aos produtos de um outro para satisfazer as suas necessidades. Por exemplo, esse
indivíduo poderia trocar parte de sua mercadoria por outra coisa que fosse de seu interesse.Essa troca de
produtos feita com outras pessoas deu origem ao “comércio”. Atualmente, essa forma de negociação está
ligada a tecnologia disponível que consiste em aplicações através da internet e dispositivos móveis. O
presente trabalho tem o objetivo de posicionar e apresentar a modalidade de comércio eletrônico as suas
formas e tecnologias.
Comércio Eletrônico
O comércio eletrônico teve início em 1995 quando um dos pioneiros da Internet, o Netscape.com, aceitou os
primeiros anúncios de grandes corporações e popularizou a ideia de que a Web poderia ser usada como
uma nova mídia para publicidade e vendas. Assim, o Comércio Eletrônico ou e-commerce refere-se ao uso
da Internet e da web para conduzir negócios. Mais formalmente, diz respeito às transações comerciais
digitalmente entre organizações e indivíduos ou entre duas ou mais organizações. (LAUNDON, 2010) Com
a expansão da Internet a sociedade descobriu uma nova forma para realizar suas compras, através do
comércio eletrônico, o qual tem despertado grande interesse por oferecer ao cliente preço menor do que os
exigidos no comércio tradicional além de maior comodidade na aquisição de produtos.
ParaAlbertin (2010, p.3) o comércio eletrônico “é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de
negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de
informação, atendendo aos objetivos de negócio”.
Pode-seentender comércio eletrônico como a capacidade de realizar transações comerciais envolvendo a
compra, venda ou transferência de produtos, serviços e informações feita por redes de computador, pela
internet ou outros meios eletrônicos.
Este tipo de comércio também interessa às empresas por oferecer um mercado potencialmente maior,
reduzir custos envolvidos nas operações comerciais, além da possibilidade de oferecer marketing e serviços
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personalizados de acordo com o gosto de cada cliente. Atuar no mercado on-line não é mais considerado
uma complementação as vendas nas lojas fisicamente estabelecidas, mas tornou-se um importante canal
de vendas que pode significar a quebra ou o sucesso de um negócio. (STAIR, 2011).
A primeira onda do comércio eletrônico transformou setores de livros, música e viagens aéreas. Na segunda
onda, oito novos setores estão enfrentando um cenário de transformação que são: telefonia, filmes,
televisão, joias, imóveis, hotéis e transações bancárias. (LAUNDON, 2010)
Comércio eletrônico – a nova economia
A Web trouxe mudanças em todas as áreas de negócio. A utilização de um meio tãopoderoso e que está
sempre (ou quase sempre) disponível causou uma revolução na maneira de ter acesso à informação e de
fazer negócios. Fazer negócios na Internet será, cada vez mais, uma das suas principais atividades. Ela se
tornou um recurso simples de comunicação entre empresa e clientes. A quantidade dedinheiro
movimentada diretamente em compras na rede está crescendo em proporçõesenormes. A possibilidade de
realizar pesquisas de preço, compras, fazer serviços de banco eburocráticos, sem ter que sair de casa ou
da empresa a qualquer hora do dia, é o grande responsável pelo crescimento deste setor. O comércio
eletrônico é uma realidade, ele está acontecendo agora, comum grande número de bem sucedidas
histórias. Embora os Estados Unidos, o Japão e a Europa sejam lideres neste processo revolucionário,o
comércio eletrônico é essencialmente de natureza global tanto em seu conceito quanto nasua
implementação. (VERÍSSIMO, 2012)
Modalidades de Comércio Eletrônico
Existem diferentes maneiras de classificar as transações de comércio eletrônico. Uma delas leva em conta a
natureza dos participantes da transação. Sob essa perspectiva, as três principais categorias de e-commerce
são: comércio eletrônico empresa-consumidor(B2C), comércio eletrônico empresa-empresa(B2B) e
comércio eletrônico consumidor-consumidor(C2C) (LAUNDON, 2010).
No Comércio eletrônico B2B, os participantes das transaçõessão organizações comerciais.O B2B constitui a
maior parte do volume do comércio eletrônico realizado, abrange também uma grande quantidade de
aplicações que permiteque as organizações reestruturem as suas cadeias de suprimento e os seus
relacionamentos de parceira.
Segundo Alves (2002, p. 62) “[...] os serviços do B2B têm como ponto central a introdução de facilidades e
de recursos que permitem a realização de transações de negócios on-line entre as companhias.” Pode
representar uma grande oportunidade de redução de custos e ganhar vantagens competitivas pelo
compartilhamento da economia de escala da cadeia de suprimentos, com a integração de fornecedores de
produtos e serviços, provedores de redes de valor agregado e da Internet. Tal categoria permite que
empresas pequenas sejam visíveis pelo mercado global sem as barreiras de fronteira e possam,
efetivamente, fazer parte dele. Por meio de aplicativos B2B uma pequena empresa familiar pode negociar
com uma grande da rede de varejo. Por outro lado, a rede de varejo elimina intermediários que não
agregam valor e que incrementam custos (ALVES, 2002).
No Comércio eletrônico B2C, os vendedores são organizações e os compradores são pessoas.Esse
modalidade do comércio eletrônico abrange qualquer transação em que uma organização vende seus
produtos ou serviços para pessoas que navegam na internet. Essa categoria orientada para venda de
produtos e serviços no varejo on-line diretamente a compradores individuais, esses clientes lidam
diretamente com uma organização e evitam intermediários (LAUDON, 2010).
Na verdade, muitos projetos B2C não têm dado certo porque estão sendo implantados como uma extensão
de um negócio físico. Não é porque uma empresa possui uma rede de varejo, que podia criar um site na
Internet e começar a vender os mesmos produtos como vende em sua rede de lojas físicas.
No comércio eletrônico C2C, os consumidores vendem produtos ou serviços diretamente a outros
consumidores. O C2C é muito popular entre universitários, pois eles representam uma comunidade de baixa
renda na mesma região geográfica que leva em consideração os valores. (Exemplos de site C2C: Bidzcom,
Craigslist, eBid, ePier, Ibidfree, Ubid, Tradus, eBay, Mercado Livre, etc...).
A internet provocou mudanças nas relações entre governos e cidadãos em todo mundo. Embora muitos
serviços já estejam disponíveis, a utilização é tímida, mas isso vem mudando. As categorias de comércio
eletrônico se relacionam entre si, e para estabelecer a estratégia de implementação deve ser direcionada
por requisitos muito específicos de cada tipo de negócio. Em virtude das rápidas mudanças as empresas
que queiram competir no ambiente virtual, terão de remodelar as suas formas de efetuar negócios. Para
àquelas organizações que desejam comercializar seus produtos e serviços na Internet, praticando o
comércio eletrônico, a realização de mudanças estruturais em seus ambientes internos através do
desenvolvimento das estratégias de negócios inovadoras é mandatória (RAMOS, 2007). As empresas
usam o comércio eletrônico para reduzir os custos de transações, acelerar o fluxo de bens e informações,
melhorar os níveis de serviços aosclientes (STAIR E REYNOLDS, 2006, p. 288).
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Outra maneira de classificar transações comerciais eletrônicas é em termos de conexão física entre
participantes e a Web. Até recentemente, quase todas as transações de e-commerce ocorriam por meio de
redes ligadas por fio. Agora, telefones celulares e outros aparelhos digitais portáteis sem fio estão habilitados
para Internet, podendo assim, enviar e-mails e mensagens de texto, acessa sites e fazer compras. A
utilização de equipamentos portáteis sem fio para comprar bens e serviços em qualquer lugar tem sido
chamada de comércio móvel (mobile commerceou m-commerce) (LAUNDON, 2010).
Comércio Móvel
Os dispositivos móveis sem fio estão começando a ser usados para compra de bens e serviços, assim como
para a transmissão de mensagens. Embora o comércio móvel (m-commerce) represente uma pequena
fração do total de transações de comércio eletrônico, seu faturamento vem crescendo
vigorosamente(LAUNDON, 2010).O m-commerce éa condução do comércioa partir do uso de terminais sem
fio por pelo menos um dos participantes em uma transação comercial. Sendo que na maioria dos casos
esse terminal móvel é utilizado pelo cliente do serviço e a comunicação é feita através da rede de
comunicação celular, embora existam outros meios. Os serviços de m-commerce estão baseados em:
serviços de informação que consistem em aplicações instantâneas, e-mail, pesquisa de filmes e
restaurantes usando telefone celular e PDA; serviços baseados em transações como: compra de ações,
entradas para eventos de entretenimento ou jogos.Procura de melhor preço para um item e compra em loja
real ou pela web e, o fator de maior destaque aplicações baseadas em localização que adivinham o que
você quer com base na sua localização e perfil, tal como informações atualizadas sobre voos ou cupons
para restaurantes próximos. (LAUNDON, 2010)
Características e Benefícios do Comércio Móvel
Varias aplicações do comércio eletrônico podem ser executadas no comércio móvel. Por exemplo: as
compraspela internet, os serviços bancários, o mercado de ações e as apostas eletrônicas. O leilão é outra
modalidade do comércio que também ocorre em dispositivos móveis. Alem da execução do comércio eletrônico
comum, existem algumas aplicações que estão disponíveis apenas no ambiente móvel. Para entender por que
isso ocorre é necessario conhecer alguns atributos especificos do comércio móvel.
O comércio móvel tem duas características principais que o diferencia de outras formas de comércio
eletrônico: mobilidade e amplo alcance.
Mobilidade: O comércio móvel se baseia no fato de que o usuário pode carregar um dispositivo móvel para
onde quer que vá.
Amplo Alcance: Com o comércio móvel, pessoas podem ser alcançadas não importando o horário ou o
local onde estão.
Essas características rompem as barreiras da geografia e do tempo, criando atributos que ajudam no
desenvolvimento do comércio móvel, tais como:
Ubiqüidade:Refere-se a estar disponível em qualquer lugar, a qualquer hora. Um dispositivo móvel pode
atender tanto a necessidade de acessar informações em tempo real quanto à de comunicação com outras
pessoas.
Conveniência:Operar em um ambiente sem fio é muito conveniente para os usuários. Com o avanço da
tecnologia, a tendência é que em alguns anos torne-se mais vantajoso acessar informações na internet
usando um dispositivo móvel do que a partir de um PC.
Conectividade instantânea:A personalização possibilita oferecer informação específica que atenda a cada
tipo de consumidor. Por exemplo, se o usuário for identificado como alguém que gosta de cinema, podem
ser enviadas informações e propaganda relacionada ao lançamento de filmes.
Localização de produtos e serviços: Conhecer a localização do usuário num momento particular é
importante para oferecer serviços que atendam a sua necessidade. Os serviços de comércio eletrônico
baseado na localização são conhecidos como l-commerce. Essa localização pode ser obtida a partir dos
dados de GPS contido no dispositivo móvel do usuário. A partir dessa localização é possível oferecer
serviços, por exemplo, caso se saiba que o usuário gosta de praticar esportes, e esteja passeando em um
shopping pode ser avisado que uma das lojas esta fazendo liquidação de seus produtos esportivos. A
tendência é que serviços como esse ajudem os fornecedores a conquistar mais clientes e a aumentar o seu
lucro. Esses serviços facilitam o uso do comércio móvel, fazem o mesmo os seguintes impulsionadores de
negócios. (TURBAN, 2004).
Impulsionadores do Comércio Móvel
Além dos atributos que foram mencionados, o comércio móvel é impulsionado por vários fatores,
entre eles:
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Não é necessário um PC:Como a Internet pode ser acessada por dispositivos móveis habilitados para isso,
não há necessidade de um PC para conectar-se a ela. Mesmo que o custo de um PC utilizado basicamente
para acessar a internet seja baixo, isso ainda representa uma despesa que torna esse equipamento
inacessível para parte da população. Além disso, é necessário aprender a operar um PC e a fazer sua
manutenção quando necessário.
A cultura do equipamento de mão:O uso de tablets e outros dispositivos móveis estão se tornando um
fenômeno social, especialmente entre os jovens. Assim que começaram a ganhar e a gastar dinheiro em
compras pela internet, esses jovensconstituirão uma importante força do comércio eletrônico.
Empurrão do fornecedor:Tanto operadores de rede de comunicação móvel como fabricantes estão
divulgando as potenciais aplicações do comércio móvel, de modo a promover novas tecnologias, produtos e
serviços.
Declínio de preços:Ao mesmo tempo em que o preço dos dispositivos móveis esta caindo, o surgimento de
aplicativos e novas funcionalidades estão aumentando. Espera-se a queda no preço das tarifas cobradas
por serviços móveis.
Mais largura de banda. Para executar o comércio móvel adequadamente é necessário ter largura de
banda suficiente para a transmissão dos dados. Atualmente é empregada a tecnologia 3G, embora
existamoutras.
A explosão do comércio eletrônico em geral:Apesar do fracasso de muitas empresas estreantes nessa
área, o uso do comércio eletrônico esta crescendo rapidamente, sobretudo no comércio feito entre
empresas e algumas partes do comércio feito entre a empresa e o cliente. Outra modalidade é o comércio
eletrônico feito entre clientes que acontece geralmente em sites de leilão. A cada dia, mais aplicações,
serviços e oportunidades estão disponíveis na internet.
Os impulsionadores do comércio móvel aumentam a demanda por aplicações, cuja execução por
sua vez, requer certa infraestrutura de tecnologia.(TURBAN, 2004).
Tecnologia
Para executar o comércio móvel é preciso contar com dispositivos para entrada de dados e acesso
a internet, além de aplicativos e outros equipamentos. Os principais equipamentos de hardware empregados
no comércio móvel são:
Telefone celular: Hoje em diaa maioria dos fabricantes de telefone celular produz aparelhos habilitados
para acesso à internet. Atualmente esta em alta o que é conhecido por telefone inteligente ou smartphone,
um exemplo de smartphone é o Iphone4 da Apple, que oferece recursos como: gravação de vídeo em HD
de 1080p, iCloud e AirPlay.
Teclado acoplável: Embora as teclas existentes no dispositivo possam ser usadas, essa operação gasta
muito tempo e pode se tornar inviável quando houver uma quantidade muito grande de informações para
ser inserida. Uma alternativa para isso é o uso de um teclado acoplável ao dispositivo móvel.
PDA (Personal digital assistant): É uma espécie de computador pequeno e móvel que pode ser segurado
na mão, suas funções são reduzidas se comparado com um computador de mesa, oferece, por exemplo:
agenda, serviços de computação, armazenamento e transmissão de informações.
Pager interativo: Alguns pagers podem ser usados para realizar atividades limitadas de comércio móvel,
tais como pedidos de compra no mercado de ações.
Outros dispositivos: Notebook e outros equipamentos de mão podem ser usados no comércio móvel,
entre esses equipamentos pode-se destacar o tablet.
Entre os produtos de software exigidos para o comércio móvel estão os seguintes:
Micronavegador: Fornece acesso a internet para dispositivos móveis. São projetados com largura de
banda limitada e requisitos limitados de memória. O que faz com que a exibição do conteúdo seja mais
lenta e com aparência diferente do que seria em um computador de mesa com um navegador normal.
(Exemplos de micronavegador: Blazer Opera Mini, Firefox Mobile, IE Mobile, Netfront, Safari).
Sistema operacional móvel: Um Sistema Operacional pode ser definido como um gerenciador dos
recursos que compõem o computador (processador, memória, I/O, arquivos, etc).Ele também é responsável
por fornecer uma interface para o usuário.Alguns dos sistemas operacionais para dispositivos móveis são:
Symbian, Windows Mobile, Android, Blackberry e PalmOS.
Bluetooth: O Bluetooth é uma tecnologia que permite a comunicação entre vários dispositivos sem fio por
meio de freqüência de radio de baixa potência e curto alcance, o que permite que um dispositivo detecte o
outro desde que estejam dentro do limite de proximidade.
Interface de usuário em aplicações móveis: A interface é a lógica da aplicação em um dispositivo móvel,
é frequentemente controlada pelo navegador ou micronavegador.
Software de aplicações de back – end e legado: O software que reside em grandes servidores ou em
mainframes é um componente importante do software do comércio móvel que oferece estruturas de apoio
como contabilidade e estoque.
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Middleware: O Middleware é umcomponente de software que se comunica com as estruturas de apoio e
com servidores de aplicativos baseados na Web(TURBAN, 2004).
Aplicações e Desafios do Comércio EletrônicoMóvel
O comércio móvel ainda é recente e apesar de possuir um grande potencial para mudar a forma
tradicional de comércio, a exploração de suas possíveis aplicações ainda esta apenas no inicio, dentre
essas aplicações pode-se destacar:
Aplicações móveis financeiras: Oferece a possibilidade de o cliente acessar informações sobre sua conta
no banco, realizar transferência de dinheiro de uma conta para outra e ainda realizar o pagamento de contas
a partir de um dispositivo móvel com acesso a internet. Algumas companhias como, por exemplo, á gigante
dos cartões de credito do Reino Unido a Barclaycard já estudam a possibilidade de pessoas pagarem as
contas a partir de um cartão de credito localizado dentro do celular.
Propaganda móvel: Envio de anúncios específicos que atendam a cada consumidor com base em seu
comportamento, preferências e padrão de compra e localização.
Home Shopping: Possibilidade de localizar e comprar o produto pela internet. Quando o objetivo é comprar
roupas pela internet as lojas oferecem imagens e característica especifica da roupa, existem ainda algumas
lojas que oferecem meios eletrônicos do cliente provar o que deseja comprar.
Leilão: Serviço para clientes que querem comprar ou vender algum item pela internet. Existem dois tipos
comuns de leilão on-line. Em um leilão inglês, o preço começa baixo e cada participante deve oferecer um
valor maior do que o anterior. Em um leilão reverso os participantes tentam obter o produto ou serviço por
meio de lances cada vez menores.
Serviços móveis de entretenimento: Musica e vídeo sob demanda a partir do uso de um dispositivo
móvel(STAIR, 2011).
Os hotspots Wi-Fi para acesso à internet sem fio vêm se multiplicando em muitos países, pois
essa tecnologia combina acesso de alta velocidade à Internet com certa dose de flexibilidade e mobilidade.
A implantação de serviços de m-commerce móveis, contudo, tem se mostrado mais problemática em
especial razão pela velocidade de transferência de dados nas redes celulares que tem melhorado, mas,
ainda precisam de melhor desempenho para se tornar mais atrativas aos consumidores. (LAUNDON, 2010)
Ameaças ao Comércio Eletrônico e Móvel
As empresas precisam lidar com uma série de questões para garantir as transações do comércio
eletrônico e do comércio móvel seja seguras e que os consumidores estejam protegidos. Do mesmo modo
que ocorre com qualquer inovação, diversas opiniões devem ser consideradas para garantir que as
transações por meio digital seja segura e os consumidores fiquem protegidos. Stair e Reynolds (2006)
revelam as seguintes ameaças:
Roubo de propriedade intelectual: pessoas utilizando e comercializando produtos falsificados, infringindo
as patentes, os direitos autorais, marcas registradas entre outros.
Fraude: Muitos golpistas utilizam a Internet para praticar crimes. As pessoas que utilizam o comércio
eletrônico devem ficar atentas quanto à confiabilidade, permitindo identificá-los como facilidade.
Invasão de privacidade: um dos principais fatores que levam os altos riscos são os perfis on-line, prática
de os anunciantes registrarem pela internet o comportamento on-line para produzir propagandas
direcionadas.
Cunningham (2000, p. 108) relata a preocupação sobre as ameaças, e revela que a segurança é
um tópico de preocupação para a maioria dos consumidores da internet. Uma das grandes qualidades da
Internet é que ela é baseada em padrões abertos de comunicação; na questão de segurança, entretanto,
essa é sua maior falha. A segurança tem vários aspectos diferentes: acesso, dados, protocolos,
informações e transações. Cada sistema fornece um mecanismo para manter os sistemas e dados ocultos
daqueles que não devem ter acesso a eles.
Os números do Comércio Eletrônico
Segundo o EcommerceOrg(EcommerceOrg, 2012) o faturamento nas vendas através do comércio
eletrônico em dez anos saíram de meio bilhão de reais para 18,7 Bilhões de reais no ano de 2011 como
demonstra a Figura 1. Este faturamento elevado indica que a nova modalidade de vendas está mais do que
presente em todas as situações comerciais. No ano de 2005 para 2006 a variação do faturamento foi de
76%, o maior da década. E de 2007 até 2010 esta variação continuou crescendo sempre acima de 30%. A
exceção ocorreu no ano de 2011 onde o crescimento foi de 26%. É importante observar que nesta análise
de faturamento não são consideradas as vendas de veículos, passagens aéreas e leilões on-line.
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Tabela 10 – Faturamento Anual do E-commerce no Brasil (em Bilhões )

Fonte: EcommerceOrg, 2012

Como demonstra a Tabela 2 na época de maior quantidade de vendas o faturamento também
segue a tendência do faturamento do e-commerce apresentado acima. No natal de 2011 também ocorreu
uma retração nas vendas em percentual com relação aos anos anteriores, mas o volume total de
faturamento continua crescendo.
Tabela 11 – Os valores do e-commerce no período do Natal e os valores médios de consumo (Ticket
Médio)

Fonte: EcommerceOrg, 2012

108
De acordo com EcommerceOrg (2012) os produtos mais vendidos no varejo on-line são os
eletrodoméstricos, informática e eletrônicos que representam 35% das vendas.
A tabela 3 apresenta os dados da evolução dos denominados e-consumidores no Brasil, uma evolução de
1,1 milhão de consumidores em 2001 para 31,7 milhões no ano de 2011. (EcommerceOrg, 2012)
Tabela 3 – e-Consumidores no Brasil em Milhões

Fonte: EcommerceOrg, 2012

Tendências
O maior objetivo do comércio eletrônico sempre foi o de expandir fronteiras comercias, facilitando
a comunicação entre a empresa e o cliente e tornando mais rápido o processo de compra e aquisição de
produtos e serviços. É com base nesse principio que grandes empresas estão sempre buscando meios de
conseguir maior lucro e eficiência em seu negócio a partir de novas tecnologias.
Social Commerce: É a integração do comércio eletrônico com as redes sociais, onde existe a possibilidade
dos usuários compartilharem informações que possam ajudar outras pessoas a tomar uma decisão sobre
algo que desejam comprar. É uma área promissora do comércio já que a maioria das pessoas confia mais
na opinião de alguém conhecido, do que na opinião de um especialista. O sucesso desse comércio
depende do tipo de relação que a empresa tem com seus clientes, pois um bom relacionamento entre
ambas as partes aumenta a possibilidade dos produtos e serviços receberem comentários positivos,
influenciando outras pessoas. Entretanto um mau relacionamento prejudica seriamente a imagem da
empresa já que os clientes têm uma disposição muito maior para compartilhar experiências negativas de
compras on-line.
Tablets no comércio eletrônico: Com o preço cada vez menor dos tablets, a tendência é que esses
dispositivos conquistem um espaço importante dentro do comércio on-line. Um diferencial desse
equipamento é a possibilidade de ver o produto em fotos grandes, que podem ser folheadas como em um
catalogo, e a facilidade para entrar com informações de pagamento.
Compras coletivas:É uma modalidade do comércio eletrônico que tem como objetivo vender produtos e
serviços para um número pré-estabelecido de pessoas por oferta.
Neste comércio o comprador consegue a mercadoria quando um determinado numero de pessoas aderir a
oferta, e caso esse numero não seja atingido dentro do prazo estabelecido a oferta é cancelada.
T-Commerce: É o comércio eletrônico feito através da televisão digital. Entre os objetivos desse serviço
esta permitirque anúncios de publicidade sejam exibidos durante o programa de televisão, a pessoa
também poderia obter informações sobre o que é exibido no programa, por exemplo, a roupa que uma
pessoa famosa esta usando, bastaria apenas selecionar a roupa para descobrir em qual loja esta
disponível, ou então comprar a partir da televisão e esperar que o produto seja entregue em casa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O surgimento de novas tecnologias esta provocando uma completa mudança no comportamento
das pessoas. Caem as barreiras que dificultavam o acesso e a transmissão de informações. Essas
tecnologias alteram praticamente todos os setores. A aquisição de bens e serviços esta sendo beneficiada
por essa nova realidade, e isso esta fazendo com que o comércio on-line móvel se torne uma presença real
no dia a dia das pessoas, como mostram os gráficos apresentados no texto.
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COMO O MARKETING USA DA PSICOLOGIA PARA INFLUENCIAR PESSOAS
Frederico dos Santos Paixão
Guilherme Perim
FATEC JAHU

RESUMO
O seguinte artigo tem por objetivo, mostrar a importância da psicologia na análise do
comportamento do consumidor para melhor compreende-lo, identificando o perfil do consumidor e
direcionando o enfoque de vendas de determinados produtos ou serviços ao nicho de mercado mais
adequado, utilizando a psicologia como um instrumento de auxilio na identificação do público–alvo.
Palavras-Chave: Consumidor, psicologia, comportamento.
Abstract
The followingarticle aims toshowthe importance of psychologyin the analysisof consumer behaviorto
betterunderstand it, identifying the consumer profileand directedthe focus ofsalesof certain productsor
services tothemost appropriateniche market, using thepsychology asa tool toaidin identifying thetarget
audience.
Keywords: Consumer, psychology, behavior.

1. INTRODUÇÃO
O marketing está envolvido com a satisfação das necessidades e desejos das pessoas. Para definilo de uma maneira simples, podemos dizer que o marketing visa suprir as necessidades lucrativamente,
seja vendendo produto ou serviços.
Las Casas, (2009) A palavra Marketing vem do inglês Market, que significa Mercado.Tendo em vista
que o mercado é formado por pessoas, o objetivo do Marketing resumidamente é vender para pessoas,
diretamente ou não, pois a matéria prima normalmente é vendida para uma indústria, que irá transformá-la
em algum produto pensando no seu consumidor final. A terminação "ing" em Marketing designa gerúndio,
portanto no sentido literal quer dizer "comprando ou vendendo no mercado". Para entender exatamente o
que Marketing significa, é necessário conceituar lugares, organizações e preços, que em conjunto formam o
atual conceito de Marketing.
Definição de marketing segundo Philip Kotler e Kevin Lane Keller(2006):
"O propósito do marketing é satisfazer as necessidades e os desejos dos
clientes-alvo. O campo do comportamento do consumidor estuda como as
pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam, e descartam
artigos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer suas necessidades e
desejos. Estudar o cliente ajuda a melhorar ou lançar produtos e serviços,
determinar preços, projetar canais, elaborar mensagens e desenvolver outras
atividades de marketing. Os profissionais de marketing estão sempre em busca de
novas tendências que ofereçam oportunidades de marketing."
Minicucci (1995) A psicologia estuda o comportamento humano, e basicamente o comportamento
humano refere-se sensivelmente ao que é possível que uma ou mais pessoas possam fazer. Aprofundando
um pouco mais em psicologia, vemos que vários fatores estudados por esta ciência, contribuem para
tomada de decisão em relação a vários assuntos. A tomada de decisão de compra, é um fator muito
estudado pela psicologia, e para chegar a uma conclusão, a pessoa usa conscientemente ou não vários
aspectos relacionados ao comportamento humano.
Cada vez mais nós estamos expostos ao marketing, e isso é inevitável. A toda hora estamos em
contato com ele, na internet há propagandas em praticamente todas as páginas, assistindo comerciais e até
mesmo programas na televisão, ouvindo rádio, andando pela rua, constantemente vemos com um outdoor,
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um cartaz e também ônibus e caminhões que carregam mercadorias. Todos esses canais fazem o
marketing presente em todo o momento de nossas vidas.
O bom marketing, quando executado de forma correta gera, além de lucro, uma série de fatores
positivos. No entanto não é nada simples elaborar, desenvolver e implantar um bom sistema de marketing,
ele é baseado em um amplo estudo dos possíveis usos do produto, e da população que irá consumir o
mesmo.
Las Casas (2009) Até mesmo grandes multinacionais, não estão livres de terem que repensar seus
modelos de mercados, após terem se deparado com consumidores exigentes e uma concorrência acirrada.
As empresas que se recusam ou tem mais dificuldade de monitorar com muito cuidado seus
clientes-alvo e principalmente seus concorrentes, tem maior chance de não satisfazer seus fornecedores,
funcionários e consumidores. Ai se encontra um problema que deve receber muita atenção por parte dos
profissionais de marketing.
Para que isso não ocorra, o profissional de marketing precisa usar de técnicas de psicologia para
entender seu mercado-alvo, e assim conseguir influenciar a decisão das pessoas. Isso o ajudará tanto nos
relacionamentos dentro da empresa, quanto na hora de expor e vender seus produtos e serviços.
2.CARACTERÍSTICAS DE MARKETING
Manzo (1996) O mercado geográfico está em constante transformação, mas ele pode ser o local
para onde são enviadas mercadorias de um território próximo, ou vários locais que recebem produtos de
algum centro de produção onde se concentra um grande número de pessoas, por exemplo São Paulo. Isto
interfere na escolha do consumidor final, pois será muito mais prático comprar produtos que se encontram
na própria cidade, fazendo com que cada região tenha preferência para certos produtos.
Hoje dependemos muito das variadas formas de organizações. Por exemplo, há muito tempo cada
família produzia o suficiente para sua sobrevivência, o que já não acontece mais, uma vez que a maior
parte das famílias não produz nada do que consome, pois não tínhamos facilidade de transporte como a
atual, não tínhamos tecnologia para uma organização se preocupar em produzir em larga escala um ou
poucos produtos
As pessoas trabalham para suprir as necessidades do mercado, e não mais as de sua própria
família, e o mercado por sua vez, tenta suprir a necessidade da população, seja ela básica ou não.
Um fator que determina se um produto está dentro ou não do mercado, é o preço. Dar um preço a
um produto é um grande problema, pois qualquer tipo de negociação é feita através de um preço, seja ele
em dinheiro ou outras mercadorias. E o valor agregado pelo marketing a um produto deverá fazer parte do
custo da mercadoria.
Segundo Alexandre Luzzi Las Casas (2009):
"Alguns estudos comprovam que certos produtos possuem 50% de seus
preços alocados às despesas de marketing. Isto significa dizer que a metade do
preço que o consumidor paga é direcionada à promoção de seu bem-estar. Ora,
como este elevado percentual é dirigido às atividades de marketing, é fácil
constatar a sua importância. Portanto, uma das razões para estudar marketing é a
sua grande participação na vida diária dos consumidores."
Podemos resumir a evolução do conceito de mercado através das mudanças na ênfase da
comercialização em três etapas,a era da produção, era de vendas e era do marketing. LAS CASAS (2009)
Na primeira etapa, os meios de produção ainda eram precários, tanto os equipamentos, como a
metodologia. Os produtos eram basicamente artesanais. Ai começou a surgir a ideia de produção em
massa, mas a tecnologia da época não contribuía para essa produção suprir a necessidade do mercado.
Las Casas (2009) Em 1930 começa a era de vendas. A partir desta época, as empresas não
estavam mais preocupadas em produzir em larga escala, este objetivo já tinha em parte sido alcançado. O
volume produzido já não era mais totalmente absorvido pelo mercado, foi quando começou a gerar estoque
para as empresas. Isso fazia o dinheiro investido, ficar guardado em um barracão. Ai surgiu a necessidade
de promover vendas, de criar métodos que acabassem com os estoques, vendendo a qualquer custo.
Las Casas, (2009) Já em 1950, o mercado percebeu que vender a qualquer custo para não gerar
estoque, ou acabar com ele, não era a melhor forma de comercialização. Ele percebeu que era mais
vantajoso manter um contato duradouro com o cliente. Foi quando o conceito de marketing começou a
tomar forma, e as vendas começaram a mudar, eram feitas através de necessidade reais, ou necessidade
ilusórias, ou seja, o desejo, suprindo o luxo, que era criado pelo marketing.
O marketing é aplicado em várias áreas como lugares, cidades, produtos e até mesmo pessoas. O
professor Kotler redefinindo uma visão mais ampliada dos campos que o marketing pode atuar, inclui: bens,
serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e idéias.
Segundo Alexandre Luzzi Las Casas (2009),
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"Na realidade, a aplicação de marketing pode ocorrer em qualquer situação
em que haja necessidade de troca. Portanto, é possível elaborar uma lista muito
mais longa que essa, desde que a condição da comercialização não seja
autossuficiência".
3.SEGMENTAÇÃO DO MERCADO
Um fator que fará o produto entrar e possivelmente se manter no mercado, é a utilidade dele, se as
pessoas realmente precisam. Essa necessidade pode ser básica, como por exemplo, necessidades
fisiológicas, mas também podem ser necessidades secundárias, como por exemplo,algum instrumento de
trabalho, ou escolar. Outro fator que vem crescendo constantemente é a simples vontade de possuir tal
produto, ou seja, a necessidade ilusória que é criada pelo marketing.
Se o produto não se encaixa em nenhum desses requisitos, com certeza ele não entrará para o
mercado.Dentro do grupo de pessoas que compram por necessidade, não será tão difícil atingir a
expectativa dos consumidores, pois se o produto suprir as necessidades, já basta.
Já para pessoas que se encaixam no grupo dos que compram por impulso, ou por influência de
algum tipo de mídia ou pessoa, será um pouco mais complicado. Este grupo de pessoas compram por
vários motivos, normalmente possuem um censo crítico mais apurado em relação a determinados produtos,
e o profissional de marketing precisa analisar quais são esses motivos, e moldar formas de atrair esses
consumidores em potencial.
Segundo José Maria Campos Manzo (1996):
"Entre os consumidores há um grupo, geralmente pequeno, responsável por
um volume maior de consumo daquela categoria de produto. E há um grupo maior
que consome uma quantidade menor. São, respectivamente, os heavy-users e os
light-users."
Além de atender os requisitos anteriores, é de extrema importância verificar se o consumidor
quetentamos influenciar ou até mesmo fazer a compra tem condições para adquirir o produto. Não apenas
isto é necessário que esta pessoa tenha também autoridade para decidir se a compra será ou não
realizada. Não podemos perder tempo com uma demonstração do produto para uma pessoa que não
poderá, ou não terá autoridade para comprar.
Segundo Alexandre Luzzi Las Casas (2009):
"Autoridade e condições para comprar são requisitos fundamentais para a
existência de um mercado. Um político poderá convencer algum jovem, porém não
receberá a sua recompensa (preferência de voto) se o jovem for menor de idade,
sem condições de votar."
O profissional de marketing precisa escolher para qual mercado seu produto ou serviço será
direcionado. Para assim utilizar da melhor maneira os canais necessários para atingir o chamado mercadoalvo.
Kotler e Keller (2006) São três os canais utilizados pelo marketing para atingir o público-alvo, um
deles engloba jornais, revistas, rádio, televisão, correio, telefone, outdoors, cartazes, folhetos, CDs e
Internet. Ainda dentro do primeiro grupo podemos citar aparência das lojas, expressões faciais e vários
outros. O segundo canal utilizado pelo marketing, chamado canal de distribuição, visa apresentar, entregar
e vender produtos físicos ou serviços. Fornecedores como atacadistas ou até mesmo varejistas fazem parte
deste canal. No último canal, chamado canal de serviço, a empresa faz grandes transações. Este canal
engloba supermercados, transportadoras, bancos e companhias de seguros, que ajudam a facilitar as
transações.
Segundo Philip Kotler (1999) "Uma vez identificados os segmentos, os pesquisadores verificam se
as diferentes características estão associadas às respostas do consumidor".
Primeiramente esta escolha deverá ser feita entre, mercado empresarial e mercado de consumo.
Respectivamente, em um o comprador adquire produtos para revender ou para transformá-lo em outro
produto, no outro o comprador usa o produto adquirido para fins pessoais.
Se optarmos pelo mercado de consumo, a empresa deverá conhecer muito bem seu consumidor.
Os costumes, os hábitos individuais e o que motiva cada pessoa a fazer uma escolha na hora da comprar,
são aspectos que deverão ser seriamente levados em conta pelo profissional da área. Já se a escolha for o
mercado empresarial, as características de compra e usos dos produtos deverão ser estudados
calmamente. Feita uma escolha mais generalizada, o próximo passo é dividir o mercado em pequenos
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grupo utilizando de motivações pessoais tais como, fatores sociais, psicológicos e culturais que serão
melhor explicados posteriormente. Desse modo a empresa poderá direcionar seus produtos para a fatia de
mercado que realmente se adequa com o perfil da empresa e do produto.
Com o mercado-alvo escolhido, a empresa tem que se preocupar se o produto realmente atenderá
todos os requisitos impostos pelo grupo. Por exemplo, um telefone celular para um empresário deverá ter
algumas especificações que o ajude no seu dia-a-dia, fácil acesso a internet, um teclado que ajude
aumentar a velocidade de digitação entre outros.
Segundo Philip Kotler (1999) "Independente do tipo de segmentação utilizado, o importante é que o
programa de marketing possa ser adaptado de forma lucrativa para reconhecer as diferenças entre
clientes”.
4. O QUE INFLUENCIA O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR?
Kotler e Keller (2006) O comportamento de compra do consumidor é influenciado por diversos
fatores tais como, idade, ciclo de vida, família, personalidade, classe social, grupos de referências, cultura,
entre outros.
É de fundamental importância que o profissional de marketing conheça os fatores que compõem o
comportamento de compra dos consumidores, bem como a razão e a forma com que os mesmos escolhem,
selecionam, compram e descartam os produtos ou serviços.
4.1 TEORIAS DE MOTIVAÇÃO SEGUNDO FREUD, MASLOW E HERZBERG
Kotler e Keller (2006) A teoria de Freud concluiu que as forças que formam o comportamento do
consumidor são basicamente inconscientes, e que nem uma pessoa consegue suprir todas essas
necessidades psicológicas.
Kotler e Keller (2006) Já Maslow explica o motivo pelo qual os indivíduos são motivados a comprar,
a conclusão é que os consumidores obedecem a uma hierarquia. Essa sequência de necessidades atende
como prioridade fatores fisiológicos. Após o básico ter sido suprido, o consumidor tentará alcançar outros
níveis que são menos relevantes. A pirâmide a baixo mostra o grau de hierarquia de um consumidor:
Pirâmide de Maslow

Fonte: KOTLER e KELLER, 2006
Kotler e Keller (2006) A Teoria de Herzberg se baseia em dois fatores, os insatisfatores, que são
indesejados, e os satisfatores, desejados e de extrema importância. Os insatisfatores são os pontos
negativos do produto ou serviço, pontos que devemos eliminar, e não é pela sua ausência que a venda é
garantida. O que fará o consumidor escolher por certo produto são os satisfatores, que são pontos positivos
do produto, pontos que fazem o produto se destacar em relação aos demais. Por exemplo, não basta um
automóvel apenas estar em perfeito estado de funcionamento, ele deve ser chamativo e de fácil manuseio.
Portanto não basta não ter insatisfatores, o produto tem que oferecer um ou mais satisfatores para
influenciar na decisão de compra.
4.2 FATORES CULTURAIS
Dentre todos os fatores, os de mais profunda influência sobre os desejos e o comportamento de
compra do consumidor são os fatores culturais. São valores, preferências e gostos, que são adquiridos à
medida que o indivíduo cresce e se desenvolve.
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4.2.1 CULTURA
Kotler e Keller (2006)Cada cultura apresenta sub-culturas, por exemplo, nacionalidade, religião e
grupos sociais, que quando se desenvolvem o suficiente, tornam-se alvos de campanhas de marketing
desenvolvidas especialmente para atendê-las (Marketing Multicultural).
4.2.2CLASSES SOCIAIS
Kotler e Keller (2006) Em praticamente toda sociedade humana, forma-se as classes sociais, que
são divisões dentro de uma sociedade. A condição financeira é o que normalmente determina a classe
social, e os integrantes da mesma geralmente possuem valores, interesses e comportamento similares.
As classes sociais possuem diversas características. Por exemplo, pessoas que pertencem a uma
mesma classe social, tendem a ter gostos e a se comportar de maneira similar entre si, os quais são bem
diferentes das demais classes. As classes sócias ainda se diferem quanto ao padrão de linguagem,
preferências e atividades de lazer, a forma de se vestir, entre outras características.
4.3 FATORES SOCIAIS
Outro fator que influencia o comportamento de compra do consumidor são os fatores sociais bem
como família, grupos sociais, status e papeis sociais.
4.3.1FAMÍLIA
Las Casas (2009) Pelo fato do contato direto entre seus membros, este grupo é um dos primeiros
determinantes dos hábitos, costumes e do comportamento de compra do consumidor.
Kotler e Keller (2006) A família ainda pode ser dividida em 2 classes, família de Orientação, que são
os pais e irmãos. Há também a família de procriação, que consiste no cônjuge e filhos. Da primeira, o
indivíduo recebe as primeiras orientações em relação a religião, economia, política,auto-estima, valores e
comportamentos. No segundo grupo o indivíduo transmite os próprios conceitos e valores para seus filhos,
formando consumidores que geralmente se comportam semelhante a ele.
4.3.2 GRUPOS DE REFERENCIA
Kotler e Keller (2006) Os Grupos de referência exercem influencia direta ou indiretamente sobre o
comportamento ou atitudes de uma pessoa. Os grupos de afinidade exercem influência direta e podem ser
primários – família, amigos e vizinhos - são os grupos que estão diretamente presentes na vida do
indivíduo,
com
quem
a
pessoa
interage
mais
contínua
e
informalmente.
Além dos primários, existe o grupo secundário, que exerce influência menos intensa no processo de
compra, porém mesmo assim interferem de vários modos no comportamento do consumidor, fazem parte
dos grupos secundários os grupos religiosos e profissionais, com os quais as pessoas interagem de
maneira
menos
contínua,
e
mais
formal.
Os grupos de comportamento influenciam as pessoas pertencentes a ele, uma vez que as expõem
a novos estilos de vida e comportamentos fazendo pressões que podem afetar as decisões na escolha de
determinado
produto
ou
marca.
Além disso, as pessoas ainda podem ser influenciadas pelos Grupos de Aspiração, que são os
grupos aos quais as pessoas desejam pertencer. E também por Grupos de Dissociação, que são aqueles
cujos valores são rejeitados.
4.3.3 PAPEIS E STATUS
Kotler e Keller (2006) As pessoas pertencem a vários grupos, e o que define a posição delas nesses
grupos são os papeis e status. Um papel é a atividade e tarefa que uma pessoa deve fazer, e cada papel
possui
um
status.
As pessoas geralmente escolhem produtos ou determinadas marcas que mostrem seu „Símbolo de
status‟, seja real ou desejado.
4.4 FATORES PESSOAIS
As escolhas do consumidor também são influenciadas pelos fatores pessoais que são estilo de vida,
auto-imagem, circunstâncias econômicas, idade, entre outras.
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4.4.1 IDADE E CICLO DE VIDA
Kotler e Keller (2006) Durante a vida, a pessoa tem diferentes gostos, e no que diz respeito
principalmente a roupas, móveis e lazer em geral, os gostos estão ligados com a idade e ciclo de vida da
mesma.
Por isso os profissionais de marketing devem considerar as mudanças no ciclo de vida, bem como
adolescência, casamento, chegada dos filhos, divórcio.
4.4.2 CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS
Kotler e Keller (2006) A escolha de um produto está intimamente relacionada com a situação
econômica – renda disponível, economias e bens, capacidade de endividamento – da pessoa. Em razão
disso, as empresas podem até se especializar em vender seus produtos/serviços para um determinado
grupo com uma faixa salarial em peculiar.
5. TIPOS DE TOMADA DE DECISÃO
Antes da compra do produto, os consumidores analisam inúmeros fatores e critérios, que serão
levados em conta. E isto influencia na decisão do consumidor, há 3 tipos de tomada de decisão: rotineira,
limitada e extensiva.
5.1 TOMADA DE DECISÃO ROTINEIRA
Las Casas,(2009) Neste grupo estão os produtos que o consumidor costuma comprar sem muita
pesquisa de mercado. Os produtos que geralmente são encontrados na categoria de compra rotineira e de
forma regular são os produtos de conveniência, como gasolina, leite, pão, entre outros.
Neste tipo de tomada de decisão o comprador geralmente é influenciado pelos preços dos produtos,
ou por alguma oferta, conveniência ou credibilidade do vendedor.
5.2 TOMADA DE DECISÕES LIMITADA
Las Casas (2009) Neste tipo de tomada de decisão os consumidores comparam os produtos seja
pela marca, preço ou pela oferta do mesmo, e chegam a uma decisão relativamente rápida e sem maiores
esforços sobre qual produto levar.
Nesta categoria os produtos que geralmente se encaixam são roupas, artigos esportivos, sapatos e
bolsas e produtos relacionados a estes.
5.3 TOMADA DE DECISÃO EXTENSIVA
Las Casas (2009)Na tomada de decisão extensiva, os produtos que estão sendo observados pelos
consumidores geralmente são mais caros e de certa especialidade, porém tem uma grande importância
para os consumidores. E por conta disso os mesmos estão muito envolvidos em seu processo de compra,
além de fazer um grande investimento, tanto de tempo, como de esforço, muitos consumidores chegam a
levar
meses,
ou
até
mesmo
anos
para
finalizar
suas
compras.
Nesses casos os produtos são casas, automóveis, terrenos, entre outros do mesmo gênero.
6. CONCLUSÃO
São consideráveis as melhorias que técnicas de psicologia trazem para o marketing. Conhecendo e
sabendo utilizar tais técnicas, o profissional da área consegue compreender quais fatores fazem o
consumidor tomar uma decisão de compra. Desse modo ele consegue direcionar a campanha de marketing
para o grupo de consumidores correto. Buscando visibilidade, lucratividade e sempre com a menor margem
de erro possível.
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RESUMO
De acordo com o Censo de 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
Brasil possui 24,6 milhões de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNEs), isto é, 14,5% da
população do país. Todavia, a locomoção das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida é cada vez mais dificultada. Essa situação acontece dentro de uma realidade onde há
preocupação somente com o desenvolvimento pessoal, caindo no esquecimento a necessidade que essas
pessoas têm da ajuda do próximo para se locomoverem e assim realizar suas atividades. No mundo
moderno, o comércio eletrônico aparece como facilitador de mercadorias e serviços às pessoas que têm a
mobilidade de deslocamento reduzida. Para garantir a eficácia da atividade, a logística é de suma
importância, sobretudo no que diz respeito ao processo de compra e entrega. Este artigo ressalta a
importância do e-commerce nas atividades de compras de portadores de necessidades especiais (PNEs),
sob a ótica de um cadeirante. Para a realização do estudo, inicialmente fez-se a pesquisa bibliográfica
acerca dos assuntos: processos logísticos e benefícios do comércio eletrônico. A compreensão da realidade
do problema abordado se deu através de entrevista a uma pessoa portadora de mobilidade reduzida. A
vivência pessoal da cadeirante ilustrou o estudo, uma vez que esclareceu as dificuldades e as facilidades
dos comércios físico e eletrônico. Enquanto usuário do comércio virtual, o PNE consegue anular as
dificuldades com transporte, calçadas, guias rebaixadas e desconforto no momento do atendimento em uma
loja física. O e-commerce possibilita a compra e o recebimento do produto de modo bastante prático e
conveniente para essa classe de consumidores que só tende a crescer.
Palavras-chave: Logística, comércio eletrônico, mobilidade reduzida, acessibilidade, portadores de
necessidades especiais.
ABSTRACT
According to 2000 Census made by Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Brazil owns 24,6
millions of people with special needs (PNEs), which represents 14,5% of the whole population of the country.
However, the obstacles to locomotion of people with physical disabilities or reduced mobility grow more and
more every day. This kind of situation happens inside of a reality in which there are only concerns about
personal development, ignoring, somehow, the need for help these people have, so they are able to achieve
and complete their activities. In the modern world, electronic commerce appears as a facilitator for products
and services‟ acquisition to people with reduced locomotion mobility. Logistics comes to guarantee the
effectiveness in the acquisition and delivery‟s process. This article accentuates the e-commerce‟s
importance in the acquisition and delivery‟s activities to people with special needs, under the view of a
wheelchair user. The study began with bibliography research about logistics‟ process and the e-commerce‟s
benefits. The understanding of the problem‟s reality came by an interview with a reduced mobility person.
The wheelchair user‟s personal experience proves the veracity of the study, given the fact it clarified the
difficulties and the facilities of the e-commerce and the street commerce. As e-commerce users the PNEs
are able to cancel the difficulties with sidewalks, ramps, transport and the discomfort during the interaction
with a salesperson. With e-commerce, the acquisition and reception‟s process becomes easier to this
costumer‟s group that increases every day.
Keywords: Logistics, eletronic commerce, reduced mobility, accecibility, people with special needs.
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Resumen
Según el Censo de 2000 realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil tiene
24,6 millones de personas con necesidades especiales (PNEs), es decir, 14,5% de la población. Sin
embargo, la locomoción de esas personas con deficiencia o movilidad reducida es cada vez más difícil. Esa
situación ocurre en una realidad donde sólo hay preocupación por el desarrollo personal, olvidando que
estas personas necesitan ayuda para moverse y hacer sus actividades. En el mundo moderno, el comercio
electrónico puede facilitar la circulación de productos y servicios a las personas con movilidad reducida. Y,
para que sea eficaz, la logística es de vital importancia, especialmente a cerca de los procesos de
adquisición y entrega. En este artículo se destaca la importancia del comercio electrónico (e-commerce)
para las personas con necesidades especiales (PNEs), desde la perspectiva de quien vive en una silla de
ruedas. Para este estudio, hubo una investigación a cerca de los temas: los procesos logísticos y los
beneficios del comercio electrónico. La compresión de la realidad del problema abordado es resultado de
una entrevista con una persona con movilidad reducida. La experiencia personal explicó las dificultades y
facilidades del comercio físico y electrónico. Al utilizar el sistema de compras virtual, el PNE puede anular
las dificultades con el transporte, aceras, desniveles y las molestias del servicio en una tienda física. El ecommerce permite la compra y el recibo del producto de manera práctica y conveniente para esta clase que
sólo crecerá como consumidores virtuales.
Palabras clave: logística, comercio electrónico, la movilidad reducida, la accesibilidad, las personas con
necesidades especiales.

1 INTRODUÇÃO
A Logística trata das atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos
desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final. Com o transporte de
passageiros, não há nada diferente, pois as pessoas também são deslocadas e transportadas,
necessitando de uma movimentação bastante acessível, com fluxo sem congestionamento, desde um ponto
de embarque até o ponto de desembarque.
Independente de idade, sexo, condições de mobilidade e outros fatores, qualquer pessoa tem o
direito de se deslocar nos meios urbanos de transporte, inclusive aquelas portadoras de alguma deficiência.
Nas cidades, é intensa a circulação de pessoas e mercadorias, especialmente nos grandes centros
urbanos. Dessa forma, o sistema de transporte urbano de passageiros precisa ser eficiente para permitir a
realização das atividades desejadas e o desenvolvimento econômico-social.
Para que isso ocorra é necessário que os aspectos físicos que compõem a infraestrutura do
transporte, como o sistema viário (ruas e calçadas), sejam adequados para esse tipo de espaço,
proporcionando maior acessibilidade ao sistema de transporte. Estranhamente, nem sempre esta é a
realidade nas cidades.
O comércio eletrônico pode ser uma alternativa a essas pessoas com mobilidade reduzida para
adquirir produtos que serão de difícil acesso através de lojas físicas. O e-commerce, ferramenta
desenvolvida através da evolução da tecnologia da informação, surge como agente de combate a esses
problemas de estruturação física das cidades brasileiras, permitindo que o usuário efetive compras e receba
suas mercadorias sem sair de casa.
O presente trabalho tem a finalidade de ressaltar a importância do e-commerce nas atividades de
compras de pessoas com mobilidade reduzida, com enfoque nos cadeirantes. Para tanto, o estudo também
abordará a importância logística, principalmente nas atividades de aquisição e recebimento.
O comércio eletrônico proporciona inclusão aos PNEs, entretanto as ferramentas logísticas de
compra e entrega deverão funcionar de forma eficaz.
O estudo pretende explorar as implicações das ações de compra através de lojas virtuais,
permitindo uma análise da importância da gestão de compras e do processo logístico de entrega, bem como
o entendimento da visão de um individuo portador de necessidades especiais (PNE) durante os momentos
em que age como movimentador da economia nacional.
2 LOGÍSTICA
De acordo com Ballou (2001), a logística envolve a integração de informações, transporte, estoque,
armazenamento, manuseio de matérias e embalagem. Sua missão é vencer a distância de forma eficaz e
eficiente, ou seja, fornecer a mercadoria no instante certo, na qualidade exata e da maneira desejada pelo
cliente final. A logística visa para satisfazer as necessidades do cliente, facilitando as operações relevantes
de produção e marketing.
A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, facilitando o
fluxo de produtos a partir do ponto de aquisição da matéria-prima até a chegada ao seu destino final. Esta
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área de administração também se responsabiliza pelos fluxos de informação que colocam os produtos em
movimento, visando providenciar níveis de serviço adequados aos clientes com um custo razoável.
Ainda de acordo com Ballou (2001), a logística pode ser dividida em três atividades primárias, sendo
elas:
 Transporte: responsável pelo estudo dos modais de transporte, visando a descoberta de qual se faz
mais adequado para determinada carga;
 Manutenção de estoques: analisa qual o nível de estoque ideal para a empresa e se encarrega de
manter um grau razoável de disponibilidade do produto.
 Processamento de pedidos: é onde se dá início ao processo de movimentação do produto até que
este seja entregue ao cliente.
Após o entendimento destes três pilares principais da logística, também se faz importante o
conhecimento das denominadas atividades de apoio. São elas:
 Armazenagem: trata do espaço físico necessário para a manutenção dos estoques, ou seja, a
localização de cada produto, o arranjo físico do estoque e a configuração do armazém;
 Manuseio de materiais: armazena e apoia a manutenção de estoques, movimentando o produto
para o local de sua armazenagem;
 Embalagem de proteção: garante a movimentação sem danos nos produtos;
 Obtenção: disponibilizar a matéria-prima para o sistema logístico, tratando das fontes de suprimento,
da quantidade adquirida, programação de compras e da maneira que o produto é adquirido;
 Manutenção de informação: gera e divulga as informações acerca de custos e desempenhos, a fim
de permitir correto planejamento e controle logístico.
A figura 1 ilustra a segmentação das atividades logísticas e a relação entre as atividades primárias e
as atividades de apoio.
Figura 1- Relações entre atividades logísticas primárias e de apoio e o nível de serviço

Fonte: Ballou (2001)
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A distribuição física trata do processo operacional e de controle, que permitem movimentar o
produto desde o seu ponto de fabricação até o local onde a mercadoria é entregue ao seu consumidor final.
Os elementos formadores da cadeia de suprimentos, desde a manufatura até o varejo, formam o
que se denomina canal de distribuição. Nele, estão envolvidos os setores do varejo, os atacadistas,
departamentos de vendas dos fabricantes e serviços pós-venda, tais como montagem e assistência técnica.
No que se refere aos objetivos dos canais de distribuição, pode-se destacar três fatores gerais,
sendo, eles:
 garantia de um nível de serviço combinado pelos parceiros da cadeia de suprimento;
 certificação de um fluxo de informações ágil e preciso entre os participantes do canal;
 providenciar a disponibilidade do produto nos segmentos de mercado identificados como mais
adequados para efetuarem a venda deste produto.
3 E-COMMERCE
O mundo de hoje está interligado, basicamente, por meios de comunicação, nos quais rapidez é um
pré-requisito. A competição entre empresas tradicionais e não-tradicionais, oportunidade de reduzir custos e
perspectiva em alcançar novos clientes com maior agilidade são apenas alguns dos fatores por trás do
comércio eletrônico (LAZZARI; UEMA, 2008).
O chamado e-commerce é claramente definido por King; Turban (2004) como o processo de
compra, venda e troca de produtos, serviços e informações por redes de compudatores ou pela internet.
5
Cameron (1997 apud ALBERTIN, 2004, p. 15) complementa a definição: qualquer negócio transacionado
eletronicamente, em que as transações ocorrem entre dois parceiros de negócio (business to business) ou
entre um negócio e seus clientes (business to consumer).
6
Bloch; Segev (1996 apud ALBERTIN, 2004, p. 16)) ressalta que e-commerce é o suporte para
qualquer tipo de transação de negócio que utilize uma infraestrutura digital. E-commerce não é
simplesmente um paradigma de modernidade. É uma realidade, uma nova maneira de fazer negócio, um
novo modo de utilizar tecnologia, uma moderna forma de construir empresas. É algo complexo e em
constante mutação, que está transformando a maneira como as pessoas fazem negócios, desde a compra
de suprimentos e a comunicação com funcionários até a abordagem dos clientes e o lançamento dos
produtos (CORRINTHO, 2006, p.1).
O comércio virtual surgiu a partir da troca eletrônica de dados, tecnologia que permite pagamentos
eletrônicos entre organizações (KING; TURBAN, 2004). Sobre a história do comércio eletrônico, King;
Turban (2004) informa que na década de 90, a internet se tornou mais comercial e os usuários, assim,
passaram a utilizar dela para adquirir seus produtos ou serviços de forma mais cômoda.
De acordo com Novaes (2007), no Brasil a experiência anterior, no que diz respeito ao e-commerce,
foi muito reduzida e ao passar do tempo surgiu a partir de serviços de encomendas expressas. É o próprio
autor quem cita as principais características que diferenciam o e-commerce do comércio clássico:
 comunicação: é essencial ter serviços de comunicação para dar suporte entre compradores e
vendedores;
 dados: desempenha principal papel na internet e ajuda no gerenciamento de informações no
comércio eletrônico, pois fornece informações de diversos clientes, e o que eles estão comprando.
 segurança: este mecanismo ajuda identificar a fonte das informações e garantem a integridade e
privacidade na troca de informações.
Já para King; Turban (2004), existem cinco áreas de suporte com as quais o comercio eletrônico
precisa contar:
 pessoas: vendedores, compradores, intermediários, funcionários;
 política pública: aspectos legais, como proteção à privacidade, determinado pelo governo;
 protocolos e patrões técnicos: para se comunicar com as outras empresas ou mesmo para
movimentar dinheiro pela internet com segurança, as organizações de padrões e protocolos;
 parceiros de negócios: o e-commerce muitas vezes é realizado dentro de cadeias de suprimentos
(interações entre uma empresa e seus fornecedores, clientes e demais parceiros).
 serviço de apoio: pesquisa de mercado, propaganda, pagamentos, logística e segurança. Esses
apoios são necessários no comercio eletrônico e necessitam ter um bom desempenho gerencial dessas
áreas.
As principais vantagens do comércio eletrônico são consideradas por Novaes (2007), quais sejam:
5

CAMERON, D. Electronic commerce: the new business platform of the internet. Charleston: Computer Technology
Research Corp., 1997.
6
BLOCH, M.; PIGNEUR, Y.; SEGEV, A. On the road of electronic commerce: a business value framework, gaining
competitive advantage and some research issue. Lausanne: Institut D’Informatique et Organisation, Ecole des Hautes
Etudes Commerciales, Université de Lausanne, 1996.
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 inserção instantânea: os produtos ou serviços ficam imediatamente expostos, tanto em nível nacional,
como internacionalmente. Isso é um fator positivo, porém gera muitas vezes expectativas não-atendidas
por parte da clientela como, por exemplo, a não disponibilidade de entrega do produto em muitos
lugares.
 Relações mais ágeis: o comércio eletrônico faz ter mais rapidez na relação entre consumidores e
vendedores.
 Redução da assimetria informacional: no comércio normal, o consumidor faz suas decisões de
compra apoiado em um conjunto de poucas informações em relação a preço, qualidade do produto e
serviço. Todavia, no e-commerce as informações chegam aos inúmeros clientes ao mesmo tempo
ajudando a empresa ter mais uma vantagem competitiva no mercado.
 Redução da burocracia: os erros diminuem e muitos custos operacionais administrativos são cortados.
 Análise mercadológica facilitada: o registro de informações dos clientes e das transações pela internet
permite que em seu uso superior no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
Apesar de inegáveis vantagens, o autor citado ressalta problemas que podem ocorrer durante esse
tipo de negociação:
 fraude: Informações pessoais inseridas em sites dessas empresas podem ser utilizadas por terceiros
para efetuar saque em contas bancarias, para fazer novas compras via internet.
 Impostos: a internet forma uma rede global, não restringe as operações somente dentro de um país, por
isso, á o problema da taxação e da cobrança de impostos entre fronteiras.
 Propriedade intelectual: a segurança da propriedade intelectual se torna um problema maior no
comércio eletrônico, pois as informações se tornam disponíveis mais facilmente, possibilitando a cópia
ilegal de material alheiro.
 Confidencialidade: troca de informações entre fornecedores e compradores é, muitas vezes, violada
eletronicamente por terceiros, e podem ser utilizado sem autorização para outras finalidades.
 Confiança: tanto o vendedor comprador não tem base física de referência para dar apoio à transição,
em caso de dúvida ou divergência.
A tendência observada hoje no comércio eletrônico é que as formas de comunicação venham a
utilizar os mesmos protocolos e procedimentos, de forma a viabilizar uma linguagem digital comum, que
possa ser usada por todos os usuários, em nível mundial (CORRINTHO, 2006).
Pensando nisso, as empresas que trabalham com o e-commerce devem reexaminar os processos
de negócios fundamentais e saber se estão adequados aos seus clientes (ALBERTIN, 2004). De modo
geral, há um consenso sobre a tendência do comercio eletrônico ser brilhante. Os analistas diferem em
suas previsões sobre taxa de crescimento esperada. E na identificação de novos segmentos que usarão o
e-commerce como abertura para novos negócios e assim provoca um otimismo geral na economia.

3 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
A mobilidade no transporte urbano representa a facilidade de locomoção das pessoas de um local
para outro da cidade, utilizando o transporte público. Deve-se considerar na mobilidade, além do
planejamento e distribuição das linhas pela cidade, aspectos relativos aos passageiros, inclusive aos
portadores de deficiência.
A mobilidade urbana tem como objetivo geral qualificar a circulação e o transporte urbano,
proporcionando os deslocamentos diários e atendendo às distintas necessidades da população, através de:
redução das distâncias a percorrer, dos tempos de viagem, dos custos operacionais, das necessidades de
deslocamento, do consumo energético e do impacto ambiental.
A acessibilidade está relacionada com as distâncias que os usuários caminham quando utilizam o
transporte coletivo, desde a origem da viagem até o ponto de embarque, e do ponto de desembarque até o
destino final. Quanto menos o passageiro caminha, melhor é a acessibilidade do sistema de transporte
público.
Segundo a Norma Técnica NBR 9050:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT,
2004), a acessibilidade ao transporte consiste na possibilidade e condição de alcance, percepção e
entendimento para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento
urbano e elementos.
Fundamentado também nas diretrizes desta norma, a Secretaria Nacional de Transporte e da
Mobilidade Urbana, ligada ao Ministério das Cidades iniciou a elaboração de um plano de mobilidade. O
caderno de referências deste documento considera que acessibilidade, no caso das pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, é uma condição de aproximação, com segurança e autonomia, de
determinados espaços, objetos e elementos diversos, possibilitando a utilização de todas as atividades
inerentes e usos específicos que eles possam oferecer (BRASIL, 2006).
Em conformidade com o guia elaborado pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), ligada
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no município de São Paulo (SÃO
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PAULO, 2003), a organização da mobilidade acontece através de trabalhos, tendo em vista o conjunto de
serviços capazes de ligar todos os seus pontos e assegurar, enfim, a articulação dos diferentes meios de
transporte, atuando como propulsora de eficiência econômica.
A necessidade pela infraestrutura adequada de apenas uma parte das vias, as calçadas, para as
pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras de deficiência é gritante, tendo em vista a necessidade de
locomoção, no caso, em centros urbanos e o não cumprimento de seus direitos, uma vez que são sempre
lembrados, mas raramente concretizados para uma otimização do sistema em questão.
A acessibilidade é uma condição que visa dar a todas as pessoas a possibilidade de usar o espaço
urbano. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET) tinha como objetivo inicial atender
pessoas portadoras de deficiência locomotora, visual e auditiva. Contudo, num segundo momento, foi
constatado que as condições de acessibilidade destas pessoas resolveriam os problemas de idosos,
gestantes, crianças e outras, conforme a situação.
Para o sociólogo e engenheiro Vasconcellos (1998), a acessibilidade é a possibilidade de usar o
espaço urbano, ou seja, é a condição de alcance, para utilização com segurança e autonomia, de
edificações, espaços, mobiliário e equipamentos urbanos, abrangendo a macro e a microassecibilidade. O
primeiro termo, a macroacessibilidade, que caracteriza a facilidade de cruzar o espaço e ter acesso a
equipamentos e construções, pode ser medida pela quantidade e natureza das ligações físicas no espaço,
como vias e sistemas de transporte público. O segundo grupo, a microacessibilidade, caracteriza a
facilidade de acesso ao destino final ou ao veículo desejado, podendo ser medida pela distância ou pelo
tempo de acesso, tratando-se de um componente da macroacessibilidade.
A mobilidade, ainda de acordo com a CPA/SEHAB (SÃO PAULO, 2003), pode ser entendida como
função pública destinada a garantir a acessibilidade para todos, exigindo a obediência às normas e
prioridades às quais respondem as diferentes necessidades de deslocamentos.
Pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida se movem, em geral, com a ajuda
de equipamentos auxiliares: bengalas, muletas, andadores, cadeiras de rodas ou até mesmo com ajuda de
cães especialmente treinados, no caso de pessoas portadoras de deficiência visual. Assim sendo, é
necessário considerar o espaço de circulação dessas pessoas juntamente com os equipamentos que as
acompanham.
Após analisar as características de mobilidade nas cidades dos países em desenvolvimento,
Vasconcellos (2001) divide o problema da mobilidade em cinco questões sociais: a questão dos pobres, das
crianças, do gênero, dos idosos e dos portadores de deficiência.
A questão dos pobres refere-se aos problemas de transporte enfrentados pelos mesmos, tais como
as iniquidades de acesso físico e econômico, segurança qualidade ambiental, conforto e conveniência.
Outro fator desfavorável a essa classe social é a necessidade de viver em áreas periféricas, tornando-se
longe o local de trabalho, escolas, postos de saúde, etc. Há também uma precariedade na infraestrutura
física das vias, faltando muitas vezes a presença de calçadas, transporte público adequado, dentre outros
fatores que não podem ser analisados somente tecnicamente, mas sim socialmente.
As crianças enfrentam problemas em sua mobilidade, pois antes dos 7 anos de idade têm
dificuldades de discernir sons e movimentos para orientar seu comportamento, por isso necessitam de uma
companhia para se deslocarem. Ocorrem também os problemas enfrentados pelos menores de 18 anos,
adotado como o limite de idade que permite a pessoa possuir uma carteira de habilitação para dirigir um
veículo automotor.
Em relação ao gênero se enfatizam os problemas de transporte enfrentados pelas mulheres, ligados
ao seu relacionamento dentro da sociedade, especialmente no domínio familiar. Estes problemas ficaram
mais evidentes em função da feminização do trabalho, quando um número crescente de mulheres entrou no
mercado de trabalho e passou a usar o transporte público com mais frequência. As condições de transporte
nas horas de pico nas cidades dos países em desenvolvimento são perfeitamente conhecidas como muito
ruins, sem mencionar os demais problemas de segurança e ambientais, que colocam as mulheres em
situações desfavoráveis em relação ao homem.
Os idosos enfrentam dificuldades em desempenhar os papéis de usuário de transporte público e de
pedestres. No primeiro caso, os problemas são semelhantes aos experimentados pelas mulheres adultas,
principalmente no que diz respeito às dificuldades físicas de adentrar os veículos, em função da falta de
degraus adequados e da superlotação. No segundo caso, os idosos enfrentam graves problemas ao andar,
tanto por limitações físicas pessoais quanto pela falta de adaptação de vias e calçadas às suas
necessidades. Um problema muito sério é o tempo dado para a travessia das vias, quando os tempos de
verde são muito curtos para garantir uma travessia segura e confortável.
Estão relacionadas aos portadores de deficiência as dificuldades em desempenhar todos os papéis
no trânsito. Estas pessoas vivem a soma dos problemas e dificuldades das demais pessoas, mais os seus
próprios problemas. A raiz do problema está tanto nos limites físicos e mentais destas pessoas, quanto nos
limites políticos, referentes à não ter suas necessidades reconhecidas pela sociedade. Dentre as questões
de mobilidade, a dos portadores de deficiência é a mais contundente do ponto de vista social, uma vez que
revela quanto à sociedade pretende investir na discussão de seus direitos.
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5 A UTILIZAÇÃO DO E-COMMERCE ENQUANTO PNE
5.1 MÉTODO
A princípio, o trabalho foi inteiramente desenvolvido baseando-se em pesquisa bibliográfica, visando
a elaboração de uma visão objetiva acerca de três pilares considerados importantes. O primeiro pretendeu o
entendimento da realidade de um portador de necessidades especiais (PNE) que vive no Brasil. O segundo
visou o estudo dos processos logísticos que compõem este mercado, atualmente em ascensão. O terceiro
pilar trata das vantagens do comércio eletrônico em relação às limitações constatadas no comércio físico.
Após a formação destas bases de entendimento, a pesquisa optou por ilustrar as teorias
apresentadas por meio de estudo de caso através de entrevista, que acrescentou ao trabalho o argumento
de uma pessoa portadora de mobilidade reduzida (cadeirante), que vive e conhece a realidade citada e
esclarece as dificuldades e as facilidades dos comércios físico e eletrônico.
5.2 PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNEs
Com base no Censo realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o
Brasil possui 24,6 milhões de pessoas portadoras de necessidades especiais vivendo em seu território, o
que equivale a 14,5% da população total do país, um número bastante superior aos levantamentos
anteriores, onde se observava um contingente inferior a dois pontos percentuais.
Apesar de a Reserva Geral de Cargos (ou Lei de Cotas) estabelecer às empresas com mais de cem
funcionários a contratação obrigatória de um percentual de portadores de necessidades especiais, o Brasil
ainda conta com um elevado índice de desemprego entre os PNEs – cerca de 52% dos 24,6 milhões. Podese apontar três fatores que contribuem para estes números: (1) a Lei das Cotas foi regulamentada há
apenas treze anos, significando que o processo de inclusão de PNEs no mercado de trabalho é bastante
recente; (2) a falta de transportes e edificações adequadas muitas vezes pode se tornar uma barreira
intransponível; (3) assim como a Lei das Cotas, as outras políticas de inclusão também são bastante
recentes no país, de modo que os aspectos culturais ainda influam negativamente no momento da
contratação de um PNE, mesmo que este seja perfeitamente qualificado para tal cargo.
5.3 LIMITAÇÕES DO COMÉRCIO FÍSICO
O Brasil não conta com passagens de guerras ou grandes combates na sua história, de modo que
nunca fez-se fundamental ao país a implantação de uma política de adaptação estrutural que facilitasse a
inclusão e a locomoção de pessoas portadoras de mobilidade reduzida. Do mesmo modo, a população
geral é pouco acostumada a lidar com as necessidades específicas dessa parcela de pessoas, notando-se
assim a falta de políticas de conscientização que facilitem tais inclusões.
Da mesma forma que acontece durante a busca por uma vaga no mercado de trabalho, os PNEs
percebem uma grande dificuldade de locomoção dentro das cidades, seja o trajeto feito tanto por transporte
público quanto pelas calçadas das ruas.
Uma das principais queixas diz respeito aos ônibus circulares, que muitas vezes contam com os
selos indicativos de adaptação para deficientes físicos, mas no momento da utilização destes serviços o
PNE percebe falhas importantes na mencionada adaptação; desde rampas mal projetadas até motoristas
indispostos a colaborar.
Além da questão estrutural, o PNE também encontra uma importante barreira ao buscar
atendimento dentro dos estabelecimentos comerciais. Muitas vezes os funcionários não são preparados
para atender um PNE do mesmo modo que outra pessoa não deficiente seria atendida, o que gera
desconforto e, muitas vezes, acaba desestimulando o portador de necessidades especiais a comprar.

É possível perceber que, ao contrário do que a sociedade de modo geral está acostumada, os PNEs
não buscam tratamento diferenciado, mas sim a conscientização de que suas limitações não os fazem
consumidores menos potenciais do que um indivíduo sem deficiência alguma. A preparação dos
funcionários para este perfil de consumidor tem se feito um dos requisitos primordiais para a inclusão dos
PNEs no mercado de consumo.
5.4 BENEFÍCIOS DO E-COMMERCE EM RELAÇÃO AO COMÉRCIO FÍSICO
Tendo em vista a gama de dificuldades enfrentadas por um PNE que pretende adquirir um bem de
consumo de qualquer natureza via comércio físico, torna-se interessante o estudo de métodos alternativos
de compra que viabilizem um processo menos desgastante para o portador de necessidades especiais.
O mercado eletrônico, também denominado e-commerce, tem sido cada vez mais presente na
realidade do homem moderno, que busca por meios práticos para realizar o máximo de suas tarefas diárias.
É possível notar esta recente modalidade de mercado como uma importante ferramenta facilitadora
para os indivíduos portadores de mobilidades reduzidas. O e-commerce reduz os esforços físicos para a
obtenção de produtos a níveis que podem chegar a zero. Basta que o interessado possua acesso a um
ponto de internet e conhecimento básico em informática para que uma compra online seja efetuada.
Para o indivíduo que possua um microcomputador com acesso à internet em casa, são anuladas as
dificuldades com calçadas, guias rebaixadas, transporte e desconforto no momento do atendimento em uma
loja física. O e-commerce possibilita a compra e o recebimento do produto de modo bastante prático e
conveniente para essa classe de consumidores que só tende a crescer.
5.5 ENTREVISTA COM UMA PNE UTILITÁRIA DO E-COMMERCE
O estudo realizou entrevista com uma PNE cadeirantes, buscando visão mais próxima dos pontos
analisados no trabalho. A entrevistada tem 22 anos, é estudante universitária da FATEC Jahu e declara que
a maior parte de suas compras são efetuadas via comércio eletrônico.
Foi relatada a dificuldade de locomoção nas ruas, sejam grandes centros ou cidades interioranas. A
instalação de guias rebaixadas é prevista por lei, contudo são raras as vezes em que esse rebaixamento é
feito de forma adequada, tornando até mesmo os degraus das calçadas mais adequados do que as próprias
guias. Atravessar a rua também é um ponto importante, de modo que os veículos dificilmente respeitam a
faixa de pedestres, o que aumenta consideravelmente a insegurança de um portador de mobilidade
reduzida ao fazer a travessia.
Ao adentrar um estabelecimento comercial, a PNE relata a possibilidade de receber um tratamento
insatisfatório, muitas vezes notando desconforto do próprio funcionário em atender uma pessoa utilitária de
cadeira de rodas.
Para a entrevistada, o comércio eletrônico surge como agente de combate às dificuldades
encontradas no processo de compra no comércio físico. É possível ter acesso a produtos sem que haja
tantas (ou, até mesmo, nenhuma) barreiras estruturais. Efetuar a cotação de preços entre diversos
fornecedores e receber o pedido em casa ou no local que lhe for mais adequado também é visto como uma
grande vantagem do e-commerce – e, tudo isso, sem o risco de desconforto durante o atendimento.
Com estas observações, a entrevista permitiu confirmar a superioridade do comércio virtual em
relação ao comércio físico, principalmente quando o consumidor é um portador de mobilidade reduzida.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do estudo proposto foi possível constatar a necessidade de mudanças estruturais e
culturais nas engrenagens do Brasil, no que se refere à inclusão de portadores de necessidades especiais
no mercado consumidor. De modo que pouco influi a implementação da Reserva Geral de Cargos se o PNE
não for possibilitado de chegar ao seu local de trabalho ou a um estabelecimento de compras.
Tendo em vista estas dificuldades, o e-commerce mostrou-se uma ferramenta importante para
viabilizar a inclusão dos PNEs, pois, através de um sistema logístico eficiente, torna-se possível ao
consumidor que suas compras sejam feitas sem sair de sua casa.
Ainda há muito a ser transformado no país até que se possa considerá-lo adaptado às
necessidades deste segmento de consumidores, porém, é possível perceber o surgimento de facilitadores
destas mudanças.
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Resumo
O transporte interestadual brasileiro de passageiros por ônibus e aviões, que vive atualmente uma grande
inversão de suas características e de suas tendências nos impulsiona neste artigo a comparar por meio de
estudo de caso à importância, as características econômicas, a participação no mercado, a qualidade dos
serviços, as inovações, e o desempenho destes dois meios de transporte nos últimos anos. Com o aumento
da renda das classes C e D nos últimos anos e grandes alterações na concorrência das companhias aéreas
brasileiras, uma viagem de avião que era um sonho para muitos se tornou realidade e acessível à maioria
das pessoas. As empresas de transporte aéreo que se caracterizavam em prestar serviços direcionados
para as classes de maior renda, passaram a desenvolver estratégias para atrair o público de baixa renda.
Com a diminuição dos valores das passagens aéreas e facilidade nas formas de pagamento, muitos
usuários que só tinham a opção de fazer viagens de média ou longa distância através de ônibus
encontraram a possibilidade de realizá-las de avião, fazendo com que, o transporte aéreo de passageiros
começasse uma incrível ascensão, superando, no ano de 2010, o ônibus no transporte interestadual. Desse
modo, este artigo objetiva estabelecer uma comparação entre os modais aéreo e rodoviário, por meio de
pesquisa bibliográfica, mostrando como ocorreu sua migração nos últimos anos.
Abstract

The Brazilian interstate transportation of passengers by buses and airplanes, currently living a great reversal
of their characteristics and their trends, pushes us in this article to compare through a study of case of the
importance, economic characteristics, market share, quality services, innovation, and performance of these
two modes of transport in recent years. With the increasing income between classes C and D in recent years
and major competitive changes among the Brazilian airlines, airplane travel that was a dream has come true
for many and accessible to most people. The airlines which were characterized to provide services targeted
to high income classes, began to develop strategies to attract low-income people. With decreasing values of
the airplane tickets and easy payment methods, many passengers who only have had the option to travel
through medium or long distance by bus, have experienced the possibility of realizing them by airplane,
causing with this an incredible rise of flights, surpassing, in 2010, the bus in interstate transportation. Thus,
this article aims to determine a comparison between air and road modes, by resources of literature, showing
how its migration occurred in recent years.
.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo
analisar por meio de estudo de caso, através do método de
pesquisa bibliográfica a migração dos passageiros do transporte rodoviário, mais especificamente do
ônibus, para o transporte aéreo, o avião. Um país com dimensões continentais como o Brasil é de extrema
necessidade e importância, para maior integração e crescimento econômico, que o transporte de
passageiros seja eficiente e eficaz, por isso a preocupação em se pesquisar esta temática.
Até o final da década de 90, o transporte que movimentava os brasileiros, em sua grande maioria,
era o ônibus, pois era o mais acessível (quase todas as cidades possuíam ou possuem terminais
rodoviários) às condições financeiras do momento.
As companhias aéreas na mesma época continuavam a se preocupar com status, conforto e
serviços diferenciados focando as classes de alta renda, tornando, assim, a possibilidade de voar como um
grande sonho para a maioria dos brasileiros.
O início da migração dos passageiros de ônibus para o avião se deu a partir das operações de uma
empresa aérea, no início de 2001, que trouxe para o Brasil o conceito americano low cost, low fare (baixo
custo, baixo preço) e montou uma estrutura de baixo custo, baseada em três pilares que privilegia a alta
tecnologia, padronização da frota e motivação da equipe.
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A ascensão da classe C, mais as facilidades de compra e a redução das tarifas estão levando o
avião a ultrapassar o ônibus. Nos trechos interestaduais, o número de passageiros transportados via aéreo
está superando o tradicional modal rodoviário.
O número de pessoas que viajaram de avião entre dois Estados em 2010 foi próximo de 66 milhões
e o total de passageiros que se deslocaram por ônibus foi de 67 milhões, segundo um estudo encomendado
FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e pela ANTT (Agência Nacional de Transportes
Terrestres). Como o tráfego do transporte aéreo já cresceu 10% no primeiro bimestre em comparação ao
mesmo período de 2010 e a ocupação dos ônibus no país apresenta um movimento de queda desde 2003,
a utilização dos aviões já seria superior neste início de 2011, projeta a reportagem publicada pelo jornal
Folha de S.Paulo.
2 ANALISE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
2.1 TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS
O Transporte rodoviário interestadual de passageiros (Trip) é o transporte de pessoas entre as
diferentes unidades de federação do país com o uso de uma tecnologia de transporte (ônibus) em
infraestrutura rodoviária.
É um serviço público, prestado pela iniciativa privada, de grande importância na matriz de
transportes brasileira, gerando aproximadamente 95% dos deslocamentos por modo de transporte coletivo
entre as diversas regiões do país (ANTT, 20085b).
Os principais aspectos que caracterizam uma estrutura de mercado são a quantidade de empresas
que compõem a indústria em questão, concentração de mercado, as barreiras de entrada e o grau de
homogeneidade e heterogeneidade dos produtos ou serviços ofertados, especificados a seguir para
indústria do transporte rodoviário interestadual.
2.2 MODAL RODOVIÁRIO: IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS
Segundo a ANTT, transporte rodoviário de passageiros é aquele que conduz pessoas e transpõe
estados da federação ou fronteiras de países, denominados interestaduais e internacionais.
A ANTT é o órgão competente pela outorga de permissão e de autorização, para a operação dos
serviços de transporte rodoviários de passageiros, visa à melhoria da qualidade e faz a fiscalização
preventiva e corretiva, fixa diretrizes com o propósito de regulamentar o setor.
No Brasil, segundo Palhares (2002), o transporte rodoviário, em função da acessibilidade, não
apenas compreende boa parte da rede de transporte de uma região, mas também serve como meio de
interligação entre os outros modais de transporte. Um exemplo que pode ser citado é o de transporte
rodoviário de passageiros. Dessa forma, para um país como o Brasil, com uma malha rodoviária de
aproximadamente 1,8 milhões de quilômetros, sendo 146 mil asfaltados (rodovias federais e estaduais), a
existência de um sólido sistema de transporte rodoviário de passageiros é vital.
O transporte rodoviário de passageiros interestadual e internacional é responsável por uma
movimentação superior a 140 milhões de usuários/ano. Assim, o ônibus é a principal modalidade na
movimentação coletiva de usuários, tanto nas viagens interestadual como nas internacionais.
O serviço interestadual é o responsável por quase 95% do total de deslocamentos no país, com um
faturamento anual superior a R$ 2,5 bilhões na prestação dos serviços regulares prestados pelas empresas
permissionárias e Autoritárias em Regime Especial (Res. 2868 e 2869/2008), em que são utilizados 13.400
ônibus (ANTT, 2010).
O Brasil é um país essencialmente rodoviário. Conforme pesquisa da ANTT, 95% das pessoas que
utilizam transporte, porém não o individual – automóvel – o faz por meio do ônibus. Esses números são
oriundos do direcionamento da política de investimentos dos Poderes Públicos, desde décadas passadas,
para a ampliação prioritária da malha rodoviária.
Segundo ANTT (2010) as Empresas de Ônibus, pioneiras no transporte de passageiros, surgiram
da premente necessidade de comunicação entre as cidades e, sobretudo, da deficiência da malha
ferroviária. Por isso, o setor de transporte ocupa hoje o quinto lugar no rol das atividades essenciais para o
Brasil e é responsável por 3,5% do PIB - Produto Interno Bruto nacional.
Das 90 milhões de viagens terrestres realizadas, diariamente, no Brasil, 92% utilizam o ônibus como
meio de transporte, cabendo ao Metrô 4% e ao transporte Ferroviário e outros Modais 4%. Além disso,
segundo Palhares (2002), no Brasil, diferentemente de outros países no mundo, o ônibus é o principal modo
de transporte no deslocamento de viagens turísticas. Onde 49,6% das viagens eram efetuadas em ônibus
convencionais e 6,1% em ônibus de excursão. Com isso, não só este modo de transporte é o mais
importante nas viagens domésticas, mas também chega a representar mais da metade do total (55,7%). Em
muitos outros países, é o automóvel que ocupa essa posição de liderança. Foi devido à crise que o
transporte rodoviário enfrentou no país, somada a uma falta de política de transporte que incentivasse esse
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setor, ao baixo poder aquisitivo da população – o que restringe o uso do modo aéreo ou a aquisição de um
automóvel próprio – que tornou o ônibus a única opção acessível para a maior parte dos brasileiros.
De acordo com Gômara (1999), o sistema de transporte rodoviário de passageiros contribui para a
ocupação do território brasileiro, expansão das fronteiras econômicas e sociais, fixação da população no
interior do país, ampliação das oportunidades de exploração dos recursos naturais e consolidação do
processo de integração social.
No contexto brasileiro, pode-se afirmar que o transporte rodoviário de passageiros é muito
importante do ponto de vista estratégico.
2.3 QUALIDADE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Em pesquisa realizada pelo DATAMÉTRICA/ANTT (junho a agosto/2005) foi detectado o que os
passageiros de transporte rodoviário esperam em termos de qualidade das empresas de ônibus.
Os cinco atributos mais votados, merecendo mais de 10% da preferência dos entrevistados, foram
respectivamente: conforto no ônibus (18%); pontualidade (15,4%); segurança na condução do ônibus
(14%); limpeza do ônibus (11,7%); cordialidade no atendimento, cortesia, educação dos funcionários
(10,3%). Os critérios menos votados são os atributos referentes ao bilhete de passagem: facilidade de
compra e devolução de passagem com 2,2% e diversidade na forma de pagamento, com 1,5% dos votos.
Considerando os pontos de paradas, os critérios mais votados foram: segurança no local (16,9 %);
conforto no local (15,4%); qualidade dos alimentos servidos (14,3%); limpeza do restaurante/bar/lanchonete
(13,1%); educação/cortesia dos funcionários dos pontos de parada (11%). Em se tratando ao preço da
passagem de ônibus: 49,1% dos entrevistados consideram o preço justo, nem caro e nem barato, já para
aproximadamente 40% consideram as passagens caras ou muito caras. Os que consideram os preços
baratos ou muito baratos correspondem a 7,4% dos usuários.
2.4 INOVAR E MELHORAR PARA CRESCER NOVAMENTE É A BUSCA ATUAL DAS EMPRESAS DE
ÔNIBUS
Segundo Renan Chieppe, Presidente da ABRATI (Associação Brasileira das Empresas de
Transporte Terrestre de Passageiros), os ônibus brasileiros são comparáveis aos veículos produzidos nos
países de Primeiro Mundo. Em alguns casos, até superiores. Nunca inferiores. Isso em se falando de
tecnologias adotadas para a produção dos chassis e carroçarias. Esse patamar tão elevado se deve à
importância que o mercado de transporte de passageiros tem para a indústria de equipamentos. O Brasil é,
para muitas delas, o principal mercado de ônibus em todo o mundo.
Também as empresas de transporte rodoviário de passageiros desenvolveram um know how
próprio ao administrar um sistema que opera linhas longas que exigem das operadoras todo um
conhecimento para que tudo corra bem e nada falte ao longo das rotas. Parece simples, mas não é. Numa
rota longa as empresas têm que manter carros reservas, pequenos almoxarifados com as principais peças
sujeitas a trocas, mecânicos especializados, motoristas, despachantes e outros profissionais, todos voltados
ao atendimento do passageiro.
O aperfeiçoamento na qualidade desse atendimento, desde o guichê de compra de passagem e o
embarque, até a viagem em si, é a meta principal das empresas associadas à ABRATI. Todas investem
recursos e tempo no permanente treinamento dos empregados e, especialmente, em cursos de segurança
para os motoristas, incluindo direção defensiva e prevenção do sono.
Os investimentos em informática também contribuem para o melhor atendimento ao público: as
informações fluem com maior rapidez, gerando respostas precisas por parte dos operadores dos call
centers das companhias; as passagens são vendidas corretamente, sem riscos de duplicidade; as frotas e
as viagens são rigorosamente controladas, inclusive com parte dos veículos rastreada por satélite; todos os
dados de cada rota percorrida são fielmente registrados, e o conforto também se torna maior, haja vista que
algumas operadoras já vêm oferecendo o serviço de internet a bordo dos seus ônibus.
São as empresas na busca permanente por um melhor serviço, esforço esse que se complementa
com as periódicas renovações de frota, as quais zelam por manter a idade média dos veículos sempre em
nível baixo.
3 ANALISE TRANSPORTE AÉREO
3.1 MODAL AÉREO: A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE AÉREO E SUAS FRAGILIDADES
Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o transporte aéreo tem sido por
décadas – e deverá ser ainda por muito tempo – o meio de integração nacional por excelência em países
com dimensões continentais e cenários geográficos extremamente variados. Sua infraestrutura de apoio
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irradia-se de forma pontual pelo território, uma vez que não tem o caráter linear dos modais terrestres de
transporte (ferroviário e rodoviário), o que permite vencer os obstáculos naturais sem grande dificuldade e
com menores danos ambientais. A velocidade de operação, por sua vez, propicia a ligação de extremos de
países continentais em um mesmo dia. Uma vantagem adicional é da escolha das aeronaves, que pode
adaptar-se facilmente às condições da demanda. São muitas, portanto, as vantagens comparativas e
competitivas do transporte aéreo, como elemento estratégico para a integração do território nacional.
No entanto, ao lado de suas vantagens como um meio de transporte rápido, é também aquele que o
torna mais visíveis e súbitas as suas fragilidades. Considerem-se, neste caso, especialmente, aquelas
relacionadas:
 A viabilidade econômica decorrente, tanto das estreitas margens de rentabilidade das operações
das empresas aéreas quanto do ritmo acelerado das mudanças tecnológicas; e
 A dificuldade que têm os gestores das infraestruturas aeroportuárias e aeronáutica de
acompanharem o rápido crescimento das necessidades dos usuários, intermediários e finais, da
aviação civil.
3.2 CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS DO TRANSPORTE AÉREO
Segundo Oliveira (2009), o transporte aéreo é apontado como estratégico para o
governo e por analistas, devido a algumas de suas características econômicas. Ele é um verdadeiro
“insumo produtivo” para centenas de milhares de empresas brasileiras.
As corporações utilizam intensamente o transporte aéreo, principalmente para deslocamento rápido
de empresários, executivos, técnicos, carga e correspondência. O deslocamento via aéreo significa
mobilidade, agilidade e eficiência, fatores diretamente ligados ao crescimento econômico.
Outro fator importante é a integração entre regiões brasileiras, um exemplo é a Amazônia, cujo
modal terrestre nunca irá atender satisfatoriamente, cabendo ao modal aéreo ser o importante veículo
propulsor do progresso na região, tanto no âmbito econômico, segurança das fronteiras e atendimento das
necessidades locais.
Mais um fator de importância é que a credibilidade do funcionamento do sistema aéreo está
totalmente ligada aos custos e riscos associados aos investimentos no país, no entanto o mau
funcionamento do mesmo gera efeitos negativos, tanto para a economia como para toda a sociedade. Um
exemplo, no Brasil, foram os “apagões aéreos” de 2006 e 2007 que trouxeram prejuízos para vários setores,
como o turismo (devido a atrasos e cancelamento). Além de afetar a credibilidade do transporte aéreo,
trouxe a sensação de insegurança para os passageiros.
Entre 2003 e 2010 o setor de transporte aéreo apresentou um impressionante crescimento. O
desempenho do transporte aéreo foi muito superior ao PIB. A retomada do crescimento macroeconômico a
partir de 2003 foi determinante para o crescimento do setor.
Segundo Oliveira (2009), no mercado doméstico aéreo brasileiro o número de passageiros tem
demonstrado taxas de crescimento superiores ao dobro da taxa de crescimento da renda nacional. A
mudança na elasticidade renda-demanda do setor sugere a existência de outros fatores que também
contribuíram para o crescimento setorial. Dentre estes fatores pode-se mencionar a melhoria na distribuição
de renda da população e a redução dos preços do setor, tornando o transporte aéreo acessível a um
público consumidor antes afastado deste serviço.
Enfim, dentre as características do transporte aéreo, podem-se destacar as seguintes: importância
na economia, alavancagens da cadeia produtiva, inserção internacional do País e vulnerabilidade e choques
externos, impacto nas contas externas, posição efeito de
integração
e
desenvolvimento
ao
longo do
território
nacional.
3.3 O TRANSPORTE AÉREO, SEUS RECORTES E A FATIA DO

BOLO

Segundo Oliveira (2009), existem várias indústrias do transporte aéreo. O setor é composto por uma
multiplicidade de produtos e fornecedores constituídos pelas questões:
 “Quem transporta?”
 “O que transporte?”
 “De onde para onde transporta?”
Algumas das opções de configuração dessas perguntas são apresentadas a seguir:
 Quem transporta: empresas aéreas regulares, empresas aéreas de fretamento, empresas de táxi
aéreo, etc. (operadoras de aviação comercial), pessoas físicas (aviação geral, com aeronaves de
menor porte), instituições militares (aviação militar).
 O que transporta: passageiros, carga, correio.
 De onde para onde: doméstico (origem e destino no País), regional (origem e destino no país, mas
envolve não ligações principais ou “tronco”), internacional (origem ou destino fora do País).
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Dessa forma, tem-se que, em primeiro lugar, há que se distinguir a aviação civil da aviação militar.
Dentro da aviação civil, pode-se subdividir em:
 aviação comercial (com voos regulares ou não regulares, também conhecidos como fretamento ou
"charter").
 aviação geral, que envolve aeronaves de menor porte (alguns deles chamados de "jatinhos").
Outras classificações são denominadas de "sub-setores do transporte aéreo", como:
 transporte de passageiros e transporte de cargas.
 doméstico e internacional.
Mas há outros recortes possíveis, como:
 linhas aéreas "nacionais" (isto é, aquelas referentes aos mercados "tronco" ou as mais densas, as
principais ligações).
 linhas aéreas "regionais".
Recentemente, vem sendo também utilizado o conceito de "sub-regional" para expressar algumas
alternativas de voos regionais internacionais dentro do continente sul-americano. Há também as divisões
feitas a partir de critérios de tamanho da etapa de voo:
 voos de "curto", "médio" e "longo" percurso".
Por fim, em termos de segmentação de mercado, pode-se pensar o transporte aéreo como sendo
constituído por segmentos de consumidores de acordo com a motivação da viagem:
 que pode ser negócios, lazer, motivos pessoais os mais diversos, etc.
Ou de acordo com o tipo de modelo de negócio utilizado pelas companhias aéreas no mercado:
 do tipo "Preço Baixo, Custo Baixo" ou "Low Cost, Low Fare", do tipo "Hub-and-Spoke" ou
"Network",
várias formas híbridas
possíveis,
etc.
Existe um conjunto amplo de possibilidade de recortes do transporte aéreo para se efetuar análises
de mercado. Mas vale ressaltar, que os analistas devem ser cuidadosos no sentido de explicitar o tipo de
recorte que está sendo efetuado, para não gerar confusão ou interpretações errôneas dos mercados
aéreos.
Na análise abaixo, o enfoque adotado foi o chamado subsetor de transporte aéreo doméstico
regular de passageiros.
Pode-se identificar que as receitas da indústria do transporte aéreo são geradas, basicamente:
 pelo transporte de passageiros (83,0% do total de receitas).
 seguido pelo transporte de cargas (12,2%).
É importante também destacar a relevância da segmentação entre transporte doméstico e
internacional, dado que há uma divisão de aproximadamente um quarto (¼) para três quartos (¾) do total de
receitas entre os mercados internacional e doméstico, respectivamente – 10,68 bilhões de reais no primeiro
e 3,65 bilhões no segundo. As receitas com fretamentos representam 2,2% do total, sendo que a maior
parte desse faturamento diz respeito aos voos não regulares domésticos (280 milhões de reais ou 2,0% do
total).
3.4 DEMANDA E POTÊNCIAL DE

MERCADO

Segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), mais de 45 milhões de passageiros foram
transportados em 2007 por companhias aéreas regulares brasileiras para destinos nacionais e
internacionais, o que representa 0,25 viagens anuais para cada brasileiro.
Em tese significa que o brasileiro demora, em média, quatro anos para realizar uma viagem. O
problema desse indicador está no fato de que o número de passageiros transportados, reportados pela
ANAC, não representa o número efetivos de pessoas (distintos por CPF ou RG), mas sim o número de
viagens realizadas, portanto, é notório que apenas uma parcela reduzida das mais de 45 milhões de
viagens tenha sido realizada por diferentes viajantes, ou seja, um mesmo CPF (mesmo indivíduo), pode
entrar no sistema de uma ou mais companhias aéreas várias vezes ao longo de um ano.
No Brasil, tivemos alguns fatores que fizeram com que o crescimento do transporte aéreo fosse
efetivo. Após 2005, alguns fatores influenciaram diretamente e com grande força nesse processo de
crescimento.
Em se tratando de fatores microeconômicos, tivemos:
 A ascensão da Gol no mercado doméstico, uma empresa de baixo custo que induziu a
competitividade do setor.
 A desistência do acordo da TAM e Varig de compartilhamento de aeronaves.
 Fatores macroeconômicos, também tiveram suas influências diretas.
 O crescimento econômico e maior poder de compra da classe C.
 A queda na taxa de juros.
 E as melhorias econômicas do país.
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Há um debate sobre se os fatores macroeconômicos foram mais importantes do que os
microeconômicos. Seguindo a linha pró-fatores macroeconômicos, o Ministro da Fazenda Guido Mantega,
em plena vigência de episódios de apagão aéreo de 2007, atribuiu os constantes problemas com atrasos
dos voos na aviação regular brasileira à "prosperidade" da economia brasileira na ocasião: "Mais gente
viajando, mais aviões, mais rotas". Nessa corrente está claramente embutida a noção de transporte aéreo
como "termômetro"
da
economia.
3.5 PREÇOS COMO FATOR

DE COMPETITIVIDADE

Segundo Oliveira (2009), outro fator a se considerar com relação à importância econômica do
transporte aéreo, é que o item “passagens aéreas”, em geral, tem importante participação nas POF
(Pesquisa de Orçamentos Familiares) dos índices de inflação, e, portanto, tem influência direta na evolução
dos preços da economia. Por exemplo, no passado, houve períodos de “guerras de preços” entre
operadoras (episódios em 1998, 2001, 2002, 2005), fazendo com que este setor fosse um dos que mais
contribuiu com a queda da inflação apontada pelos institutos de pesquisa – o que certamente influencia a
eficiência dos setores que têm no transporte aéreo um de seus insumos produtivos. A grande evidência
desse fator de competitividade, ao longo da cadeia, está no fato de que inúmeras instituições públicas e
privadas possuem políticas de controle de orçamentos de gastos com passagens aéreas, sendo que
algumas adotam critérios de “sempre viajar com a mais barata”, dentre outros mecanismos. Para efeitos de
análises de preços do transporte aéreo, uma excelente fonte é a base de dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística denominada de SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). Nela, é
possível obter desagregações dos índices de preço setoriais que compõem o índice de inflação ao
consumidor, como, por exemplo, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
3.6 DIFERENCIAÇÕES DE PRODUTO E MODELOS DE

NEGÓCIO

Segundo Oliveira (2009), o transporte aéreo já teve seus dias de “commodity”, ou seja, não havia
diferenciação de serviços entre as companhias aéreas. Todavia, nos dias atuais, para ter poder competitivo,
as empresas passaram a “brigar” por diferenciais, com o objetivo de atrair e fidelizar o cliente.
Assim, inúmeras são a diferenciações que encontramos no mercado do transporte aéreo de
passageiros, como:
 vantagens competitivas ao nível da rota, como, por exemplo, diferentes escalas de operação, com
diferentes números de frequências diárias de voo, o que gera assimetrias com relação às
disponibilidades das ofertas ao consumidor, gerando diferentes distâncias entre horários de vôo
ofertados e horários de partida desejados – conhecidas como “schedule delay”;
 diferentes posicionamentos de oferta nos horários de pico, com diferentes apelos aos passageiros
com viagens por motivos de negócios;
 diferentes padrões de serviços de atendimento ao consumidor, serviço de bordo e atendimento
durante o voo, o tipo de aeronave, etc.
 vantagens competitivas ao nível do aeroporto e da cidade, como por exemplo, tamanhos diferentes
de rede doméstica e internacional;
 participação em alianças globais de companhias aéreas;
 número de cidades atendidas pela companhia aérea;
 níveis de propaganda na zona de influência do aeroporto;
 características do programa de milhagem;
 restrições verticais com relação aos agentes de viagem,
 atendimento antes e depois da viagem, etc.
O maior advento da competitividade no setor são as chamadas “companhias aéreas de custo baixo
e preço baixo” (“Low Cost, Low Fare”), e suas penetrações cada vez maiores nos mercados aéreos do
mundo. Este é tipicamente um produto diferenciado, dada a nítida distinção entre os padrões de serviço e a
forma de atuação das novas entrantes e as incumbentes companhias aéreas baseadas em redes (“network
carriers”). A coexistência de distintos modelos de negócios, com diferentes estratégias de posicionamento e
de marketing levando a abordagens alternativas dos vários segmentos de consumidor, trouxe à tona as
questões
de
heterogeneidade
do
produto
no
setor aéreo.·.
4 ANALISE DOS DADOS
Nos últimos anos, o transporte de passageiros por voos domésticos cresceu muito no Brasil, as
facilidades, a redução das tarifas e a ascensão das classes C e D foram os principais motivos para essa
expansão.
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Em 2010, a ANTT contabilizou o transporte de cerca de 66,7 milhões de passageiros. Considerando o
mesmo período, o número de desembarques de passageiros no Brasil, por voos regulares, chegou a 65,7
milhões, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Turismo, com base em levantamento da Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
Conforme pesquisa da ANTT publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em março de 2011, o
número de passageiros em voos domésticos cresceu 133% em 8 anos, em 2002, eram 30,6 milhões de
passageiros e em 2010, foram 65,9 milhões, a quantidade de viagens em voos domésticos de avião
realizada em 2003 foram 800 mil e em 2010 foram 1,2 milhões.
Enquanto isso, a procura pelo ônibus como forma de se deslocar entre dois Estados estaria
diminuindo em razão aumento da renda da população, das condições facilitadas oferecidas pelas aéreas
para compra de passagens e da maior rapidez para chegar ao destino.
O número de pessoas que viajam de avião foi um pouco menor do que o dos que transitaram entre
os estados de ônibus. Porém, a tendência, conforme informou a associação, é de que essa diferença seja
alterada. Em janeiro de 2011, os desembarques domésticos somaram 6,7 milhões (entre voos regulares e
não regulares). No mesmo período do ano passado, foram 5,7 milhões. Segundo dados da ANTT, a
tendência de queda no transporte rodoviário de longa distância é observada de forma mais acentuada
desde 2008.
"Se seguir essa tendência de crescimento do número de passageiros do transporte aéreo e queda
no terrestre, deveremos ter uma inversão. Há vários fatores que indicam esse cenário. As companhias
estão de olho nas classes C, D e até na E, estão ampliando condições de pagamento das passagens, vêm
derrubando os preços das tarifas" citou o presidente o presidente da Abetar, Apostole Lazaro Chryssafidis.
5 CONCLUSÃO
A análise das características dos dois principais modos de transporte de passageiros no Brasil
mostra que nos últimos anos ocorreram grandes modificações não só em suas estruturas, mas também em
sua utilização.
Os caminhos que os ônibus e os aviões seguiram no transporte de passageiros foram inversos,
enquanto o ônibus, no seu início, era simples, com veículos pouco confortáveis e sem a preocupação se o
serviço prestado ao usuário era bom, o avião privilegiava e direcionava seu foco nos serviços e produtos
para os usuários de alta renda, um exemplo disso é a separação de um avião em classes.
Hoje, contudo, as empresas de ônibus buscam aprimorar e melhorar a prestação de serviço
(internet, serviço de bordo, salas de espera), o conforto, a segurança e a agilidade nas viagens, tentando
assim recuperar parte dos usuários que trocaram o ônibus pelo avião. Já as companhias aéreas estão
buscando a redução dos custos para gerar tarifas menores e atender a classes de menor poder aquisitivo.
O ônibus tem como características a seu favor a acessibilidade, pois possui terminais rodoviários
em praticamente todas as cidades e consegue levar seus usuários o mais próximo de seus destinos, sem a
utilização de outro modo de transporte, tarifas com baixo custo e tem grande aprovação de serviços por
parte de seus usuários.
As empresas de ônibus reconhecem a queda da procura do transporte de passageiros e estão
inovando e melhorando seus serviços para recuperar mercado. Mesmo com a queda o transporte de
passageiros interestadual por ônibus, esse modal continua com enorme importância na economia brasileira
e na integração nacional.
Já a aviação civil doméstica cresceu 133% nos últimos oito anos, e neste modal, sim, aconteceram
grandes mudanças, maior concorrência entre as empresas aéreas, redução no preço das tarifas e aumento
nas rotas ofertadas. Com a redução das tarifas vieram também as facilidades de pagamento, e classes
sociais que não tinham a condição financeira de viajar de avião agora têm.
A grande restrição para os usuários é a quantidade de aeroportos, pois eles ficam concentrados em
grandes centros e essa restrição para ser solucionada depende de melhor infraestrutura, que demanda
altos investimentos, visto que o tempo para uma avaliação e construção de um novo aeroporto leva-se em
torno de 20 anos.
Com a proximidade da Copa do Mundo de futebol em 2014 e da Olimpíada do Rio de Janeiro em
2016, é necessária uma infraestrutura aeroportuária e aeroviária, que atenda a essa demanda,
promovendo, assim, uma melhor integração entre os dois maiores modos de transporte de passageiros no
Brasil.
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ESTUDO TEÓRICO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE APOIO AO
MARKETING FINANCEIRO
Tiago Alberto Gonçalves
Rodrigo Tosi Zanutto
RESUMO
Atualmente a tecnologia, tem trazido inúmeros benefícios à gestão empresarial, especialmente no que se
refere ao apoio a tomada de decisões, visto que possibilita que as informações sejam utilizadas com mais
precisão e agilidade. Diante desta realidade o artigo trata dos sistemas de informação, como ferramenta de
apoio a tomada de decisões empresariais. Especialmente no que tange ao marketing financeiro, destacando
a importância das informações concretas e instantâneas, para que os profissionais possam obter resultados
mais positivos e significativos dentro do contexto do marketing financeiro, especialmente no que se refere à
diminuição de custo e ao retorno mais amplo e ágil.
Palavras-Chave: Sistema de Informação, Marketing Financeiro, Competitividade.

ABSTRACT
Currently the technology has brought innumerable benefits to business management, especially with regard
to supporting decision making, since that enables information to be used with more precision and agility. By
this fact, this article deals with information systems as a tool to support business decisions, especially in
regard to financial marketing, highlighting the importance of precise information and instant, so that
professionals can achieve more positive results and significant within the context of financial marketing,
especially
as
regards
the
lower
cost
and
wider
and
faster
return.
Key-words: Information System, Financial Marketing, Competitiveness.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente as empresas precisam se conscientizar e principalmente se adaptar a uma nova era: a
era da informação digital, que possibilita as organizações estão estratégica mais eficiente, tomadas de
decisões mais precisas e conseqüentemente maiores competitividade através do uso de recursos
inteligentes que são oferecidos pela tecnologia da informação especialmente pelos sistemas de informação.
A tecnologia da informação tem disponibilizado as empresas recurso tecnológicos e
computacionais voltados à geração e gerenciamento de informação. Os sistemas de informação estão cada
vez mais sofisticados, produzindo mudanças significativas e positivas nas organizações, visto que possibilita
que estas tenham melhores condições de enfrentar o mercado em que estão atuando, através do uso das
informações.
Atualmente pode-se dizer que não existe possibilidade de as empresas serem competitivas sem
que se utilizem dessas ferramentas, visto que elas possibilitam novas visões, sejam do presente ou do
futuro da empresa.
Os sistemas de informações da atualidade favorecem a empresa mediante a disseminação de
informações que são consideradas essenciais para a organização, muitas vezes sendo transformadas em
conhecimentos e experiências que facilitam as decisões da empresa.
Pensando por esse lado, esse estudo da ênfase aos sistemas de informação voltados ao
marketing financeiro uma vez que existe a possibilidade de as empresas utilizarem-se mais de suas
informações, para ganharem vantagem competitiva através do marketing financeiro, possibilitando maiores
ganhos para a organização e para o próprio cliente.
2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E MARKETING FINANCEIRO
2.1 GESTÃO DA INFORMAÇÃO
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De um modo geral, a gestão da informação, tem como objetivo, transformar a informação em
conhecimento, fazendo com que ela chegue às pessoas certas, no momento certo, sem dificuldades.
“A informação é um componente intrínseco de quase tudo que uma organização
faz. Sem uma clara compreensão dos processos organizacionais e humanos pelos
quais a informação se transforma em percepção, conhecimento e ação, as
empresas não são capazes de perceber a importância de suas fontes e
tecnologias de informação” (CHOO, 2006, p.27).
No entanto, não é de hoje que o gerenciamento das informações é tratado com ênfase e
relevância, segundo Anthony (1965) apud Braga (2008, p. 4) esse gerenciamento poder ser conduzido por
três níveis de estratégia:
Nível Estratégico - São tomadas decisões estratégicas complexas e exigem informações bastante
variadas e ao nível das relações da organização ou meio envolvente, não se exigindo muita especialidade.
Estão incluídas nela a definição dos objetivos e a elaboração de políticas gerais. A informação provém de
fontes externas e também de outros níveis.
Nível Tático - Onde têm lugar as decisões táticas e que exigem informação pormenorizada, com
alguma triagem, havendo responsabilidades na interpretação da informação, que provém de fontes internas
e sendo obtida com alguma freqüência.
Nível Operacional - São tomadas as pequenas decisões ou as decisões operacionais, para
problemas bem definidos cuja resolução é, muitas vezes, baseada em dados fatuais programáveis e através
da aplicação de rotinas informáticas.
De acordo com Braga (2008 p. 4) “a gestão da informação deve assentar num Sistema de
Informação desenvolvido à medida das necessidades”. Seus atores, desempenham um papel de apoio na
articulação dos vários subsistemas que a constituem (entendida como um sistema global) e os sistemas
envolventes, na medida em que efetua o processamento de dados provenientes de múltiplas fontes,
gerando informação útil e conhecimento.
Esta forma entende-se que o gerenciamento da informação, é de extrema importância para que o
design crie condições estimulantes e práticas de acesso às informações, de modo que evidencie o
conhecimento rápido e objetivo.
Já Choo (2006, p. 30) destaca a importância do uso da informação, pelas empresas e pode-se
inclusive considerar pelo próprio profissional – o designer:
“Os três modos de uso da informação – interpretação, conversão e processamento
– são processos sociais dinâmicos, que continuamente constituem e reconstituem
significados, conhecimentos e ações. A organização que for capaz de integrar
eficientemente os processos de criação de significado, construção do
conhecimento e tomada de decisões pode ser considerada uma organização do
conhecimento”.
Choo (2006) explica que o uso da informação, passa por três modos relevantes, a interpretação, a
conversão e o processamento e que sem essas condições não é possível haver o conhecimento, que
segundo o autor, também necessita de gerenciamento.
Segundo Choo (2006, p. 31-32) “Administrando os recursos e processos de informação, a
organização do conhecimento é capaz de:
- Adaptar-se às mudanças do ambiente no momento adequado e de maneira eficaz;
- Empenhar-se na aprendizagem constante, o que inclui desaprender pressupostos, normas e
crenças que perderam validade;
- Mobilizar o conhecimento e a experiência de seus membros para gerar inovação e criatividade;
- Focalizar seu conhecimento em ações racionais e decisivas”
E prossegue destacando que “uma organização dá sentido a seu ambiente por meio de quatro
processos interligados: mudança ecológica, interpretação, seleção e retenção” (CHOO, 2006, p. 33) que
também deve ser observada pelos profissionais ligados diretamente a informação, como o caso do designer
informacional.
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Esse processo pode ser observado através da figura a seguir:

MUDANÇA
ECOLÓGICA

INTERPRET
A-ÇÃO

SELEÇÃO

RETENÇÃO

Figura 19 – Processos de criação de significado em uma organização
Fonte: Adaptado de Choo (2006, p. 33).
Essas informações segundo Choo (2006) são adquiridas em diferentes fontes, mas estão
diretamente relacionadas à produção científica e as pessoas, o autor destaca que “Em termos de
construção teórica, podemos fazer algumas observações de caráter geral:
1.
As necessidades e os usos da informação devem ser examinados dentro do contexto
profissional, organizacional e social dos usuários. As necessidades de informação variam de acordo com a
profissão ou o grupo social do usuário, suas origens demográficas e os requisitos específicos da tarefa que
ele está realizando.
2.
Os usuários obtêm informações de muitas e diferentes fontes, formais e informais. As fontes
informais, inclusive colegas e contatos pessoais, são quase sempre tão ou mais importantes que as fontes
formais, como bibliotecas ou bancos de dados on-line.
3.
Um grande número de critérios pode influenciar a seleção e o uso das fontes de informação.
As pesquisas descobriram que muitos grupos de usuários preferem fontes locais e acessíveis, que não são,
necessariamente, as melhores. Para “esses usuários a acessibilidade de uma fonte de informação é mais
importante que sua qualidade”.
2.2 A TOMADA DE DECISÃO E A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Atualmente muitas das dificuldades das empresas, estão relacionadas à tomada de decisão. Pelo
simples fato de uma decisão envolver um gerenciamento preciso de informações e conhecimento, as
empresas, sempre fica com dúvida, em relação ao que será ou não decidido com melhor alternativa para
determinado problema ser solucionado.
Alguns modelos de tomada de decisão auxiliam na organização ou coleta de informações e
conhecimentos, de modo que o administrador ou gestor possa tomar as suas decisões corretamente.
Alguns desses modelos serão verificados posteriormente nesse capítulo.
O processo de tomada de decisão é um processo importantíssimo para a empresa, que na maioria
das vezes, quando toma uma decisão assertiva, consegue render seus resultados e desempenhos além de
conquistar vantagem competitiva.
De acordo com Gutierrez (1999, p. 33):
Não existe uma fórmula perfeita para a tomada de decisões corretas na empresa.
Na organização tradicional, as decisões são tomadas por uma elite decisória que
se perpetua no poder através de um amplo processo de alianças, provocando
distanciamento dos macrobjetivos e perda de informação. A gestão comunicativa,
por sua vez, fundamenta-se na ação comunicativa que consiste na formação
discursiva da vontade, pelo debate entre subjetividades intactas, em condições
próximas do ideal. Um elemento essencial para este processo de tomada de
decisões é a expectativa de um comportamento individual maduro, tanto social
quanto moral. O resultado é um confronto entre a complexidade evitável e
inevitável dos modelos tradicional e comunicativo de gestão.
De modo geral a tomada de decisões nos dias atuais, envolvem tecnologia, comunicação,
informação e conhecimento, conforme destacado por Gutierrez (1999).
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Figura 20 – A tecnologia da informação para tomada de decisão
Fonte: Gutierrez (1999).
Através dessa figura pode-se observar que a tomada de decisão depende da informação, da
comunicação, do conhecimento e da tecnologia, possibilitando assim uma decisão assertiva e de sucesso
para a organização.
2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MARKETING FINANCEIRO
De acordo com Oliveira (2002, p.35), “sistema é um conjunto de partes interagentes e
interdependentes que, conjuntamente, forma um todo unitário com determinado objetivo e efetuam
determinada função”.
Através dos sistemas as empresa conseguem exercer inúmeras atividades e funções, que até
então poderiam ser difíceis de serem executadas, mas que com a ajuda dos sistemas, conseguem ser
executadas com agilidade e precisão.
Para Batista (2004, p. 22) os sistemas devem ser vistos como a “disposição das partes de um todo
que, de maneira coordenada, formam a estrutura organizada, com a finalidade de executar uma ou mais
atividades ou, ainda, um conjunto de eventos que repetem ciclicamente na realização de tarefas
predefinidas”.
O que auxilia de maneira rápida e prática na obtenção de resultados mais precisos, que venham
de encontro às necessidades do usuário, aumentando assim o nível de satisfação em relação aos
resultados e diminuindo as questões trabalhosas do processo.
Segundo Rezende e Abreu (2000, p. 32), geralmente os sistemas procuram atuar como:
- Ferramentas para exercer o funcionamento das empresas e de sua intrincada abrangência e
complexidade;
- Instrumentos que possibilitam uma avaliação analítica e, quando necessária, sintética das
empresas;
- Facilitadores dos processos internos e externos com suas respectivas intensidades e relações;
- Meios para suportar a qualidade, produtividade e inovação tecnológica organizacional;
- Geradores de modelos de informações para auxiliar os processos decisórios empresariais;
- Produtores de informações oportunas e geradores de conhecimento;
- Valores agregados e complementares à modernidade, perenidade, lucratividade e
competitividade empresarial.
Os sistemas geralmente são classificados em:
SISTEMAS FECHADOS que segundo Padoveze (1997) não interagem com o ambiente externo,
enquanto que os sistemas abertos caracterizam-se pela interação com o ambiente externo, suas entidades
e variáveis.
SISTEMAS ABERTOS que segundo Bio (2003) envolvem a idéia que determinados inputs são
traduzidos no sistema e, processados, geram certos outputs, visto que, com efeito, a empresa vale-se de
recursos materiais, humanos e tecnológicos, de cujo processamento resulta bens ou serviços a serem
fornecidos ao mercado.
Já os sistemas de informação, são vistos como uma série de elementos ou componentes interrelacionados que coletam, manipulam e armazenam, disseminam os dados e informações e fornecem um
mecanismo de opinião (STAIR, 1998).
Esses sistemas tem como finalidade a captura e/ou a recuperação de dados e sua análise em
função de um processo de decisão que envolve, de modo geral, o decisor, o contexto, o objetivo da decisão
e a estrutura de apresentação das informações (PEREIRA & FONSECA, 1997, p. 241).
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De um modo geral os sistemas de informação, servem de apoio às decisões da organização, pois
fornecem a elas, informações e condições suficientes para que sejam assertivas e busquem a concretização
dos seus objetivos, sem muitos esforços.
Segundo Oliveira (2002, p. 54) os sistemas de informação, oferecem inúmeros benefícios para as
empresas, dentre elas:
- Redução dos custos das operações;
- Melhoria no acesso às informações, proporcionando relatórios mais precisos e rápidos, com
menor esforço;
- Melhoria na produtividade;
- Melhoria nos serviços realizados e oferecidos;
- Melhoria na tomada de decisões, por meio do fornecimento de informações mais rápidas e
precisas;
- Estímulo de maior interação dos tomadores de decisão;
- Fornecimento de melhores projeções dos efeitos das decisões;
- Melhoria na estrutura organizacional, para facilitar o fluxo de informações;
- Melhoria na estrutura de poder, proporcionando maior poder para aqueles que entendem e
controlam os sistemas;
- Redução do grau de centralização de decisões na empresa;
- Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos.
Sem e tratando de sistemas de marketing financeiro pode-se dizer que é um dos elementos mais
importantes da empresa, pois fornecem condições de a empresa estabelecer vantagens competitivas em
suas ações de marketing, visando um retorno financeiro maior.
O objetivo das empresas, indiferentemente do seu ramo de atuação, é a lucratividade, tornando-se
essencial que elas busquem recursos ou ferramentas que dêem suporte para as decisões e estratégias e,
que aumentam seus rendimentos, como é o caso dos sistemas de informação voltados para essa área.
Marketing é um processo social por meio do quais pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de
que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor
com outros. O Marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. Algumas variáveis
devem ser consideradas no ambiente de marketing (KOTLER e ARMSTRONG, 2003 p. 21):
Variáveis econômicas: são considerados os fatores econômicos que envolvem o público alvo,
devem ser avaliados até que ponto as variações econômicas podem comprometer a empresa e seus
projetos.
Variáveis Demográficas: é o monitoramento da população local e regional. Podem ser
consideradas, por exemplo, o tamanho e a taxa de crescimento da população em diferentes cidades,
regiões e nações, distribuição etária e composto étnico, níveis educacionais, faixa etária, etc.
Variáveis Culturais: referem-se ao grau de cultura de uma população e até que ponto ele pode
influenciar a empresa ou projeto. Envolve a cultura, sub-cultura, comportamentos, religião, crenças,
conhecimentos tecnológicos, e outros.
Variáveis tecnológicas: referem-se às mudanças e facilidades de acesso à tecnologia.
Variáveis político-legais: referem-se às mudanças no ambiente político e nas leis
E sem a informação, essas variáveis não podem ser aproveitadas, muito menos consideradas
como ferramentas, em especial ao marketing financeiro, que demanda maior atenção e providencia.
Segundo Badoc (2002 p. 31) o marketing financeiro, é um elo privilegiado entre as questões
financeiras e os seus clientes, é, em termos de futuro, uma preocupação fundamental das direcções-gerais,
oferecendo produtos, serviços e conselhos de qualidade nos mercados da poupança, do risco, da
informação e do aconselhamento.
Caso a empresa venha a receber informações de maneira mais precisa e mais objetiva, com
certeza as empresas poderão tomar decisões mais assertivas em relação as suas finanças e a
aplicabilidade de seus recursos financeiros.
Através da informação, é possivel que as empresas consigam aquilo que realmente buscam,
diminuindo os riscos e aumentando a lucratividade, achegando-se mais as necessidades de seus clientes,
diminuindo os gastos com marketing e especialmente tratando de maneira mais correta as suas decisões,
frente ao mercado financeiro e até mesmo, frente a sua concorrência, o que justifica a importância dos
sistemas de informação, dentro do contexto marketing financeiro nos dias atuais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresenta a nova proposta dos sistemas de informação no suporte à tomada
de decisões empresarial, dando origem a soluções mais precisas e ágeis indispensáveis para a organização
moderna.
Através da informação, transmitida instantaneamente pelos sistemas de informação, a empresa
torna-se conhecedora do que esta acontecendo a sua volta, consegue fazer análises mais precisas, tirar
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conclusões mais objetivas e organizar e planejar seus investimentos com mais assetividade, desta forma,
tornando-se mais competitiva.
Esse estudo mostrou a importãncia dos sistemas de informação para o marketing financeiro, uma
vez que as empresas, especialmente as que são ligadas diretamente as finanças, precisam da informação
em tempo real, de modo que consigam tomar decisões sempre corretas no momento correto. Essa
facilidade em obter as informações necessárias, gera na empresa maior lucratividade, menos riscos e
consequentemente, um preparo melhor para enfrentar o mercado financeiro e toar suas decisões de
investimento, marketing e clientes, visto que as informações possibilitam uma visão presente e futura, mais
esclarecedora e objetiva.
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RESUMO
Atualmente, uma das áreas que mais se desenvolvem dentro das organizações é a Gestão de
Estoques. A curva ABC, na Gestão de Estoques, pode ser usada para identificar e definir locais de
armazenagem para os produtos com maior rotatividade, de modo que o número de movimentações dos
produtos, no armazém, seja o menor possível. Este artigo propõe a identificação dos produtos com maior
rotatividade do estoque, de produtos acabados de uma indústria moveleira, com o objetivo de melhorar a
produtividade do sistema e o nível dos serviços oferecidos aos clientes.
PALAVRAS-CHAVE: Estoque, Curva ABC, Indústria Moveleira.
ABSTRACT
Today, one of the areas most develop within organizations is the Inventory Management. The ABC
curve, in Inventory Management, can be used to identify and define local storage for products with higher
turnover, so the number of movements of products in the warehouse, is minimized. This paper proposes the
identification of products with higher turnover of inventory of finished products, a furniture industry, with the
aim of improving the productivity of the system and level of services offered to customers.
KEYWORDS:Inventory, ABC Curve, Furniture Industry.
1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a indústria moveleira é fragmentada, intensiva em mão-de-obra, com pouca participação
no valor agregado e verticalizada. Está localizada com mais intensidade nas regiões Sul e Sudeste do país
e teve um avanço expressivo durante a década de 1990, após um grande investimento na aquisição de
máquinas e equipamentos importados que proporcionaram um aumento expressivo na produção e uma
padronização do produto em nível internacional (COELHO, 2004).
Segundo Santos (2008), as regiões Sul e Sudeste representam 90% da produção nacional de
móveis. No Brasil, este setor vem crescendo muito nos últimos anos, sendo assim passivo de investimentos
dos diversos segmentos do setor governamental, devido ao aquecimento da economia, aumento de
empregos diretos e indiretos, como também a capacidade de gerar divisas.
É fundamental que as indústrias adotem sistemas de gestão que desenvolvam habilidades
humanas, para utilizar da melhor maneira as instalações e máquinas, eliminando ao máximo os
desperdícios (OHNO,1996). A competitividade entre as indústrias, como também o desenvolvimento das
mesmas, faz com que exista uma preocupação e consequente investimento no melhoramento contínuo de
produtos e processos. Assim, as indústrias estão passando por uma revisão crítica de seus próprios
padrões de operação, no que diz respeito aos seus processos de planejamento de produção e controle de
estoque, de modo a existir um gerenciamento da produção cada vez mais detalhado (DIAS, 2008).
O processo eficiente de coleta de materiais (picking) do estoque é extremamente crucial para
enfrentar um mercado competitivo, devido à dedicação cada vez maior por lotes pequenos, entregas mais
frequentes e ciclos de tempos mais reduzidos (SHIRK, 1989). A importância cada vez maior por tempos de
processamento e de entrega de produtos aos clientes cada vez mais curtos, servem como diferencial
competitivo entre empresas de manufatura. Através desta perspectiva promover a redução do tempo de
movimentação com pedidos na área de estoque de uma indústria é muito importante, para reduzir o tempo
de atendimento aos clientes (PETERSEN, 1999).
O método da análise de classificação ABC é uma ferramenta que auxilia nogerenciamento de
estoques, proporcionando informações relevantes sobre aquele produtos que tem maior ou menor giro.
Éutilizada, também, para definição de política de vendas, planejamento dadistribuição, programação da
produção e resolução de uma série de problemasusuais de empresas industriais, comerciais ou de

143
prestação de serviços. A curvaABC é uma ferramenta gerencial que permite identificar quais itens
requerematenção e tratamento adequados quanto à sua importância.
Estoque é qualquer quantidade de bens físicos que sejam conservados, de forma improdutiva, por
algum intervalo de tempo. Estoque também é a quantidade necessária de produtos para atender à demanda
dos clientes. Ele existe somente porque o fornecimento e a demanda não estão em harmonia um com o
outro (PAOLESCHI, 2009).
Ballou (2006), define estoque como “acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes,
materiais em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do canal de produção e
logística das empresas”. O mesmo autor ainda complementa que os custos envolvidos na manutenção de
estoques nas indústrias, podem representar de 20 a 40% do seu valor por ano.
Os estoques podem ser considerados como desperdício, mas são extremamente necessários em
alguns momentos. O que não pode acontecer é que sejam utilizados desnecessariamente. Cada tipo de
organização pode ter diferentes níveis de performance e produtividade, e necessita, assim, de um
adequado controle dos seus estoques (WEBER, 1989).
Este artigo propõe a identificação dos produtos com maior rotatividade do estoque, de produtos
acabados de uma indústria moveleira, com o objetivo de melhorar a produtividade do sistema e o nível dos
serviços oferecidos aos clientes.
2CLASSIFICAÇÃO DOS ESTOQUES
Segundo Filho (2006) em uma indústria pode-se ter os seguintes tipos de estoques:


Estoque de produtos em processo: Este tipo de estoque baseia-se essencialmente em todos os
artigos solicitados necessários à fabricação ou montagem do produto final, que se encontram nas
várias fases de produção.



Estoque de matéria-prima e materiais auxiliares: Nestes estoques encontram-se materiais
secundários, como componentes que irão integrar o produto final. São usualmente compostos por
materiais brutos destinados à transformação.



Estoque operacional: É um tipo de estoque destinado a evitar possíveis interrupções na produção
por defeito ou quebra de algum equipamento. É constituído por lubrificantes ou quaisquer materiais
destinados a manutenção, substituição ou reparos tais como componentes ou peças sobressalentes
.



Estoque de produtos acabados: É o estoque composto pelo produto que teve seu processo de
fabricação finalizado. Em empresas comerciais é chamado de estoque de mercadorias. Usualmente
são materiais que se encontram em depósitos próprios para expedição. São formados por materiais
ou produtos em condições de serem vendidos.



Estoque de materiais administrativos: É formado de materiais destinados ao desenvolvimento das
atividades da empresa e utilizados nas áreas administrativas da mesmas, tais como, impressos,
papel, formulários, etc.

3A CURVA ABC
Uma técnica simples e bastante utilizada na administração de estoques, principalmente quando
existe uma variedade grande de produtos, que auxilia a visualização e a análise do que é relevante ou não
é o Diagrama de Pareto, também conhecido como Curva ABC. Esta técnica é uma ferramenta auxiliar de
produtividade, pois uma vez que selecionados e classificados os elementos em análise, pode-se dedicar
mais recursos ao que é mais relevante e de maior impacto sob quaisquer aspectos (BERNARDI, 2008).
O princípio do Diagrama de Pareto foi observado por Vilfredo Pareto, na Itália no final do século XX,
após um estudo da distribuição da riqueza em uma população, onde observou-se que a maior parte da
riqueza concentrava em uma parcela pequena de pessoas, em uma relação de 80 para 20. Atualmente, são
muito comuns sistemas que tenham essa mesma característica, ou seja, um número pequeno de itens
possui uma representatividade grande em relação a alguma característica (GOEBEL, 1996).
Segundo Dias (1995) uma análise ABC consiste da separação dos itens de estoque em três grupos de
acordo com o valor de demanda:
a) Classe A: Grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com uma atenção bem especial
pela administração.
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b) Classe B: Grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e C.
c) Classe C: Grupo de itens menos importante que justificam pouca atenção da administração.
Assim, a utilização do Diagrama de Pareto em ambientes fabris possibilita uma visualização mais
crítica de quais produtos devem ter um cuidado especial e quais não precisam ser tratados de tal maneira, e
neste ambiente atual de busca por melhorias contínuas, essa ferramenta mostra-se importante (SHIRK,
1989).
Segundo Carvalho (2002) a construção da curva ABC é um processo simples e que exige poucas
informações: o código do material ou item, a demanda em unidade de cada item durante o período de
estudo – com estas informações faz-se o cálculo da demanda em relação aos produtos expedidos e
finalmente a ordenação decrescente dos itens e a construção da curva.
4 A INDÚSTRIA MOVELEIRA
A indústria em estudo está localizada na Região Oeste do Paraná, possui uma área total de
aproximadamente 16 mil metros quadrados e conta com cerca de 200 funcionários. A produção dos móveis,
de madeira, está distribuída em duas plantas fabris, que totaliza uma gama de mais de 160 produtos, entre
cadeiras, mesas e bases para mesa de jantar, balcões, aparadores, poltronas, racks e mesas de centro, em
diversas opções de cores.
Uma característica importante da indústria é a sazonalidade da demanda que ocorre entre fevereiro
e julho, devido ao fato do período que antecede essa época ser destinado ao lançamento da linha do ano
vigente. A partir do mês de agosto a demanda estabiliza-se e consequentemente, também, a produção de
móveis e o estoque de produtos acabados.
4.1 Descrição do Sistema
Os produtos, fabricados em madeira MDF (MediumDensityFiberboard), objeto deste estudo, após
passarem pelo setor de embalagem são transportados, pela empilhadeira, para o setor de estoque. O setor
de estoque é constituído por 9 prateleiras de 5 andares (Figura 1). Na expedição, o operador da
empilhadeira recebe o pedido de produtos com vários itens. Vai até as prateleiras e retira os páletes dos
produtos e os descarrega no setor de pré-embarque. Depois que os produtos são descarregados retorna os
páletes ao seu lugar de origem nas prateleiras.

Figura 1 – Layout do setor de armazenagem de produtos MDF
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O volume da produção da indústria moveleira traz a necessidade da manutenção de estoque de
produtos acabados, como uma estratégia mercadológica, para melhorar o atendimento a seus clientes.
Dentro deste contexto, foram coletados dados de produtos, fabricados em MDF, expedidos pela
indústria no primeiro semestre de 2011, objetivando assim uma reorganização dos estoques dos produtos,
de maior giro, dentro do armazém. Observa-se que, anteriormente a este estudo, os produtos eram
colocados nas prateleiras de forma aleatória.
Na Tabela 1 apresentam-se os dados coletados, na indústria, para construção da Curva ABC.

Tabela 1 - Dados coletados para construção da Curva ABC

Índice
1
2
3
4
5
6
7

Percentual de
Produto Expedido
Base Mesa Jantar
35,08
Mesa de apoio
22,69
Mesa Centro
17,01
Balcão
10,63
Rack
10,59
Aparador
2,86
Painel traseiro
1,14
Produto

Percentual
acumulado
35,08
57,77
74,78
85,41
96,00
98,86
100,00

Ordenador Quantidade
1278,00
751,00
625,00
415,00
408,00
125,00
125,00
Total

1278
751
625
415
408
125
125
3727

Com os dados obtidos, de acordo com a Tabela 1, construiu-se a Curva ABC apresentada na Figura
2.

Figura 2 – Curva ABC
Observa-se, através da Figura 2, que os produtos Base da Mesa de Jantar, Mesa de Apoio e Mesa
de Centro são os produtos de maior giro da indústria moveleira. Formando 74.78% dos produtos, fabricados
em MDF, expedidos pela empresa no primeiro semestre de 2011.
Os dados obtidos, através da Curva ABC, orientaram a área de Gestão de Estoques, da indústria
moveleira, na organização da disposição dos produtos nas prateleiras do estoque. Os produtos de maior
giro foram colocados na região mais próxima do pré-embarque, minimizando, assim, as distâncias entre o
pré-embarque e as prateleiras.
6 CONCLUSÕES
Todo processo empresarial requer profissionais competentes, na Gestão de Estoques não é
diferente, pois engloba os itens da empresa pertencentes ao seu ativo circulante.
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O Gestor de Estoques deve conhecer os processos de produção e vendas, para avaliar
criteriosamente cada item pertencente ao estoque, dando-lhes a atenção relativa à sua representatividade
no investimento e faturamento. Com tais ações as empresas buscam a melhoria contínua e obter vantagem
competitiva, galgando um posto cada vez mais à frente de seus concorrentes.
Utilizou-se, neste trabalho, a curva ABC para identificar os produtos de maior rotatividade no
estoque de uma indústria moveleira, em função do histórico de giro do primeiro semestre de 2011.
Observou-se que através dos dados obtidos, da Curva ABC, pode-se minimizar as distâncias de picking dos
produtos de maior rotatividade do estoque, melhorando a produtividade do sistema e o nível dos serviços
oferecidos aos clientes.
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RESUMO
A influência favorável dos meios naturais de conforto na cidade tem sido exibida diante de estudos que
mostram a conservação da umidade do ar e a amenização da temperatura. Tais estudos apontam que a
relação das áreas verdes com o processo de urbanização refletem as condições climáticas e a qualidade de
vida da população. Devido à ausência de planejamento urbano e devastação da vegetação, a cidade sofre o
fenômeno das ilhas de calor, fazendo com que a população conviva com o desconforto térmico ambiental. O
presente trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento térmico em duas praças do município de
Jahu, SP, relacionando com a cobertura arbórea das mesmas. Será utilizado como metodologia o
sensoriamento remoto e levantamento de temperatura em duas praças escolhidas através de imagem de
satélite, de forma a relacionar a importância da arborização na temperatura ambiente. As praças escolhidas
para o estudo foram a Praça da República com 100% de cobertura arbórea e a Praça Crepaldi com 20,38%
de cobertura arbórea. O resultado indicou temperaturas de superfície entre 18ºC a 30ºC, na Praça da
República, enquanto na Praça Crepaldi as temperaturas variaram entre 18ºC a 38ºC caracterizando o
fenômeno de ilhas de calor.
Palavras-chave: Conforto térmico. Arborização. Planejamento urbano
ABSTRACT
The favorable influence of natural means of comfort in the city has been displayed before studies that show
the conservation of humidity and temperature softening. These studies indicate that the ratio of green areas
with the urbanization process reflect the climate and quality of life. Due to the lack of urban planning and
devastation of vegetation, the city suffers the heat island phenomenon, causing the population live with the
discomfort thermal environment. This study aims to evaluate the thermal behavior of two squares in the city
of Jahu, SP, relating to the same tree cover. Methodology will be used as the remote sensing survey and
temperature in two places chosen through satellite imagery, in order to relate the importance of afforestation
in temperature. The places chosen for the study were the Republic Square with 100% tree cover and
Crepaldi Square with 20.38% of tree cover. The result indicated surface temperatures between 18 º C to 30 º
C, at Republic Square, while in Piazza Crepaldi temperatures ranging from 18 º C to 38 º C characterizing
the phenomenon of heat islands.
Keywords: Thermal comfort, arborization, urban planning.
1. INTRODUÇÃO
O crescimento contínuo das cidades tem ocasionado uma displicência em relação à composição
arbórea em grandes centros urbanísticos, e em consequência disso, geram-se significativos impactos no
microclima urbano. A estrutura da paisagem, o elevado nível de impermeabilização, a radiação solar, assim
como as propriedades físicas dos materais presentes, colaboram demasiadamente na mudança
microclimática, gerando as chamadas ilhas de calor (PEIXOTO et al., 1995).
Como forma de proporcionar conforto térmico e bem estar populacional, a arborização assume o
papel principal e particular, uma vez que, as árvores dão estabilidade ao clima, reduz o grau de incidência
solar, diminui a velocidade dos ventos e contribui para o aumento da umidade do ar, melhorando a
qualidade do ambiente e favorecendo no conforto térmico (LABAKI; SANTOS, 1996).
De acordo com Milano (1994), no Brasil a arborização urbana é uma atividade relativamente recente
e tem sido realizada sem planejamento na maioria das cidades. Assim, a arborização de ruas requer um
planejamento adequado e que seja de forma sustentável, num caráter de desenvolvimento quantitativo,
qualitativo ou quali-quantitativo.
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Apesar de ser de conhecimento comum e de muitas pesquisas mostrarem a capacidade e a
importância da arborização urbana, ainda é uma ideia escassa, uma vez que se analisarmos as cidades no
geral, são poucas as que aplicam um projeto de arborização em vias públicas e dão ênfase nessa questão.
A arborização é também influenciada pelas atividades antrópicas, relacionadas com a intensa
transformação do cenário urbano. O conjunto habitacional e meio ambiente precisa ser investigado, em
virtude do interesse em compor e conservar regiões sustentáveis. É necessário pensar na paisagem
urbanística do meio e em sua cobertura vegetal, uma vez que as árvores tem função ecológica, além de
estética, sejam em jardins, canteiros e calçadas, e ainda colaboram com o microclima e melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos.
De acordo com Lima et al. (1994) os espaços abertos podem ser separados em: áreas livres
privadas, potencialmente coletivas ou públicas. São nomeadas como espaços livres de utilidade pública,
onde é de livre acesso. Nessas áreas, existem as denominadas áreas verdes, com vegetação arbórea, e
que compreendem os jardins, canteiros e parques centrais com intuito estético, paisagista e ecológico.
Atualmente, tem-se percebido um significativo aumento de temperatura nos centros urbanos, por
causa das alterações climáticas e principalmente devido à ausência de vegetação. Sendo assim, o controle
da temperatura ambiente pode ser feito com o processo de arborização, atenuando a radiação (BUENO,
2003). A sombra das árvores é um elemento essencial para o conforto ambiental (AYRES; TARGA;
PEIXOTO, 2005).
Partindo da ideia de conforto térmico em relação ao desenvolvimento das ilhas de calor, a geometria
urbana também tem uma grande influência no que se refere ao planejamento urbano, ou seja, nas
dimensões e espaços das edificações nos centros da cidade, uma vez que a geometria danifica o
escoamento do vento, assimila a energia e a competência da superfície em liberar radiação intensa para o
ambiente (CASTRO, 1999).
Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento térmico em duas praças
no município de Jahu, SP, relacionando com a cobertura arbórea das mesmas.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Arborização urbana
Para Llardent (1982), áreas verdes são espaços livres plantados de vegetação, adquirindo a ideia
de jardins, parques e praças.
Entende-se por arborização urbana, o conjunto de terras públicas e privadas, com vegetação
predominantemente arbórea que uma cidade apresenta, ou ainda, é um conjunto de vegetação arbórea
natural ou cultivada em áreas particulares, praças, parques e vias públicas (SANCHONETE, 1994).
Ao planejar a arborização, deve-se levar em conta critérios de caracterização do ambiente.
Primeiramente leva-se em consideração o aspecto visual-espacial, onde é escolhido o tipo adequado de
árvore que o local pode abrigar para fins paisagísticos. Logo em seguida levantam-se as limitações
biológicas e físicas que o meio pode impor em relação ao crescimento das árvores. E por fim, como terceiro
critério, são avaliadas as espécies mais pertinentes para beneficiar o microclima e sua situação ambiental
(AMIR; MISGAV, 1990).
Segundo Gonçalvez (2002) a vegetação urbana atesta papéis importantes nas cidades. Partindo da
ideia fisiológica, abranda o meio urbano através das sombras das folhas, filtra os ruídos emitidos diminuindo
assim a poluição sonora, favorece a qualidade do ar, amplifica o teor de umidade e oxigênio, concentrando
o gás carbônico e suavizando a temperatura. O autor também cita que a composição arbórea na cidade
além do desempenho paisagístico, concede mais vantagem à população, reduzindo a velocidade dos
ventos, melhorando a composição atmosférica e ajudando no microclima.
A arborização urbana é uma questão relevante para oferecer um espaço sadio e está associada
com a presença de vegetação arbórea em ambientes e através das características naturais da espécie
vegetal, agem positivamente no conforto térmico, contribuindo na qualidade de vida dos habitantes
(WESTPHAL, 2000).
Avissar (1996) afirma que em cidades arborizadas as temperaturas são menores do que em cidades
com menor índice de arborização.
Segundo Mascaró (2006), cada tipo de árvore possui particularidades com rlação ao formato da
copa, rugosidade foliar e coloração, e essas características são alteradas conforme o meio em que se situa.
A superfície sombreada provocada por uma árvore é influência pelo tamanho e formato de sua copa, com o
movimento solar diário de acordo com as estações do ano (PAULA, 2004).
Segundo Ayres et al (2005) a sombra passa a ser um dos elementos essenciais para adquirir o
conforto em ambientes tropicais. As espécies de grande porte quando comparadas com o desempenho das
espécies de menor porte são mais eficientes no domínio e diminuição dos efeitos do clima no meio urbano.
A vegetação ameniza a temperatura do ar pela umidade que é emitida pela planta através de sua folhagem
e pelo controle da radiação (Figura 1).
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Figura 1: Efeitos de maciços arbóreos nas condições de temperatura e umidade relativa do ar. Ilustração de
Grey e Deneke, (1978).
Para Llandert (1982), a manutenção da umidade do ar através da vegetação ocorre de três modos:
evaporação física direta das chuvas, transpiração fisiológica das plantas, que é inversamente proporcional
ao grau higrotérmico do ambiente, e a clorovaporização do vapor da água quando está absorvendo
clorofilica de CO2 através da radiação. Afirma também que a evaporação em ambientes abertos pode ser
até dez vezes maiores do que embaixo da copa das árvores.
Atualmente a definição de arborização urbana tem se transformado, sendo conceituado como
“silvicultura urbana” ou chamado de “verde urbano”, que tem como finalidade o manejo e cultivo de árvores
que auxiliam no bem-estar econômico, sociológico e fisiológico. As plantas são a forma vegetal mais comum
e característica do espaço urbano, sejam em áreas privadas ou vias públicas, criando um ambiente
agradável. E por esse motivo, é necessário pensar na geometria dos jardins urbanos, para que eles possam
se relacionar com o microclima da cidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos (RACHID, 1999).
2.2. Conforto térmico
A ideia de conforto térmico está abertamente relacionada à estabilidade térmica do corpo humano.
Através do sistema termorregulador (sistema biológico) o funcionamento fisiológico permite as alternâncias
térmicas com o meio. O sistema termorregulador funciona de acordo com a taxa de metabolismo, o
isolamento térmico diante das roupas, a temperatura radiante, a velocidade do ar e a umidade condicional.
A partir desses fatores se estabelece o conforto térmico ou o desconforto térmico, em relação ao ambiente
exposto (UTIMURA, 2010).
Para Moreno (2007) os microclimas das áreas urbanas que se localizam em latitudes distintas,
indicam índices de conforto térmico diferentes, uma vez que não estão aliados apenas pelas características
ambientais, mas também por características populacionais. O conforto térmico de uma população situado
num específico meio se estabelece a partir do intervalo das variáveis ambientais que confere a uma área de
conforto, através de propriedades fisiológicas, físicas e psicológicas.
A formação das ilhas de calor é o resultado de muitos fatores da urbanização, como a poluição do
ar, que aumenta a radiação das ondas longas liberadas pela atmosfera, às áreas impermeáveis e a
propriedades térmicas dos materiais das construções que ajudam na condução de calor. A arborização tem
um papel positivo no microclima urbano, uma vez que a planta absorve calorias quando faz o processo de
evapotranspiração, assim, diminui a temperatura nos horários mais críticos, além da vegetação proporcionar
sombra ao ambiente, amenizando o calor, também combate a aridez do clima. Porém, com a
impermeabilização da superfície e redução da cobertura arbórea, a água da chuva não é infiltrada e escoa
superficialmente, diminuindo a umidade do solo nos espaços urbanos (OKE, 1978).
3. METODOLOGIA
O estudo foi realizado no município de Jahu, SP, localizado do Centro Oeste Paulista há 296 km da
Capital. Através de uma imagem de satélite processada no Software Idrisi Taiga, foi feito o levantamento
das regiões com temperaturas mais elevadas e amenas no perímetro urbano do município (Figura 2). Para
melhor comparação, a imagem utilizada correspondeu ao dia 14 de Abril de 2011, também na estação do
outono.
A partir do mapa, foram escolhidas duas praças para a coleta de dados de temperatura para a
pesquisa. A primeira praça a nordeste da Figura 2 é a Praça da República, localizada no centro da cidade,
entre as ruas Campos Salles, Conde do Pinhal, Major Prado e Edgar Ferraz há 500 metros de altitude, sob
as coordenadas geográficas 22°1739.75”5 48°3316.07”0. Conforme imagem de satélite com banda termal, e
no dia de captura da imagem, com temperatura em torno de 18ºC. A segunda praça escolhida para coleta
de dados foi a Praça Crepaldi, a sudoeste da Figura 2, localizada no Jardim Maria Luiza 1, entre as ruas
Ângelo Zugliani, Major Prado, Maria Luiza A.A. Botelho e Edgar Ferraz, com altitude de 580 metros, sob as
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coordenadas geográficas 22°1813.73”5 48°3409.60”0 e temperatura segundo banda termal do satélite no
dia da captura da imagem, de aproximadamente 19ºC ou 20ºC.

Figura 2: Mapa de temperatura obtido por imagem de satélite com banca 6 (Termal) com círculos rosa
indicando as Praças da República, à nordeste da imagem, e Praça Crepaldi à sudoeste da imagem.
A Praça da República foi projetada em 1910 e construída em 1911, não há registro sobre quais as
espécies e a quantidade destas plantadas no projeto original do engenheiro paulistano João Ribeiro da Silva
(Figura 3), no entanto o Arquiteto do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura de
Jahu, Ricardo Dal‟Bó, relata que há registros de que Jaú, juntamente com Lins, foram os dois municípios
paulista que mais compraram mudas para plantio nas cidades, junto ao IAC (Instituto Agronômico de
Campinas) no início do Século XX. A Figura 4, datada de 1915, mostra foto histórica da Praça onde se
observa muitas arvores. Essa praça sofreu alterções no projeto original e hoje podemos encontrar árvores
de médio e grande porte como Sibipirunas (Caesalpinia peltophoroides Benth.), Flamboyants (Delonix regia
(Bojer ex Hook.) Raf.) e Ipês (Tabebuia sp). Com pouco mais de 100 anos de vida, muitas árvores foram
substituídas, mas a densidade arbórea permaneceu alta, o que resulta hoje em grande área coberta por
árvores.
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Figura 3: Imagem do projeto original do engenheiro paulistano João Ribeiro da Silva em aquarela, na Praça
da República em 1910, ainda com o nome de Praça do Theatro. Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto
Ricardo Dal´Bó.

Figura 4: Praça da República em 1º de agosto de 1915. Fonte: Santos e Feltrin Junior (2009).
A Praça Crepaldi (Figura 5), foi construída no início dos anos 1990 e era conhecida como Praça
Maria Luiza. Em 2002 a Praça foi reformada quando houve a abertura da Rua: Major Prado, inaugurada em
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28 de agosto de 2002. Esta praça foi uma grande e importante fazenda de café, hoje grande parte da
fazenda foi loteada. Da sua beleza e grandiosidade, restam apenas traços arquitetônicos e uma pista de
caminhada, onde é o ponto de encontro de moradores desse bairro. O projeto de arborização desta praça
foi privilegiou o plantio de arbustos ao invés de árvores, e hoje, com as espécies já adultas, a poda das
árvores não proporciona sombra para os bancos e passarelas. As espécies mais observadas atualmente
são Resedás (Lagerstroemia indica), Manacás de cheiro (Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don), Pata de vaca
(Bauhinia variegata L.), Hibiscos (Hibiscus rosa-sinensis L.), Murta (Murraya paniculata (L.) Jack),
Quaresmeiras (Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.) e Ligustres (Ligustrum lucidum W.T. Aiton).

Figura 5: Praça Crepaldi no Maria Luiza I, em 14 de agosto de 1994. Fonte: Falcão (1994).
As medidas do parâmetro ambiental de temperatura do ar foram observadas durante quatro dias da
semana do mês de Maio de 2012, periodicamente, nos horários: 08h, 12h, 16h (conforme horários indicados
pela Organização Mundial de Meteorologia – OMM no trabalho de TEJAS, 2011). Foram escolhidos seis
pontos (três em cada área de estudo).
Para as medições de temperatura foram utilizados seis termômetros de mercúrio, todos protegidos
da exposição direta do sol e a 1,5 metros do solo (Figura 6 A e B) e a uma distância mínima de 1,5 m dos
muros e edificações, evitando assim a influência de radiação dos materiais urbanísticos. Com o auxílio de
bússola, todos os termômetros foram colocados voltados para o norte. A fim de identificar a temperatura do
dia, fez-se a leitura da temperatura nos três horários simultaneamente nos dois locais de coleta e essas
temperaturas foram comparadas com as medidas pela estação hidrometeorológica da FATEC/Jahu.
Após a coleta de dados em campo, os resultados foram analisados e gerados gráficos das
temperaturas de cada local em questão para posterior análise comparativa das temperaturas.
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A

B

Figura 6: A - Suporte com termômetro instalado na Praça Crepaldi no Jardim Maria Luiza 1. B – Suporte
com termômetro instalado na Praça da República no Centro do município de Jahu, SP, em Maio de 2012.
Foram feitas ainda estimativas da cobertura vegetal das duas praças estudadas através da
utilização de imagem recente do Google Earth (18/05/2012), e software Autocad 2011.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise das imagens de satélite das Praças da República e Praça Crepaldi mostrou que a primeira
possui aproximadamente 100% de cobertura arbórea, ou seja, a praça é praticamente toda coberta pelas
copas das árvores. Já a Praça Crepaldi possui cobertura arbórea de aproximadamente 20,38 %. Essa
diferença na arborização pode ser explicada por alguns fatores: a idade das praças que se reflete na idade
das árvores, sendo a Praça da República com árvores mais antigas, e os projetos de arborização de cada
uma, onde se privilegia árvores de grande porte na Praça da República e arbustos e árvores de médio porte
na Praça Crepaldi.
As Figuras 7 a 9 apresentam os valores da média de temperatura registrados no período da estação
de outono, nos dias 08, 09, 10 e 11 de Maio de 2012 para as duas unidades amostrais, além da
temperatura observada na Estação Hidrometeorológica da FATEC/ Jahu. E a figura 10 apresenta os valores
da umidade relativa do ar registrados também nesse período.
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Figura 7: Dados de média das temperaturas dos três pontos amostrais de cada uma das praças (Praça da
República e Praça Crepaldi em Jahu, SP) e da estação Hidrometeorológica da FATEC/Jahu, coletadas nos
dias de 8 a 11 de maio de 2012, às 08h

Figura 8: Dados de média das temperaturas dos três pontos amostrais de cada uma das praças (Praça da
República e Praça Crepaldi em Jahu, SP) e da estação Hidrometeorológica da FATEC/Jahu, coletadas nos
dias de 8 a 11 de maio de 2012, às 12h.

Figura 9: Dados de média das temperaturas dos três pontos amostrais de cada uma das praças (Praça da
República e Praça Crepaldi em Jahu, SP) e da estação Hidrometeorológica da FATEC/Jahu, coletadas nos
dias de 8 a 11 de maio de 2012, às 16h.
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Figura 10: Dados de média, mínima e máxima da umidade relativa do ar dos dias 8 a 11 de maio de 2012,
da Estação Hidrometeorológica da FATEC Jahu.
Na Praça da República, a média da temperatura entre os quatro dias coletados foi de 23ºC, e na Praça
Crepaldi foi de 29ºC. A maior temperatura registrada foi no dia 11 de maio, com 39ºC às 12h, na Praça
Crepaldi. Na Praça da República nesse mesmo horário e data, foi registrada temperatura de 28ºC. Grande
discrepância nos valores, uma vez que é o horário onde a radiação é mais intensa.
Santana e Lombardo (1997) realizaram um estudo e verificaram a relação do uso do solo, a
estrutura urbana e as diferentes temperaturas do ar, em Fortaleza/CE. Os mesmos autores mediram a
temperatura, umidade do ar e velocidade dos ventos e constataram que a zona com maior densidade de
veículos e mais ocupada, com maior espaço construído, durante o dia, tiveram temperaturas mais elevadas.
Já as zonas com a presença de vegetação, apresentaram temperaturas mais baixas.
Em Jahu, na Praça da República, apesar de estar localizada em área central, com intenso fluxo de
veículo, e cercada por edifícios e construções, apresentou temperaturas mais baixas do que a Praça
Crepaldi onde há menor fluxo de veículos e também menos edificações no entorno. No entanto a Praça da
República apresente grande densidade arbórea e muita sombra o que mostrou ter maior influência na
manutenção de temperaturas amenas do que a proximidade com edificações e fluxo de veículos.
A partir do estudo de avaliação do conforto térmico na cidade de Maracaibo e Veneza, Kauffman,
Machado e Barroso (2011), relataram que a vegetação, em especial as árvores de grande porte, tem um
papel fundamental na mudança e amenização da temperatura e do clima. As árvores trazem benefícios
diretamente aos espaços, desde o tamanho da sua copa, até a qualidade da sombra.
Diante desses resultados, nota-se que as diferenças mais expressivas ocorreram no meio ao fim do
dia, mas que as temperaturas se mantiveram num mesmo patamar, sem muitas variações durante o dia.
Já comparando as temperaturas registradas das duas praças, é evidente que na Praça Crepaldi as
médias foram altas ultrapassando as médias da Praça da República. Isso mostra o quão é perceptível à
influência da arborização. Analisando os dados com estudo experimental realizado na cidade de Maceió/AL
de clima quente e úmido por Barbosa (2010), percebe-se também um gradiente térmico alto entre os pontos
com presença e ausência de vegetação. Constatou-se que sob a cobertura arbórea a temperatura do ar
chegou a ser de 3°C a 4°C menor que nas áreas não arborizadas, expostas à radiação solar. Nessas áreas
sem muita cobertura vegetal, a temperatura é elevada pelo fato da presença de materiais utilizados na
composição da praça, como pedras e concreto, uma vez que absorvem o calor e o retém durante o dia.
No trabalho de Tejas et al. (2001) também foi abordada a influência das áreas verdes com a
percepção ambiental da população em relação ao conforto térmico ambiente, em dois locais na cidade de
Porto Velho/RO. O resultado indicou que na área da arborizada os valores foram inferiores em relação à
umidade alcançando uma diferença de 5ºC. Na investigação de percepção ambiental, foi constatado que os
entrevistados se sentem mais confortáveis no ambiente arborizado e apontam que a vegetação pacifica e
reduz o calor.
A média registrada na estação meteorologia nesses dias foi de 22ºC. A temperatura maior
constatada foi de 28,60ºC, no dia 11 às 16h. Avaliando os valores, observa-se que a maior temperatura
registrada na Praça da República também foi neste dia e neste horário, o que condiz com a pesquisa.
Bertacchi e Faria (2005), também fizeram um estudo e analisaram a distribuição da temperatura na
cidade de Bauru/SP. Foram escolhidos uma série de pontos pela cidade, para o levantamento das
temperaturas. De acordo com a pesquisa, a área central teve maior aquecimento em vista das demais
áreas. Isso confirmou a influência do adensamento de construções e que a vegetação foi o semblante mais
importante da análise, diferenciando as temperaturas entre os pontos.
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5. CONCLUSÃO
Posto os valores firmados, a amplitude térmica dos pontos foi muito significativa. Conclui-se que a
vegetação diminui o calor, ameniza a temperatura, proporcionando o conforto térmico. A ausência da
vegetação comprovou o fenômeno ilha de calor, e partindo disso, seria conveniente e relevante o aumento
de composição arbórea da praça menos arborizada (Praça Crepaldi). As árvores existentes são árvores
pequenas, com pouco sombreamento e muitas já mortas em pé. A superfície também ajuda na absorção do
calor, uma vez que há um espaço de convivência com a presença de bancos para a população com poucas
árvores e consequentemente pouca sombra.
Dessa forma, uma vez, que as áreas verdes cumprem uma função estética, social e ecológica,
também propicia em ambientes urbanos temperaturas do ar amenas, do que em áreas com ausência de
vegetação, garantindo assim uma melhor qualidade de vida ao homem e bem estar da população. Estes
resultados poderão servir de subsídios na elaboração de estratégias para minimizar o desconforto térmico
da área onde ocorreram as ilhas de calor, através de uma intervenção paisagística e implementação
arbórea, proporcionando uma melhoria das condições ambientais futuras.
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RESUMO
Os Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes, utilizados em
áreas rurais no Brasil, representam uma solução sustentável, pois o silício, material ativo na maioria dos
módulos, é o segundo elemento mais abundante na superfície terrestre. Além disso, o sistema fotovoltaico é
silencioso, estático e não causa desgaste de materiais, convertendo diretamente a energia solar em energia
elétrica. Entretanto, os sistemas fotovoltaicos apresentam-se sujeitos a fatores ambientais (irradiação solar,
temperatura e poluição), que alteram os seus desempenhos. O objetivo deste trabalho é analisar o
desempenho, em função da temperatura, irradiação solar e da poluição, de um sistema fotovoltaico na
cidade de Medianeira, Região Oeste Paranaense.
PALAVRAS-CHAVE: Sistemas fotovoltaicos, Desempenho, Fatores Ambientais.
ABSTRACT
Individual Systems Electric Power Generation with intermittent sources, used in rural areas in Brazil,
they represent a sustainable solution, since the silicon active material in most modules, is the second most
abundant element on earth's surface. In addition, the photovoltaic system is silent, static and does not cause
wear of materials, directly converting solar energy into electrical energy. However, Photovoltaic systems are
presented subject to environmental factors (solar radiation, temperature and pollution), which alter their
performance. The objective of this work is to analyze the performance, depending on temperature, solar
radiation and pollution, of a photovoltaic system in the city of Medianeira, Western Region Paranaense.
KEYWORDS:Photovoltaic systems, Performance, Environmental factors.
1INTRODUÇÃO
Muitas comunidades em razão de viverem em locais de difícil acesso e muitas vezes em áreas de
proteção ambiental (APA), têm dificuldades de serem atendidas pelos serviços convencionais de
eletricidade, como as redes de distribuição (COSTA, 1998; SERPA, 2001). Para Abade (1996) e Ribeiro
(2010), a geração de eletricidade por energia solar fotovoltaica, através de Sistemas Individuais de Geração
com Fontes Intermitentes (SIGFI), é um recurso estratégico capaz de trazer contribuição à sustentabilidade
de demandas energéticas em locais distantes da rede elétrica, evitando custos marginais superiores, além
de poder prover o desenvolvimento socioeconômico e preservar o meio ambiente em zonas isoladas.
Os sistemas fotovoltaicos podem ser utilizados em aplicações sociais, tais como: iluminação
pública, bombeamento de água, energização de escolas, postos de saúde, centros comunitário, postos
telefônicos, produção de gelo e dessalinização da água (CAMUS, 2006; CEPEL/CRESESB, 1999;
MERSTEN, 1996).
Para estudos mais precisos do potencial de um determinado local, com vistas a um projeto
específico, é recomendável a realização de medições locais, buscando avaliar as influências localizadas de
relevo, poluição e outros (LASNIER, 1990; CARDONA, 1999; MARAFIA, 2001).
Treble (1991) ressalta a importância de se instalar os painéis fotovoltaicos com inclinação igual à
latitude local, para uma melhor captura da irradiação e para que haja o escoamento da sujeira pela ação da
chuva. Porém, o escoamento nem sempre acontece, provocando o acúmulo de poeira na superfície de vidro
dos painéis fotovoltaicos (BECKER, 1997; RIFFEL, 2005).
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O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho, em função da temperatura, irradiação solar e da
poluição, de um sistema fotovoltaico na cidade de Medianeira, Região Oeste Paranaense.
2MATERIAL E MÉTODOS
O sistema fotovoltaico (Figura 1), com dez painéis, foi montado na cidade de Medianeira, mais
especificamente, nas dependências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O município está
localizado na Região Oeste Paranaense com 25º 17‟ 43” latitude Sul, 54º 05‟ 38” longitude Oeste e
apresenta uma altitude de 500,7 metros.

Figura 1 – Sistema fotovoltaico
O sistema fotovoltaico foi formado por:
 Painéis solares, fabricante Solarex, modelo MSX 56, tensão padrão de 12 V, corrente padrão de
3,35 A e potência de 56 W;
 Um micrologger da marca CampbelScientific-INC, modelo CD23X;
 Um termopar do tipo K (cromo/alumínio) aferido para a aquisição de dados;
 Um piranômetroKipp&Zonen CM3;
 Dois divisores de tensão;
 Duas resistências Shunt;
 Baterias recarregáveis estacionárias de chumbo-cálcio, marca Concorde, modelo PVX-1285 (85Ah12 V);
 Controlador de carga e descarga do sistema de armazenamento, marcaMorningstarProstar 30 (30
A).
O termopar, colocado na parte de trás do painel fotovoltaico, fornece o valor da temperatura dos
painéis (Figura 2) e o piranômetro (Figura 3) o valor da irradiação. Os divisores de tensão e as resistências
Shunt forneceram os valores de tensão e corrente das configurações dos painéis.
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Figura 2 – Localização do termopar

Figura 3 – PiranômetroKipp&Zonen

O sistema, em estudo (Figura 4), é formado por: um conjunto fotovoltaico, um controlador de carga,
um banco de baterias e por uma carga resistiva.

Figura 4 – O sistema em estudo
O sistema de aquisição de dados é constituído por um datalloger da CAMPBELL SCIENTIFIC-INC
modelo CR23X, programado para realizar uma leitura por segundo de cada canal e armazenar a média
aritmética de um minuto dos seguintes dados: componente da radiação global de incidência no painel;
temperatura de operação do painel; tensão e corrente do sistema fotovoltaico.
O posicionamento do conjunto fotovoltaico foi realizado por meio de uma haste vertical projetada
sobre um plano horizontal, pela localização do norte geográfico utilizando o valor do meio-dia real (12 horas,
43 minutos, 44 segundos). O ângulo de inclinação do conjunto fotovoltaico em relação ao plano horizontal
foi mantido constante e idêntico à latitude do local.
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3RESULTADOS E DISCUSSÃO
Muitas vezes os efeitos do aumento da temperatura são negligenciados nos projetos de implantação
de sistemas fotovoltaicos. Segundo Paltz (1995) o aumento da temperatura diminui a eficiência dos módulos
fotovoltaicos, pois acarreta uma diminuição significativa da tensão. As curvas da eficiência () em função da
temperatura (T), para dois painéis ligados em série, são apresentadas nas Figuras 5, 6 e 7.
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Nota-se, através dos gráficos, um decréscimo na eficiência do sistema fotovoltaico, em função do
aumento de temperatura nos painéis fotovoltaicos.
Na Figura 8 apresentam-se as variações da temperatura, nos painéis, em função da irradiação
solar, na forma de Boxplots.
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Figura 8 – Boxplots das temperaturas
A poluição, na UTFPR-Medianeira, causada pelo trafego e pelas atividades agrícolas acumulam-se
sobre os painéis fotovoltaicos. Para demonstrar a influência da poluição sobre a eficiência na geração de
eletricidade, utilizaram-se quatro painéis. Os painéis fotovoltaicos foram configurados para que dois deles
trabalhassem limpos e dois trabalhassem sujos. Os painéis sujos estão a um período de dois anos
trabalhando sem limpeza. Portanto, a sujeira acumulada depositou-se de forma natural.
Na Figura 9 apresentam-se as curvas das correntes, para as duas configurações de painéis
fotovoltaicos, um dia antes da limpeza. Sendo a configuração, Painéis B, a configuração de painéis que
depois foi limpa.
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Figura 9 – Curvas dos painéis antes da limpeza
Na Figura 10 apresentam-se as curvas para as configurações de Painéis A e Painéis B.
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Figura 10 – Curvas dos painéis depois da limpeza dos Painéis B

Verificou-se, após análise e comparação dos dados, que a configuração painéis limpos (Painéis B)
apresentou uma eficiência 16,26% maior que a configuração de painéis sujos (Painéis A).
4CONCLUSÕES
A geração local de energia, através da tecnologia fotovoltaica, para o meio rural e para áreas
isoladas é uma importante ferramenta, visto que além de ser uma solução vantajosa economicamente em
relação aos custos de extensão da rede elétrica, não proporciona impactos ambientais. Concluiu-se, neste
trabalho, que é de suma importância fazer limpezas periódicas nos painéis fotovoltaicos, para não ocorrer
perda de eficiência.
Observou-se também, através dos resultados obtidos, de campo, de um sistema fotovoltaico da
marca SOLAREX, modelo MSX-56, instalado na cidade de Medianeira, Região Oeste Paranaense, que o
desempenho do sistema fotovoltaico foi influenciado pela variação da temperatura e irradiação solar.
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RESUMO
O intuito deste artigo é o apresentar dois modelos teóricos sobre o mecanismo de geração de inovação, na
indústria calçadista brasileira. A metodologia, adotada para a construção dos modelos, tem como base os
processos de definição e disseminação de tendências de moda. Os modelos foram construídos com base
nos fundamentos de disseminação de tendências de moda denominados de “efeito bublee-up” e “efeito
trickle–down”. O primeiro modelo apresentado é denominado como Geração em Cadeia, pois o processo de
geração de inovação ocorre nos comandantes da cadeia produtiva e se dissemina para o restante da
cadeia. Já o modelo denominado de Geração em Foco, sintetiza o conceito de que a inovação parte das
culturas alternativas e de movimentos sociais. A finalidade da apresentação dos modelos é proporcionar
uma melhor compreensão do processo de geração de inovação que auxilie a indústria calçadista brasileira a
tornar-se mais competitiva.
Palavras-chave: Inovação; Moda; Indústria Calçadista Brasileira.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to present two theoretical models on the mechanism of generation of innovation
in the Brazilian footwear industry. The methodology adopted for the construction of models, is based on the
processes of definition and dissemination of fashion trends. The models were built on the foundations of the
spread of fashion trends called "effect bublee-up" and "trickle effect - down." The first model presented is
referred to as Generation Chain, because the generation process of innovation occurs in the commanders of
the production chain and spreads to the rest of the chain. The model called Generation in Focus,
summarizes the concept that the innovation of alternative cultures and social movements. The purpose of
the presentation of the models is to provide a better understanding of the generation process of innovation
that will help the Brazilian footwear industry to become more competitive.
Keywords: inovation; fashion; Brazilian footwear industry.
1. INTRODUÇÃO
O design tem sido identificado pelos produtores calçadistas como fator fundamental para o
estabelecimento de vantagem competitiva. O termo design pode ser compreendido não apenas como o
formato visual assumido pelo produto, mas como algo que é designado, ou seja, projetado para atender
solicitações ou solucionar problemas (CAMARGO e SACCHETTA, 2003). A forma assume uma finalidade
de existência. Para que a forma seja definida existe um processo de planejamento e desenvolvimento de
projeto do produto.
O design adotado pela indústria calçadista brasileira segue os padrões estabelecidos pela indústria
da moda e pelas empresas calçadistas comandantes da cadeia produtiva global. Conforme Amato Neto
(2004), o comando da cadeia produtiva calçadista é dado às empresas que possuem ativos estratégicos
(desenvolvimento de produto, marca, canais de distribuição e comercialização). Por outro lado, a indústria
da moda imprime uma necessidade de renovação constante de produtos em ciclos curtos (desenvolvimento
de coleções a cada três ou quatro meses), com padrões de design que seguem tendências (KONTIC,
2007).
Conforme Caldas (2004), as tendências são padrões seguidos pelos produtores de roupas e
acessórios. A princípio, os atores que compõem a cadeia conversam entre si, trocam informações do que
vão produzir, de como serão os modelos. Além disso, são consultados comitês de cores internacionais e
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birôs de estilos que oferecem informações sobre tendências de produção e consumo. Os produtores
seguem as tendências como forma de reduzir os riscos de produção. Se todos fizeram algo razoavelmente
parecido, todos vão conseguir comercializar os seus produtos (CALDAS, 2004).
O processo de definição do design, na indústria calçadista, passa por uma observação das
tendências estabelecidas e pela adaptação destas tendências às capacidades de produção. As empresas
que demonstram uma preocupação maior com o design, mantém profissional qualificado para a efetivação
deste processo. Por outro lado, muitas empresas optam pela simples cópia do design do produto do
concorrente.
Conforme a visão de Porter (2000), o design pertence a um tipo de estratégia genérica, a estratégia
de diferenciação. Um dos maiores riscos que este tipo de estratégia sofre é a imitação. A facilidade em
copiar o modelo de um calçado permite que o concorrente reproduza o design definido. Existe dificuldade
em estabelecer barreiras que impessam o concorrente de assimilar a estratégia estabelecida pela empresa.
Por outro lado, o processo de definição de design é muito mais intuitivo do que racional. Não existe
uma metodologia de como o design deve evoluir dentro de uma empresa. Além disso, nem tudo que é prédeterminado como tendência pela indústria da moda é aceito pelo consumidor. Para que algo torne-se
moda, é preciso que seja aceito pelo (LIPOVETSKY, 1989).
A dificuldade do setor em observar outros fatores de inovação e competitividade, que não o design,
é latente. Existe, então, uma associação direta de que a inovação está totalmente ligada às tendências de
moda. Diante disso, o intuito deste artigo é apresentar um modelo de interpretação de tendências de moda,
diretamente destinado à indústria calçadista. A finalidade é auxiliar o processo de compreensão dos
mecanismos de geração de inovação das empresas desse setor.
Como o modelo é voltado para o setor calçadista brasileiro, a justificativa para esta escolha está
fundamentada na perda de competitividade enfrentada pela indústria calçadista. Em 2005, a exportação de
calçados, vestuário e artefatos madeira representavam 13,46% das exportações brasileiras de
manufaturados. Em 2010, as exportações destes setores caíram para uma participação de 9,67% no
volume exportado, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Segundo a
Abicalçados, numa comparação entre o primeiro trimestre de 2010 e o primeiro trimestre de 2011, houve um
aumento de 60% no total de calçados importados (produto acabado, partes e peças) (VALOR
ECONÔMICO, 2011). O aumento no volume de importações significa que os produtores de calçados vem
perdendo mercado interno para produtos produzidos fora do país, ao mesmo tempo, a queda no volume de
exportações indica que os produtores estão perdendo mercado externo.
Num estudo sobre as estratégias adotadas pelas indústrias calçadistas brasileiras, Sousa (2009)
selecionou reportagens publicadas sobre o setor, pela imprensa brasileira (Gazeta Mercantil, Valor
Econômico, Lançamento, Passarela, Risa e Tecnicouro), no período de 1989 a 2006. Ao analisar os dados
coletados, Sousa (2009) concluiu que as estratégias de inovação de produto foram as mais adotadas entre
os empresários calçadistas.
Além disso, o setor privado brasileiro, de maneira geral, tem demonstrado interesse pela inovação
como instrumento de competitividade. O número de projetos submetidos aos editais de subvenção da
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e o número de empresas que tem se valido dos incentivos
fiscais disponibilizados pelo governo é crescente (IEDI, 2010). Contudo, a maioria das empresas que tem se
valido de incentivos fiscais (Lei do Bem) em 2008, para a inovação são empresas dos setores de mecânica
e transporte, eletroeletrônica e de alimentos (ANPEI, 2010).
A Assintecal (Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro Calçados e
Artefatos), no Rio Grande do Sul, constituiu um Comitê de Inovação Tecnológica para discutir a questão e
buscar ajuda junto aos órgãos públicos. O intuito é permitir que o setor coureiro-calçadista consiga usufruir
dos recursos e linhas de crédito disponíveis pelo governo (PROTEC, 2009).
Para um setor que demonstra interesse em inovar para aumentar a competitividade e acredita nas
possibilidades de inovação, um modelo nesta área contribuirá gerando conhecimento sobre o assunto.
2. INDÚSTRIA DA MODA
O calçado, como produto, é um objeto com diversas finalidades de uso. Além de servir como um
protetor para os pés, permitindo aos seus usuários proteção contra as diversas agressões ambientais, o
calçado também é considerado um produto da moda, ou, um acessório de moda, como definem Disitzer e
Vieira (2006).
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Conforme Jones (2005, p.24) “A moda é uma forma especializada de ornamentação do corpo”. O
objeto destimado à vestir o corpo está associado à impressão de estilo, de um desenho diferenciado.
Aspectos culturais, regionais, sociais, econômicos e até emocionais influenciam na definição do design
(JONES, 2005).
Na visão sociológica de alguns autores (LIPOVETSKY, 1989; CALDAS, 2005; PONTES, 2009), a
moda é um fenômeno não universal, que surgiu no século XIV, no Ocidente. A moda não tem conteúdo, ou
forma, mas está caracterizada pela temporalidade. Em períodos curtos de tempo, existe uma renovação no
desenho do objeto de moda. Porém, segundo Lipovetsky (1989, p. 31) “A moda muda incessantemente,
mas nem tudo nela muda.” As rápidas mudanças ocorrem sobretudo nos acessórios, nos detalhes dos
enfeites, nos ornamentos e nas amplitudes, enquanto as estruturas do vestuário e as formas gerais mantém
uma regularidade.
A difusão e a aceitação de um estilo é um instrumento de representação e afirmação social. O
desejo de um indivíduo querer se assemelhar às pessoas considerados superiores (posição social,
prestígio) é o que permite a difusão da moda (LIPOVETSKY, 1989). Ao se difundir a moda gera tendências.
Conforme Lipovetsky (1989, p.27):
Durante séculos o vestuário respeitava a hierarquia das condições sociais. Plebeus eram proibidos
de se vestirem como nobres. A partir do século XIII e XIV, com o aparecimento dos novos ricos
(comerciantes, banqueiros) é que os mesmos começaram a vestir-se com tecidos nobres, e com jóias. De
início houve uma tentativa do Estado, que através de leis sumárias, buscava restringir o uso de metais
preciosos e tecidos nobres aos que não pertenciam à classe nobre. Contudo, a partir do XVI até o séc. XVIII
a imitação do vestuário nobre propagou-se por todas as camadas sociais. (LIPOVETSKY, 1989, p.27)
A partir da segunda metade do século XIX e no século XX, instituí-se o que alguns autores
denominam de moda moderna (LIPOVETSKY, 1989; DISITZER e VIEIRA, 2006; VINCENT- RICARD,
1989). A moda moderna é caracterizada pela produção industrial (produção em alta escala para consumo
de massa) e pela presença da alta-costura.
A alta costura foi criada por um inglês, Charles Frederick Worth. Depois de mudar-se para Paris,
Charles fundou um ateliê, na rue de La Paix, no qual criava obras exclusivas, as quais assinava como obra
de arte (DISITZER e VIEIRA, 2006). Além de criar modelos inéditos, ele também inventou os desfiles, que
eram reservados e para clientes (LIPOVETSKY, 1989). Conforme Vincent- Ricard (1989, p.53):
Até surgir Charles-Frédéric Worth, em 1858, a elite da sociedade aristocrática mandava fazer suas
roupas em costureiras particulares ou alfaiates de senhoras (sabe-se que em 1850 havia em Paris 158
costureiras, que trabalhavam exclusivamente para essa elite).
Segundo Jones (2005, p.37) “Para proteger suas coleções, Worth fundou a Federação do Alfaiates
Parisienses, em 1868” A entidade transformou-se na organização hoje denominada La Fédération
Française de la Couture Du Prêt-à-Pourt dês Couturies ET dês Créateurs de La Mode. A Federação
Francesa de Costura estabeleceu critérios para a produção das roupas de alta-costura (VINCENT- RICARD,
1989). Além disso, para pertencer ao padrão da alta-costura é preciso possui a seguinte estrutura, segundo
Jones (2005, p.37): “Ter ateliê ou um showrom , em Paris, empregar pelo menos 20 funcionários em regime
de tempo integral e realizar desfiles de coleções com pelo menos 75 trajes duas vezes por ano”
A alta-costura tornou-se mais do que uma confecção de roupas sob-medida de modelos exclusivos.
Com o desenvolvimento tecnológico e o surgimento de vários estilistas que mudaram as estruturas dos
trajes de vestimenta, a alta-costura passou a definir os padrões de design tanto de roupas como de
acessórios, portanto, sapatos. Desde a década de 1960, a alta-costura enfrenta redução do seu mercado
consumidor. No final da Segunda Guerra mundial existiam em torno de 100 maisons (ateliês de altacostura), no início do século XXI são menos de 10 (DISITZER e VIEIRA, 2006).
Conforme Jones (2005, p.39):
Muitas casas de alta-costura fazem parte de grandes conglomerados, como LVMH (Louis Vuitton,
MöetHenessy). A propriedade dessas marcas de luxo é transferida para outras mãos por enormes somas de
dinheiro, freqüentemente sem o conhecimento do público em geral, mas nos últimos anos têm sido comuns
as disputas pelo seu controle e os processos litigiosos. As coleções são usadas como propagandas para
outros produtos dos conglomerados, incluindo cosméticos, perfumes e acessórios, linhas de difusão, demicouture e licenças.
A inviabilidade do consumo da alta-costura, por seus preços exorbitantes, abriu espaço para o
surgimento da prêt - à- porter . Conforme Vincent- Ricard, (1989, p.32) “Em 1948, Jean-Claude Weill lança a
expressão prêt-à-porter, a partir de uma expressão americana cuja tradução literal poderia ser “pronto para
ser usado””. A moda prêt - à- porter representa uma ampla variedade de produtos feitos para o mercado de
atacados, lojas de departamentos e butiques de diferentes padrões de consumo (JONES, 2005).
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O padrão de influência do prêt - à- porter, como tendência concorre com as produções de prontaentrega das outras capitais do mundo (Londres, Milão e Nova York). Nestas capitais acontecem desfiles,
que funcionam como meios, veículos de disseminação de tendências. Os desfiles estão agendados de
acordo com um calendário e são denominados semanas de moda (fashion week). Outras cidades européias
e norte-americanas, assim como Tóquio realizam semanas de moda. Estas têm uma divulgação menor da
mídia, e acabam tendo uma menor influência na difusão das tendências (JONES, 2005).
O calendário das semanas de moda resume-se a dois desfiles anuais (primavera/verão e
outono/inverno). Tradicionalmente, os desfiles iniciam em Milão, depois são em Paris e Nova York, durante
um período de quatro semanas. Jones (2005, p.51) explica que:
Para as coleções de primavera/verão a programação começa normalmente na segunda semana de
setembro, depois que as lojas receberam as entregas das linhas de outono/inverno previamente
apresentadas em março. Para complicar ainda mais as coisas, o calendário de moda masculina começa
aproximadamente oito semanas antes desse esquema. Hoje em dia, no entanto, muitos estilistas, como
Paul Smith, Yoji Yamamoto e Helmut Lang, produzem tanto linhas masculinas quanto femininas, e acham
mais fácil conciliar os desfiles. Além disso, como a programação baseia-se na premissa de que as
tendências começam na Europa, as grifes e os compradores de moda norte-americanos têm cada vez mais
desafiando o esquema vigente.
Os modelos apresentados nos desfiles de uma coleção para outra, devem ser significativamente
diferentes daqueles da estação anterior, principalmente nas cores, mas precisam manter algum tipo de
continuidade na assinatura. Idéias e tendências novas precisam ser introduzidas para seduzir o consumidor
e estimular a imprensa (JONES, 2005).
O ritmo de duas coleções por ano não é seguido pelas empresas de produtos de moda em escala.
A renovação de estoque muito mais acentuado e a produção de modelos diferentes ocorrem em prazos
mais curtos. Ao aumentar a diversificação e a inovação de produtos, a indústria da moda espera suscitar no
cliente o desejo de consumo (JONES, 2005).
O movimento de disseminação das tendências de moda, partindo dos desfiles e chegando a
aceitação e ao consumo das massas, é classificado por Jones (2005) e Caldas (2004) como efeito trickle –
down. Nele os desfiles e a alta-costura definem o que deve ser usado. Artistas de cinema, personalidades
da mídia e consumidores de alta-costura aderem ao visual estabelecido. Posteriormente, as pessoas
associadas aos criadores da moda vão aderindo às novas tendências. Em seguida são os leitores de
revistas de moda e interessados neste tipo de mercado e poucas lojas e butiques especializadas os que
aderem ao visual estabelecido. Por fim, os produtos chegam ao mercado de classe média até atingir o
consumo de massa. Caldas (2006) incluí nesta categoria as modas, no Brasil, lançadas pelas novelas de
televisão.
Por outro lado, Jones (2005) e Caldas (2006), afirma que este movimento de disseminação está se
tornando obsoleto. O novo século imprime um fluxo de definição de tendências completamente diferente. A
moda atual tende a romper com ciclo de “imitar o que os ricos usam (...) ou copiar os modelos originais dos
desfiles” (JONES, 2005, p.51). Na moda do século XXI, é mais provavél que mudanças culturais criem as
necessidades e os desejos do consumidor. Neste sentido, a economia, os comportamentos sociais, o estilo
das ruas e das “tribos” possuem uma influência muito maior nas opções de escolha do que vestir. O autor
define este movimento como efeito bubble-up.
No modelo que resume este movimento, a moda emerge das ruas, dos movimento de cultura
alternativa ou “underground”. Os primeiros a aderí-la são os consumidores de classe média, que definem o
visual adquirido como tendência. Em seguida, o novo visual é divulgado pela mídia (revistas, jornais e TV).
Os formadores de opinião e conhecedores de moda demandam as novas tendências e as versões
aparecem primeiro nas lojas de consumo da classe alta e depois é adquirido pelo consumidor de massa.
Ainda sobre a formação de tendências, Caldas (2006) explica que muitas tendências surgem
espontaneamente e outras são propositalmente criadas. Fica difícil separar o que é ou não planejado. De
qualquer forma, todas as empresas que dependem diretamente do design utilizam-se de uma sinergia como
ferramenta na forma de produção de seus objetos. Todos atuam em conjunto e determinam a estética
dominante. O autor ainda apresenta uma metodologia sobre a formação de tendências baseada na
incerteza e na identificação de vetores. Para o autor, o emissor da tendência é o vetor e a tendência sua
mensagem.
Caldas (2006) acredita que existem quatro esferas de traços comuns: a arquitetura (principalmente
a de decoração de interiores), o design de objetos, as roupas e o design dos automóveis. Estes são os
vetores determinantes na formação do design. A tendência é o que estes vetores adotam como forma e cor
padrão. Segundo o autor, existem tendências de longo-prazo, que influenciam na esfera cultural e
tendências de curto-prazo, que são passageiras de moda. Toda tendência provoca uma contra-tendência,
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que contradiz o que é definido como tendência. Então, se hoje a moda é colorida, amanhã será preta e
branco. No entanto, na atualidade, a moda permite a coexistência de contrários, o que faz com que a
tendência e contratendência encontrem um equilíbrio.
De qualquer forma, a dificuldade de conseguir compreende de onde vem os comportamentos que
vão influenciar na formação de tendências dificulta o trabalho da indústria de moda. Definir tendências é
sempre uma tentativa de prever o futuro.

3. Indústria Calçadista Brasileira
A indústria calçadista brasileira é a terceira no ranking dos maiores produtores mundiais, no entanto,
vem perdendo competitividade tanto no mercado interno quanto no externo (ABICALÇADOS, 2011).
Mundialmente a produção de calçados é localizada, estimulando aglomerações geográficas (HOFFMANN,
GREGOLIN e OPRIME, 2004). No Brasil, existe concentração de produção de calçados em áreas
geográficas específicas e o seu processo de desenvolvimento contribui para aprofundar esse fenômeno por
meio do fortalecimento das regiões produtoras tradicionais, em especial, o Vale dos Sinos (Rio Grande do
Sul) e Franca (São Paulo). As empresas calçadista do Rio Grande do Sul foram se deslocando para o
Nordeste à procura de mão-de-obra mais barata e melhor acesso (redução de custos de transporte) para
exportação ao mercado americano (BNDES, 2006).
Conforme a Abicalçados (2009), a maior concentração de empresas e pessoal ocupado na
produção de calçados está localizada no estado do Rio Grande do Sul. As regiões Sudeste e Nordeste do
país, sendo destacado o interior do estado de São Paulo (cidades de Jaú, Franca e Birigui), bem como
estados emergentes como Paraíba, Ceará e Bahia, tem crescido consideravelmente. Há também
crescimento na produção de calçados no estado de Santa Catarina (região de São João Batista) e em
Minas Gerais (região de Nova Serrana e Belo Horizonte).
Conforme Garcia (2001) a estrutura produtiva de calçados é bastante complexa, e conta com a
presença de diversos segmentos ligados à cadeia coureiro-calçadista, assim como indústrias correlatas de
apoio como fornecedores de máquinas, equipamentos, serviços e componentes para calçados. Segundo as
palavras do autor (GARCIA, 2001, p.14)
(...) desde fins da década de 60 e início de 70, a cadeia produtiva global do setor vem exercendo o
papel de fornecedora importante de calçados de preço médio no mercado internacional, especialmente
estadunidense. Todavia, a posição ocupada pela indústria brasileira nessa configuração é de grande
subordinação em relação aos comandantes da cadeia, que são as empresas detentoras de marcas e de
canais de comercialização e distribuição do produto.
A indústria calçadista brasileira apresenta crescimento acelerado nas últimas décadas, mas não é
capaz de desenvolver internamente capacitações em áreas estratégicas dentro do setor, notadamente no
que se refere ao desenvolvimento de produto, design e construção de canais próprios (GARCIA, 2001).
De qualquer forma, os produtores desenvolvem relevante capacitação no que se refere a
aprimoramento de processo de produção, qualidade e especificações, mas não conseguem avançar sobre
outros ativos que conferem valor às mercadorias, como: o desenvolvimento de produto e o estabelecimento
de ativos comerciais próprios (marca, canais de distribuição e comercialização). O comando da cadeia
produtiva é dado às empresas que possuem estes ativos estratégicos (AMATO NETO, 2004).
O processo de produção do calçado envolve várias etapas e difere bastante em função do modelo e
de matéria-prima usada em sua confecção. Embora o calçado seja um produto historicamente ligado ao
couro, o desenvolvimento tecnológico e a inovação na utilização de matérias – primas permitiu que o
calçado seja produzido por materiais diversos.
De maneira geral, a classificação da matéria-prima básica distribui-se entre: couro, sintéticos,
tecidos e polietileno (PVC), também conhecidos como injetados. Conforme a matéria-prima básica, o
processo produtivo é diferente. A produção dos calçados de couro, sintéticos e de tecidos, possui grande
similaridade. A principal diferenciação no processo produtivo ocorre entre a produção destes calçados e os
calçados injetados (polietileno).
Sobre o processo de fabricação de calçados injetados, seu fluxo de produção é contínuo e sem
fragmentações. Nele não se utilizam formas, mas matrizes que são constituídas em função do design
estabelecido para o calçado. Estas matrizes são feitas de aço e são vazadas para que o polietileno líquido
possa ser injetado e consiga ocupar todas as partes da matriz (PATENTESONLINE, 2010).
O processo é bastante automatizado, o que permite produção em grande escala. A utilização de
mão-de-obra é bem menor se comparado aos processos produtivos de calçado (couro, sintético e tecidos).
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No Brasil, a principal empresa produtora deste tipo de calçado é a Grendene. Com uma estrutura totalmente
verticalizada, a empresa produz sua matéria-prima básica, o próprio PVC (GRENDENE, 2010).
A indústria de calçados, de couro, sintéticos e tecidos, possui um processo produtivo descontínuo e
fragmentado. Os estágios de produção são bem distintos e com operações diversificadas, o que acaba
dificultando a mecanização do processo produtivo como um todo. A tecnologia é pouco usada e existe uso
intensivo de mão de obra. Na prática, a produção pode variar muito de uma empresa para outra. Conforme
o porte da empresa, sua especialização e público alvo, as etapas ganham diferentes detalhes fazendo desta
uma indústria bastante heterogênea (FERNANDES e SOUZA, 2005).
Em virtude da grande concorrência por mercados, as empresas de calçados têm optado pela
terceirização de parte do processo produtivo. Como a produção demanda muita mão-de-obra e existe
flexibilização, a terceirização é uma alternativa para a redução do custo final do produto (BNDES, 2006). A
terceirização também permite a minimização dos problemas de rotatividade de mão-de-obra devido às
flutuações de demanda e sazonalidade (HOFFMANN, GREGOLIN e OPRIME, 2004).
Sobre os estágios de produção, mais de cem procedimentos foram identificados (DISITZER e
VIEIRA, 2006). Quase todas as operações são demoradas e requerem conhecimento técnico e habilidade
dos sapateiros. O protótipo do produto é inicialmente desenvolvido no design (desenho inspirado nas
tendências de moda e adaptado a realidade do que pode ser produzido e comercializado) (ARAÚJO,1996).
Depois de definido o design, o passo mais importante é a criação da forma, uma réplica do pé
humano talhada em madeira ou moldada em plástico. A forma representa as medidas e o movimento dos
pés. A forma é extremamente importante na produção de um sapato. Normalmente, as formas e os sapatos
são feitos por empresas diferentes. Neste aspecto é necessário que o desenvolvimento da forma e do
calçado seja em conjunto (SCHMIDT, 2005).
Como cada calçado exige uma forma, as formas diferem na curvatura do solado, na altura do salto e
no processo de distribuição do peso do corpo sobre o pé. Cerca de 35 medidas são tiradas a partir de uma
pegada. O construtor da forma avalia a simetria dos dedos dos pés, calibra a curvatura do solado e do peito
do pé, calcula a altura do dedo grande e o contorno do peito do pé (DISITZER e VIEIRA, 2006).
Embora os processos de produção sejam diferentes para cada tipo de modelo de sapato, os macro
processos de produção podem ser resumido como (CASTRO 2005):


corte: primeiro processo produtivo, transforma o couro em cabedal, forro e outros;


enfachetamento de palmilha: o enfachetamento é o encapamento da palmilha.
Muitas vezes na facheta é colocada a marca da empresa;


preparação para pesponto: colocar todas os pedaços de cabedal junto com os

efeites;

pesponto: processo de costura do cabedal, as partes cortadas são unidas pela
costura juntamente com os enfeites e fivelas que são costurados no sapato;

preparação para montagem: neste processo, o cabedal (peças cortadas e
pespontadas) são unidas as solas e palmilhas em uma caixa para serem enviadas para o
processo de montagem do calçado;

montagem do sapato: neste processo o cabedal, palmilha e sola são montados em
uma forma específica para cada linha de produção formando o calçado.
No Brasil existe quase que uma equiparação no volume de calçados injetados produzidos e nos
feitos de couro, sintéticos e de tecido. Os calçados sintéticos representam 52% do volume de pares
produzidos, enquanto que os demais somam os 48% restantes (ABICALÇADOS, 2009).
Para os calçados de couro, sintético e tecidos, o processo de identificação de tendências de moda e
definição do design precisa ser muitos mais rápido do que o anterior. As dificuldades do processo produtivo
retardam o tempo de produção. No entanto, a intensa rotatividade da indústria da moda e a necessidade de
renovação a cada estação exige que o produto esteja disponível para comercialização em tempo
determinado.

4. Metodologia
A metodologia adotada para a construção do modelo proposto tem como base os processos de
definição e disseminação de tendências apresentados, na revisão bibliográfica, por Caldas (2006) e Jones
(2005). Conforme os autores, existem duas formas básicas para a identificação das tendências:
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 efeito trickle – down (tendências de moda, partem dos desfiles e chegam ao consumo das
massas, o movimento é de cima pra baixo);
 efeito bubble-up. (tendências surgem das ruas e de nichos específicos, influenciado pelos
comportamentos sociais até se disseminar pelos diversos estratos sociais. O movimento é de baixo pra
cima)
Estes conceitos serão adaptados à realidade da indústria calçadista brasileira e é a partir dela que
os modelos, em fluxogramas, serão formados. A indústria calçadista brasileira assume o posto de
subordinação na cadeia produtiva global, portanto, boa parte das empresas acaba seguindo o design
determinado pelos comandantes da cadeia. No entanto, existem empresas brasileiras que conseguem
definir o próprio design e fazê-lo seguir como tendência por outras empresas, como é o caso das sandálias
Havaianas (Alpargatas) e Melissas (Grendene).

5. Modelo e Análise
O primeiro modelo desenvolve-se a partir das empresas calçadistas dominantes da cadeia
produtiva. Estas empresas definem o design dos seus produtos, o qual é disseminado pelo efeito trickle –
down, através dos desfiles, revistas de moda, programas televisivos de moda e de comportamento
(incluindo as teledramaturgias, como a novela), sites, blogs da internet e veículos de comunicação em geral.
Ao disseminar o design, o padrão passa a ser adotado pelos consumidores mais diretamente ligados a
estes veículos de disseminação até se tornar uma tendência.
As demais empresas calçadistas, que são subordinadas às dominantes, seguem as tendências
copiam os modelos. Pequenas modificações nos modelos copiados e são necessárias, uma vez que
design do produto precisa ser adaptação da sua estrutura produtiva da empresa. O processo de cópia
adaptação dá origem a produtos massificados e consumidos pela maior parte da população. A figura
ilustra este modelo de geração de tendências denominado de Geração em Cadeia.

e
o
e
1

A moda que emerge das culturas alternativas, das ruas, dos movimentos culturais e sociais, via
efeito bublee-up, é criada a partir de produtos já existentes no mercado através da “customização” – palavra
utilizada pelos veículos de comunicação para definir o processo de transformação que os objetos de moda
passam pelos seus consumidores. Então, ao mudarem a cor de um produto ou redesenharem sua forma, os
consumidores tornam-se criadores de moda e, portanto, geradores de tendências.
As novas tendências são absorvidas pelos consumidores de classe média e difundidas pela mídia.
Neste caso, os produtores de calçados dominantes da cadeia produtiva são passivos no processo de
geração de tendências, da mesma forma que os subordinados, eles absorvem a moda difundida pela mídia
especializada das ruas e produzem sobre as tendências determinadas. O segundo modelo (FIGURA 2),
denominado de Geração em Foco, ilustra esta idéia.
Um exemplo deste tipo geração de tendência foi a primeira coleção do estilista Marc Jacobs para a
empresa Perry Ellis, em 1992. Marc Jacobs apresentou os modelos de roupas e acessórios inspirados no
movimento musical grunge, o qual havia surgido um ano antes (1991), em Seattle (VOGUE, 2008). O
grunge foi um movimento inspirados pelos jovens músicos de rock, que além da similaridade em suas
músicas também adotavam um visual peculiar, com camisas xadrez, calças jeans sujas e botas pesadas e
coturnos.
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Tendência
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Empresas Calçadistas Subordinadas
Figura 1 – Modelo de Geração em Cadeia
Fonte: Elaborado pela autora

Movimentos culturais

Moda das ruas

Movimentos sociais

Definição de tendências
Difusão das tendências pelos Veículos de Comunicação impressa televisiva e pela
internet

Absorção das Tendências pelas Empresas Calçadistas
Dominantes da Cadeia Produtiva

Empresas Calçadistas
Subordinadas

Figura 2 – Modelo de Geração em Foco
Fonte: Elaborado pela autora
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6. Considerações Finais

Os modelos propostos, Geração em Cadeia e Geração em Foco, são apenas uma tentativa de
compreender como as tendências de moda surgem e como são absorvidas pelos demandantes de
produtos. A expectativa é a de que através do processo de entendimento deste mecanismo de geração de
inovação, a indústria calçadista brasileira consiga melhorar o seu nível de competitividade tanto no mercado
externo quanto no mercado interno.
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ÁREA TEMÁTICA
Transporte e movimentação de cargas
RESUMO
A realização deste artigo tem por finalidade mostrar a dimensão da malha hidroviária do nosso país.
Pretende também caracterizar o transporte hidroviário e identificar as vantagens que ela pode trazer para o
Brasil, com o objetivo de estimular e priorizar o uso de nossas hidrovias, alertando para sua importância na
integração e desenvolvimento nacional e econômico.
Palavras chave: Transporte Hidroviário, desenvolvimento nacional e econômico.
ABSTRACT
The accomplishment of this article aims to show the waterways mesh dimension of our country. It also
intends to characterize the water transport and identify the advantages it can bring to Brazil, aiming to
encourage and prioritize the use of our waterways, alerting to its importance in the integration and national
and economic development.
Keywords: waterway transport, national and economic development.
METODOLOGIA
Neste trabalho procedemos com uma pesquisa exploratória bibliográfica, o qual permite um maior
entendimento do tema. Com objetivo de ressaltar a importância desse modo de transporte e as principais
características das hidrovias do Brasil com ênfase na hidrovia Tietê-Paraná.
INTRODUÇÃO
De acordo com o ANTAQ (2011), no mundo atual, as análises dos estudos efetuados mostram que
a valorização do modo hidroviário pode nos levar a uma reestruturação econômica e um desenvolvimento
regional em determinadas áreas, com características próximas às do Brasil.
O novo modo aqui defendido possibilitará uma visão territorial do nosso país, considerando a
localização e a extensão do seu potencial navegável. Nesse sentido, o presente abordará as características
do modo aquaviário, como a geografia econômica, ênfase a redução de custo, poluição e possibilidade de
vantagem competitiva.
Embasamento Teórico
Branco & Martin (2006) afirmam que já na Idade Média a navegação por rios e mares dominava a
movimentação de alimentos e mercadorias pelo mundo. Na Europa, especialmente, as grandes cidades
foram construídas às margens dos rios ou em seus estuários, pois possibilitavam um importante
desenvolvimento comercial, no que antigamente, se chamavam de feiras¹.
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No Brasil,
“Embora utilizado desde os séculos 16 e 17 como meio
deslocamentos para o centro do país, principalmente com as Bandeiras, a
navegação Tietê só se aperfeiçoou quanto se tornou necessário
estabelecer um sistema regular de comunicações com o interior. Navegar
com ele era tarefa ingrata. Primeiros os bandeirantes, quando buscavam
índios, ouro ou pedras preciosas; depois, os integrantes das monções, que
se dirigiam principalmente para Cuiabá; e, finalmente, os tropeiros,
missionários, mascates, comerciantes e, eventualmente, soldados, que se
utilizavam do curso de suas águas, todos, sem exceção, enfrentavam foco
de doenças e uma vegetação densa nas margens, que os fez muitas vezes
preferirem o rio por trilhas de terra.” Branco & Martin (2006).
A visão do Transporte Hidroviário
O sistema Hidroviário é um importante segmento do setor de transporte de todo o mundo. Costa
(2001) relata que todos os países que possuem grandes dimensões, como o nosso, reflete um problema de
transporte, pois é ele que obtém a integração e o crescimento das regiões mais afastadas. Dentre os meios
disponíveis, o que mais se destaca, com características realmente polivalentes é a hidrovia.
Esse modo de transporte é um fator estimulante para as atividades comerciais, turísticas, industriais
em relação às cidades. Ela é a integração nacional, em sentido econômico, social e político. Santos (2006)
considera esse modo como toda a movimentação de embarcações pelos rios, canais artificiais, lagos
naturais, ou em reservatórios, inclusive estuários ou regiões lagunares sob influencia do mar.
De acordo com Alfredinei & Arasaki (2009) o panorama hidroviário está associado ao aumento da
competitividade internacional. Introduzir esse meio poderá garantir um desenvolvimento planejado e
abrangente, interligando regiões e proporcionando a movimentação de insumos, produtos e pessoas.
A possibilidade da navegação cria uma alternativa de transporte de baixo custo para o
deslocamento de grandes volumes de carga com baixo valor unitário, menos gastos energéticos, sem
considerar os custos ambientais decorrentes, comparado com os modos competidores direto.
Panorama do Transporte Hidroviário no Brasil
De acordo com Felipe Junior (2008), a expansão rodoviária foi de extrema importância para a
integração do território e solidificação do mercado interno, ao mesmo tempo em que surgem as hidrovias e
terminais portuários em vários cursos fluviais brasileiros, caso da Hidrovia Tiete - Paraná e dos portos
intermodais paulistas, mediante a criação de uma base infra-estrutural, como as eclusas, canais artificiais,
barragens etc.
Segundo Costa (2001) no Brasil a extensão navegável de nossas bacias e muito grande e deveriam
desempenhar o papel dos grandes eixos de transporte, deixando as funções capilares as rodovias e
ferrovias. ANTAQ (2011) relata que a navegação interior possui um potencial navegável em 29 mil
quilômetros de águas naturalmente disponíveis sem a necessidade de obras de dragagens ou transposição.
Estudos demonstram que a hidrovia é o melhor modo de transporte para o nosso país em relação a grandes
quantidades de cargas, com a melhor obtenção em relação ao seu custo/beneficio.
Costa (2001) cita como exemplo a Amazônia que, por sua vez, possui elevados índices
pluviométricos e configuração de planície, mostrando que a criação de vias terrestres não é a melhor
realização a ser feita, naquela região e nas demais com ambas as características, a solução é a hidrovia.
As Principais Hidrovias
Segundo Alfredini & Arasaki as principais redes fluviais do mundo se encontram no Brasil,
destacando-se as hidrovias dos rios Maderia-Amazonas, Araguaia-Tocantins, São Francisco, ParaguaiParaná e Tietê-Paraná.
Santos (2006) ainda define que vagarosamente, o país vem investindo na construção de eclusas
junto à obra do setor energético. Para que se torne economicamente viável, as obras necessárias possuem
um custo diretamente relacionado com as dimensões das embarcações, e estas devem ser as maiores
possíveis, pois o custo do frete deve diminuir com a grande capacidade de cargas das mesmas.
As áreas de atuação das administrações hidroviárias do Brasil são apresentadas no mapa (figura 1)
a seguir;
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Figura 1: Mapa hidroviário com as áreas de atuação das
administrações hidroviárias
Fonte: Tokarski, Adalberto – ANTAQ (2007)
A Hidrovia Tietê-Paraná
Segundo Felipe Junior (2008) a Hidrovia Tietê-Paraná, com auxílio da intermodalidade, forma uma
rede de transportes de cargas, que potencializa a articulação espacial e a ativação dos fluxos materiais.
O rio Tiete desembarca no rio Paraná, percorrendo grande parte do território paulista no sentido
Leste-Noroeste. E a adesão dos cursos fluviais constitui a Hidrovia Tietê-Paraná, abrangendo 2.400
quilômetros de extensão, sendo que 1.600 quilômetros são referentes ao rio Paraná e 800 quilômetros
abrangendo o Tietê, afirma Felipe Junior & Silveira (2009).
Felipe Junior ( 2008) afirma que a Hidrovia Tietê-Paraná admite o escoamento de produtos de baixo
valor agregado, sobretudo commodities, do Centro-Oeste em direção ao Estado de São Paulo (porto de
Santos-SP), com um frete mais baixo.
“A operação da Hidrovia Tietê-Paraná é recente, pois ocorreu na
medida em que foram concluídas as diversas obras de aproveitamento
múltiplos dos dois cursos fluviais. A Hidrovia Tietê começou em 1981, com
o transporte regional de cana realizada pela Usina Diamante (produção de
açúcar e álcool), localizada no município de Jahu – SP”, afirma Felipe
Junior (2008).
As principais cargas cativas potenciais da Hidrovia Tietê-Paraná são: grãos, farelos e óleos vegetais
( soja, trigo e milho), produtos do setor sucroalcooleiro (cana, açúcar e álcool), petroquímicos e
combustíveis, Insumos Agrícolas – calcário, fertilizantes e defensivos, contêineres, além de madeira e
celulose (ANTAQ 2008 apud Felipe Junior 2008).
Considerada a Hidrovia Mercosul, a Hidrovia Tietê-Paraná é consolidada como um sistema de
transporte multimodal, pois está associada às malhas ferroviárias e rodoviárias, abrangendo os estados de
São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. O rio Tietê, tem seu sistema hidroviário
administrado pelo Departamento Hidroviário (DH) da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo
(AHRANA) vinculada ao Ministério dos Transportes (com base em informações da ANTAQ 2008 apud
Felipe Junior 2008).
“Atualmente, a hidrovia Tietê-Paraná transporta mais de 5 milhões
de toneladas anuais, por distâncias, médias que variam de 15 km (pedra) a
759 km (soja), sendo 1 milhão de toneladas de cargas de médio e longo
curso (soja, farelo de soja, óleos comestíveis, cana, milho, trigo, fertilizantes
e calcário agrícola)” (SEMARH, 2009 apud Felipe Junior 2009).
Infelizmente o transporte hidroviário, assim como o ferroviário, não é estimado tão importante como
o modo rodoviário para o Brasil. Ao contrario de muitos países a fora, o Brasil nunca se incomodou em ter
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uma estrutura intermodal eficaz. Mesmo sendo um país que ainda investe pouco no transporte hidroviário, a
hidrovia Tietê-Paraná é um bom exemplo, para se avaliar todo o beneficio que essa alternativa pode gerar
ao país em economia de escala e quando incluído a intermodalidade o sucesso se conquista, afirma Felipe
Junior (2008).
Ainda de acordo com Felipe Junior (2008), a disponibilidade de transporte em grandes distâncias e
de grandes volumes, a hidrovia é uma alternativa apropriada e capaz de gerar menores custos quando
comparada a outros modais.
Características do Transporte Hidroviário
Santos (2001) afirma que a navegação interior possui uma série de vantagens para se desenvolver
nas condições geográficas locais.
Aspectos Ambientais Relevantes
O que favorece o modo de transporte navegação, ante os outros modos terrestres, m relação ao
meio ambiente é a corrente livre que não prejudica nenhum ecossistema e habitats naturais. ANTAQ (2011)
relata que a diminuição de combustíveis fósseis, incluindo os derivados de petróleo, com o passar do
tempo, se torna mais proprietária em termos mundiais. Em comparação com outros modos, o responsável
pela menor emissão de monóxido de carbono e óxidos nítricos é o transporte fluvial.
Segundo Alfredini & Arazaki (2009) o transporte hidroviário é o de menor gasto energético e de
menor imposição em relação a custos ambientais, ou seja, de menores quantidades de energia necessárias
para a recomposição do meio ambiente na obtenção de menor afastamento do equilíbrio pré-existente. A
ANTAQ (2011) ainda afirma que a vasta rede de hidrovias brasileiras, com o mínimo consumo energético e
emissões poluentes do ar, vão ao encontro dos interesses que podem trazer ao país um desenvolvimento
econômico e sustentável.
Redução de Acidentes
ANTAQ (2011) nos mostra que esse sistema hidroviário colabora com a redução do grande número
de acidentes que ocorrem nas estradas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realizou um
estudo comprovando que 39.209 acidentes envolvem caminhões somente nas rodovias. Após essa análise
e com investimentos de hidrovias esse número de acasos pode diminuir.
Uso Múltiplo das Águas
Por suas características naturais o modo se torna um elemento inegável para o estimo de outras
atividades, tanto industriais como comerciais e turísticas.
A ANTAQ (2011) por meio da superintendência da navegação interior, junto com o Grupo Técnico
de Assessoramento – GTA vem garantindo o uso da água para o transporte aquaviário, especialmente nos
reservatórios de aproveitamento hidrelétrico, cujo objetivo é o estabelecimento de condições de operação
nas vias navegáveis integrantes desse sistema.
Aspectos Econômicos
Santana & Tachibana (2004) informa em que grandes distâncias, a hidrovia é a maior
competitividade ímpar para transportar elevados números de cargas, principalmente, em relação a grãos e
combustíveis. Com poucas intervenções e investimentos a serem feitos, milhares de quilômetros de malha
hidroviária se tornam disponíveis todos os anos. A cada viagem feita esse modo mobiliza maior
carregamento de uma só vez. Ocasionando uma redução nos custos através desse transporte.
Cenário Futuro Altamente Favorável no Mercado Brasileiro
Segundo Santana & Tachibana (2004) os países que se encontram em desenvolvimento na
produção de grãos são Índia, China e Brasil. A condição favorável do mercado brasileiro é o problema que a
China e índia possuem para manter suas produções, devido à escassez dos recursos hídricos. Essa
condição faz com que o Brasil assuma, em condições privilegiadas, a liderança.
“Além disso, um projeto hidroviário é um fator de desenvolvimento
para toda a bacia hidrográfica que possui uma via comercialmente
navegável. Então, vale considerar outros aspectos que também servem de
premissas. Segundo AHIMOC (2001), sob muitos aspectos pode-se mostrar
que o modal hidroviário apresenta alguns dados notáveis”. (Santana &
Tachibana, 2004)
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Considerações Finais
O sistema hidroviário no Brasil intensifica o transporte de cargas promovendo a integração de
estados menos desenvolvidos. O território brasileiro encontra-se em um processo de internacionalização
econômica e comercial e com a apresentação desse modo hidroviário é possível viabilizar o crescimento e o
surgimento de parques agroindustriais em regiões hoje pouco exploradas.
Quando comparado aos demais modos, oferece diversas vantagens, sendo a principal delas o custo
de transporte permitindo o escoamento de um volume alto de cargas com um menor investimento e
manutenção das vias. As hidrovias contribuem, também, com a intermodalidade intensificando a integração
territorial, as interações espaciais e os fluxos materiais (mercadorias).
Por fim, destaca-se que a Hidrovia Tietê-Paraná. Ela fomenta a produção agrícola, a industria
fluvial, a criação de empregos diretos e indiretos, a geração de renda e o consumo de bens duráveis e não
duráveis, promovendo ainda que de maneira relativa, o crescimento econômico da sua região de influência
e, em especial, do Estado de São Paulo.
Entretanto, há um estrangulamento de infra-estruturas hidroviárias, não estimulando a participação
de novas empresas no setor, por outro, a base material é subaproveitada, sendo possível, atualmente,
aumentar o escoamento e movimentação de cargas na hidrovia.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALFREDINI, Paolo; ARASAKI, Emilio. Obras e Gestão de Portos e Costas. 2º edição, Editora Blucher,
2009.
Bigaran, Joseane Thereza; Tizato, Leandro Henrique Guglielmin; Hidrovia Tietê-Paraná. Disponível em:
<http://log.esalq.usp.br/home/uploadfiles/arquivo3813.pdf> Acesso em: 21 de outubro de 2011, 15:12h.
Branco, Adriano Murgel; Martins, Marcio Henrique Bernardes; Navegação Fluvial no Estado de São
Paulo. Disponível em: <http://www.brasilengenharia.com/ed/578/ArtHidrovias.pdf> Acesso em: 21 de
outubro de 2011, 13:45.
COSTA, Luiz Sergio Silveira. As Hidrovias Interiores no Brasil. 2º edição, Editora Femar, 2001.
Felipe Junior; Nelson Fernandes; Silveira, Márcio Rogério; A Hidrovia Tietê-Paraná e o Transporte
Intermodal de Mercadorias: O caso do Porto de Pederneiras-SP. Disponível em: <
http://www.ourinhos.unesp.br/gedri/biblioteca/gedripublica/trabalhos%20completos/felipe%20junior_1.pdf>
Acesso em: 21 de outubro de 2011, 10:29h.
Felipe Junior, Nelson Fernandes; A Hidrovia Tietê-Paraná e a Intermodalidade no Estado de São Paulo.
Disponível em: < http:// www.ourinhos.unesp.br/gedri/biblioteca/gedripublica/dissertacoes/felipejr.pdf>
Acesso em: 21 de outubro de 2011, 14:18h.
Oliva, José Alex Botelho de; A Malha Hidroviária Brasileira Potencialidades e Expectativas. Disponível
em: < http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/palestras/Mar0728SeminarioIntenBrasilFlander.pdf> Acesso em: 21
de outubro de 2011, 14:20h.
REBOUÇAS, Aldo da C.; BRAGA, Benedito; TUNDISI, José Galizia. Águas doces do Brasil. Editora
Escritura, 1999.
Santana, Walter Aloísio; Tachibana, Toshi-ichi; Caracterização dos elementos de um projeto hidroviário,
vantagens, aspectos e impactos ambientais para a proposição de metodologias técnico-ambientais
para o desenvolvimento do transporte comercial de cargas nas hidrovias brasileiras. Disponível em: <
http://www.uff.br/engevista/3_6Engevista6.pdf> Acesso em: 21 de outubro de 2011, 14:53h.
TOKARSKI,
Adalberto.
Hidrovias
Brasileiras.
Disponível
em:
<
http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/palestras/Mar0722PalestraENEPHAdalberto.pdf> Acesso em: 16 de
dezembro de 2011.
COSTA, Luiz Sergio Silveira. As Hidrovias Interiores no Brasil. 2º edição (2001) Editora Femar.

180
MEDIÇÃO DE ÁREA EM OBJETOS PLANOS UTILIZANDO CAPTAÇÃO DE IMAGEM
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RESUMO
O processamento de imagens é utilizado em duas áreas principais: melhoria da qualidade da imagem para
uma melhor interpretação humana e o processamento da imagem para a interpretação de máquinas
visando algum objetivo.Medir a área de objetos de forma irregular é um processo demoradopoisexige-muitocálculo.A aplicação deste trabalho estáfocadano uso de captação daimagem e seu processamento para
obtenção da medida da área em objetos planos de forma rápida-e-precisa. O resultado final do trabalho foi
obtido através de uma solução criativa e de pouco ônus ao desenvolvimento do projeto, podendo ser
aplicado, principalmente, na medição de couro das industrias calçadistas de Jaú/SP.
Palavras-chave:processamento, imagens, medir,captação, método, solução.
ABSTRACT
Image processing is used in two main areas: improved image quality for better human interpretation and
image processing to interpret some machines aimed goal. Measure the area of irregularly shaped objects is
a time consuming process because it requires very-calculus. The application of this work is focused on the
use of image capture and processing for obtaining the measure of the area planar objects quickly-and-need.
The end result of the study was obtained through a creative solution and little burden to the development of
the project and can be applied mainly in the industrial measurement of leather footwear from Jau / SP.
Keywords: processing, images, measure, capture, method, solution.

1 - INTRODUÇÃO
O processamento digital de imagens é uma área da computação que está em constante
desenvolvimento. A partir da década de 80, diversos modelos de sistemas e dispositivos surgiram ao redor
do mundo para a resolução dos problemas de processamento de imagens, mas eram relacionados a
computadores de grande porte. A partir da década de 90 com a redução do custo dos computadores e o
surgimento de equipamentos de pequeno porte com uma arquitetura aberta, disponibilizou uma tecnologia
que combinou o custo/benefício e redução física do hardware.(Gonzales-e-Woods,-2000).
O Oprocessamento de imagens digitais envolve procedimentos que são geralmente expressos em forma de
algoritmo. Assim, com exceção da aquisição e exibição de imagens, a maioria das funções de
processamento de imagens pode ser implementada em software. A redução de ruídos na imagem requer a
execução de rotinas de tratamento das imagens por meio de softwares-específicos. V Visão por
computador (Visão Computacional) é a área da ciência que se dedica a desenvolver teorias e métodos
voltados à extração automática de informações úteis contidas em imagens. As imagens são capturadas por
dispositivos imaginadores, tais como câmera de vídeo, scanner, etc. Por este motivo, a recente evolução
tecnológica dos computadores e dispositivos imaginadores, a preços acessíveis, tem possibilitado a
crescente aplicação de visão computacional nas mais diversas áreas: análise automática de sêmen
humano, medição computadorizada de peças, rastreamento de alvos para detecção de intrusos, análise
morfológica de células, futebol de robôs e uso-em-robôs-submersíveis-(OGÊ,1999).É Éimportante frisar que
as tarefas de processamento de imagens consomem um grande tempo computacional, portanto, deve-se
combinar a eficácia dos algoritmos e a desempenho dos computadores na solução dos problemas
relacionados com o processamento das imagens adquiridas.U Uma quantia significativa de software básico
para processamento de imagens pode ser obtida comercialmente no mercado a um custo relativamente
alto. A procura por um software de baixo custo incentivou o desenvolvimento de um projeto de software
próprio.Além da questão do custo, existe a facilidade de ajustes de acordo com os experimentos efetuados,
adequando o software de acordo com nossas necessidades, sem custo adicional.

181
2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
2.1 – Propriedade de uma imagem digital.
Uma imagem digital pode ser considerada como sendo uma matriz cujos índices de linhas e de
colunas identificam um ponto na imagem, e o correspondente valor do elemento na matriz identifica o nível
de cor, luz e brilho naquele ponto. Os elementos dessa matriz digital são chamados de elementos da
imagem, elementos da figura ou simplesmente “pixels”. A figura 1 mostra a ampliação de uma parte da
imagem para referenciar um Pixel.

Pixel
s

Figura 1: Visualização de alguns Pixels.
(fonte : Os autores)
2.2 -Imagens em tons de cinza
Uma imagem em tons de cinza em sua matriz pode conter até 256 tons distintos de cinza, que
variam de 0 à 255. Neste intervalo existem determinados tons que o sistema de visão do ser humano não
consegue diferenciar. O menor valor do intervalo corresponde à cor preta e o maior valor à cor branca.
Portando, o valor do pixel próximo de 0 é mais próximo do preto;e quanto mais próximo de 255 é mais
próximo do branco. Com esta variação consegue-se perceber detalhes impossíveis de serem detectados
em uma imagem apenas em preto e branco. A figura 2 mostra uma pequena matriz apresentando os valores
referentes aos níveis cinza de um pixel.

Nível de cinza do
pixel
122 100 030 023
144
099 033 233 111
230
022 203 111 222
.
054em 256 tons de cinza.
Figura 2: Pixels em uma imagem
099 078 098 044
(fonte : Os autores)
133
022 044 155 155
2.3 – Processamento digital de imagem
255
As imagens têm cumprido importantes papéis no dia-a-dia do ser humano, tanto na representação
gráfica que auxilia o entendimento e o registro para estudos posteriores, como em aplicações práticas,
incluindo a automação de tarefas repetitivas ou perigosas. Com o surgimento de poderosas ferramentas, o
atual custo baixo dos equipamentos, um processamento de grande velocidade e grande capacidade de
armazenamento, estão contribuindo para os promissores trabalhos de processamento-de-imagens-erobótica. O interesse em métodos de processamento de imagens digitais decorre de duas áreas de
principais aplicações: melhoria de informação visual para a interpretação humana e o processamento de
dados de cenas para percepção automática através de máquinas(GONZALES e WOODS, 2000).

2.4 - Modelo de um sistema de processamento de imagem e visão artificial.
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Segundo OGÊ (1999)um sistema de Visão Artificial é um sistema computadorizado capaz de
adquirir,
processar
e
interpretar
imagens
correspondentes-a-cenas-reais.
O O-sistema de Visão Artificial ou Visão Computacional é composto por várias fases de processamento,
pelas quais obtém-se um resultado final. A figura 3 mostra um modelo que representa as etapas para
solucionar um problema de Visão Computacional.

Figura 3: Etapas para solução de um problema em visão computacional
(fonte : OGÊ, Marques Filho, Processamento digital de Imagens. Brasport, 199)
2.5 – Limiarização (Threshold)

As técnicas baseadas em limiarização (Thresholding) são muito utilizadas para a segmentação de
imagens por serem computacionalmente simples-em-comparação-a-outras-técnicas(OGÊ,1999).A -.Aforma-mais-simples-de limiarização é conhecida como limiarizaçãobimodal.-Este-processo-também-édenominado-binarização. AABinarização é uma técnica de segmentação efetuada, varrendo-se a imagem,
pixel a pixel, e rotulando-se cada pixel como sendo do objeto ou do fundo, dependendo se o valor daquele
pixel for maior ou menor que um valor pré-estabelecido (T). Uma imagem binarizada g(x,y) é definida como:

255 se f ( x, y )  T
g ( x, y )  
0 se f ( x, y )  T
Com isso, pixels rotulados como 255 (ou qualquer outro nível de cinza conveniente) correspondem
aos objetos, enquanto que aqueles rotulados com 0-(zero)-correspondem-ao-fundo.AAfigura 4 mostra um
exemplo de binarização usando um limiar T=90, para uma imagem com 256 níveis de cinza, eliminando as
sombras e ruídos e deixando apenas os objetos. Os objetos de interesse são mais claros que o fundo, de
maneira que cada pixel com nível de cinza maior queT foi rotulado de branco (255), enquanto que cada
pixel com nível de cinza menor ou igual aTfoi rotulado de preto (0).
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Figura 4: Limiarização bimodal
(fonte : Os autores)
3 – TÉCNICA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM EM OBJETOS PLANOS PARA OBTENÇÃO DA ÁREA.
A técnica utilizada consiste de uma webcam de alta resolução em conjunto-com-uma-mesailuminada. A imagem capturada é convertida em escala de cinza , trabalhando em uma escala de 0 a 255,
determinou-se que os pixels acima do valor 100 (T = 100) na escala de cinza são considerados preto e-osabaixo-desse-valor-são-pixels-brancos.OOAmbiente onde é realizada a experiência é em locais fechados,
impedindo a incidência de luz solar, o que ocasionaria reflexos e nível de branco muito intenso.
A peça em que se deseja medir a área é colocada em cima de uma base iluminada, no caso uma
mesa. A imagem é capturada pela webcam que a envia para um software em um computador. Como mostra
a figuras 5:

Figura 5: Webcam capturando a imagem.
(fonte : Os autores)

A figura 6 ilustra o sistema de aquisição da imagem, cqâmera e computador.

Figura 6: Sistema de aquisição.
(fonte : Os autores)

O software tem a função de encontrarquais os pixels pretos pertencem à área ,-os pixels-brancossão-ignorados.
3.1- Calibração:
O tamanho da imagem na tela aumentará ou diminuirá conforme a aproximação da câmera com a
mesa, portanto a posição da mesma vai variar a quantidade-de-pixels. s..É necessário posicioná-la
adequadamente para uso, enquadrando toda base iluminada, colocando a câmera no centro, apontado com
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azimute correto em relação ao vertical e horizontal. Depois de encontrada a posição correta da câmera, ela
não deverá mais ser alterada, para que se tenha comparações entre uma imagem e outra do objeto que se
quer medir.
Definida a posição correta da câmera, é então usada uma peça de área conhecida que servirá de
gabarito para cálculos futuros.
Captando a imagem do gabarito, o software fornecerá uma determinada quantidade de pixel. Com essa
quantidade de pixel se determinará uma constanteKpara os cálculos, que é encontrada com a seguinte
fórmula:
K = (Área conhecida) / (Quantidade de pixels).(1)
A constante Kserá utilizada para o cálculo do valor da área das próximas medidas. O valor da área então é
encontrado coma seguinte fórmula para as próximas peças a serem medidas:
Área da peça =Kx(Quantidade de pixels encontrada na peça que está sendo medida).(2)

3.1- Medindo a área

Terminada a etapa de calibração, de posse do valor da constante K,e utilizando–se a fórmula para
obtenção da área, conforme explicado anteriormente, podes-se se iniciar o processo de medidas de área
dos objetos. Na figura 7 o software exibe a imagem do objeto na tela, com o valor da área:

Figura 7: Tela mostrando a imagem capturadae a área calculada.
(fonte : Os autores)

3.2- O uso de base iluminada:

Na medição é usada uma base iluminada para evitar que o software identifique que um eventual
reflexo na peça a ser medida, seja entendida com pixel branco. A figura 8 mostra um objeto como seria
capturado sem uma base iluminada:

REFLEXO
S

Figura 8: figura capturada sem base iluminada
(fonte : Os autores)
A figura 9 mostra a imagem, depois da binarização, com muito reflexos, o que faria partes internas,
decorrente dos reflexos,serem consideras como branca (valor zero), entendendo-se como valor zero,
calculando o valor errado da área.
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Figura 9: Imagem capturada com reflexos
(fonte : Os autores)

Apontando-se a câmera para base muito iluminada com um objeto plano em cima, o ajuste de brilho
e contraste da câmera é feito de forma enxergar o objeto sem reflexos, diminuindo a visualização intensa do
branco de fundo. Para isso, diminuindo-se o ajuste de brilho na câmera, com isso a imagem do objeto que
está nesta base diminuirá seu brilho também, haja visto que ele não é um objeto que emite luz (pouco brilho
em relação à base), assim ele terá menos brilho que a base, mostrando-se na tela a cor preta, sem
reflexos, conforme mostra a figura 10:

Figura 10: Imagem capturada, semreflexos
(fonte : Os autores)
4 – MATERIAIS UTILIZADOS
4.1- Webcam
A imagem é capturada através de uma Webcam,ela é fixada à uma altura que focalize a totalidade
da base de vidro iluminada.
4.2 – Mesa de medição
O material da mesa é de plástico, com pés de encaixe para facilitar o deslocamento.
AAbaixo do vidro há seis lâmpadas fluorescentes de 40 watts de 120cm comos respectivos reatores
instalados na parte lateral. Um pano branco colocado entre as lâmpadas e o vidro é responsável em fazer a
difusão da luz para que ela fique uniforme. Asseis lâmpadas foram necessária para que se atingisse um
brilho intenso na superfície do vidro, conforme mostra a figura 11:
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Figura 11: Mesa para medições
(fonte : Os autores)

4.3 - Computador
Para o experimento foi utilizado um notebook com monitor de 15,6 polegadas, com processador
Core 2 duo, 4 gigabytes de memória.
5 - EXPERIMENTOS
Os experimentos foram realizados em local fechado, protegido da luz solar para evitar erros
indesejáveis, devido a alta intensidade da luz solar, conforme citado anteriormente.

6– RESULTADOS:
6.1 – Estudo de Caso 1
Para a realização do experimento inicialmente foi realizada a captação de um objeto retangular com furo
redondo:
A área da figura foi obtida com régua e paquímetro:
(33cm x 24,4cm) – (5,25cm x 3.14cm de área interna) = 718.6 cm² ou 0.071 m².
O resultado obtido foi 722.67 cm² ou 0.072 m², aproximadamente.

( Objeto ) ( Vista do computador com o objeto encima da mesa iluminada )
Figura 11: Capturando a imagem de um objeto retangular com orifício redondo.
(fonte: Os autores)
6.2 - Estudo de Caso 2
O segundo objeto utilizado para a captação-foi um-objeto-retangular.
A área da figura foi obtida utilizando-se uma régua comum.
Na figura 12,as medidas com 33 cm de comprimento e 24.4cm de largura, o valor da área é :
( 33cm) x (24.4cm) = 805.2 cm² ou 0.08 m².
O resultado obtido foi805.99 cm² ou 0.081m², aproximadamente.
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(Objeto ) ( Vista do computador com o objeto
A encima da mesa iluminada )
Figura 12: Capturando a imagem de um objeto retangular.
(fonte: Os autores)
6.3 - Estudo de Caso 3
O terceiro objeto para a captação-é um círculo-com-área-diminuída-por um orifício.
A área da figura foi obtida com régua e paquímetro:
Na figura 12, Com um círculo de 15.8 cm de raio e um orifício quadrado de 3 cm de lado. O valor da
área é:
(15.8cm x 3.14cm) – (3cm x 3cm) = 774.8 cm² ou 0.077 m².
O resultado obtido foi781.18 cm² ou 0.078m² aproximadamente.

( Objeto ) ( Vista do computador com o objeto

A encima da mesa iluminada )

Figura-13:-Capturando imagem de um objeto redondo com orifício quadrado.aaaa(fonte: Os autores)
6.4 - Estudo de Caso 4
O quarto objeto para a captação é um retângulo um pouco maior.
A área da figura foi obtida com uma régua:
Na figura 13, com um lado do objeto retangular com66.2 cm, e o outro lado com 49.6 cm obtém-se:
(66.2cm-x-49.6cm)-=-3283.5-cm²-ou-0.328-m².
O resultado obtido foi 3265.52 cm² ou 0.327 m².
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( Objeto ) ( Vista do computador com o objeto

A encima da mesa iluminada )

Figura 14: Capturando a imagem de um objeto retangular
(fonte: Os autores)
7 – TABELA DE RESULTADOS:

Nos testes realizados com quatro objetos de áreas conhecidas, foram obtidos os valores com a margem de
erro de 0,3% a 1,4 %. Conforme mostra tabela1 abaixo:
Tabela 1: Medidas e erros obtidos nos testes.
Medição

Área real

Áreaobtida

% Erro

1

0,071 m²

0,072 m²

1,4 %

2

0,080 m²

0,081 m²

1,2 %

3

0,077 m²

0,078 m²

1,2 %

4

0,328 m²

0,327 m²

0,3 %

A tabela 1 demonstra que os resultados obtido pelo sistema apresenta erro muito pequeno.

7 - Conclusão:
O método é funcional para o cálculo de área de objetos planos e não transparentes; sendo
composto por webcam, computador, software e uma base iluminada, obtendo-se medições rápidas e
precisas a um baixo custo. Esse método pode ser empregado em indústrias como calçados, roupas e
acessórios para controle de entrada de couro, tecidos e sobras, nos distribuidores de couros e tecidos, nos
processos de expedição, por ter apresentados resultados relevantes em locais fechados, tanto de dia como
no período noturno. É relevante considerar que por se tratar de um sistema que possui um software o
mesmo pode estar integrado a outros softwares, trazendo ainda mais benefícios ao usuário. Portanto,o
processamento de imagem pode ser utilizada, e associada a outras utilidades como banco dados criando-se
uma nova ferramenta, onde os dados podem ser exportados e analisados-gerando maior-conhecimento-dopróprio-negócio.
Portanto, conclui-se que o software desenvolvido utilizando-se o método proposto, é ideal para se
conseguir uma forma barata e precisa para medida áreas de objetos planos com área irregular, podendo ser
utilizado no emprego na medição de couros e tecidos na indústria calçadista.
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RESUMO
A sistematização de ferramentas destinadas para a melhoria do ensino é um tema muito discutido
atualmente devido à crescente preocupação em promover técnicas que auxiliem os alunos a uma
aprendizagem eficaz. Assim, a importância do ambiente educacional para cada indivíduo, não somente
relacionado ao seu conhecimento, como também à construção de sua moral e caráter, não é algo
irrelevante. Muitos pesquisadores, professores, psicólogos e profissionais relacionados com a área
questionam constantemente os métodos adotados na educação, buscando por sistemas que permitam que
as ideias e capacidades de cada aluno sejam manifestadas e as influências tecnológicas que fazem parte
de suas realidades possam ingressar em seu ambiente educacional. Diante disso, este trabalho espera
apontar alguns benefícios da utilização das tecnologias na educação, bem como discutir os métodos e as
dificuldades encontrados hoje no sistema de ensino da Fatec Jahu, buscando uma sugestão de
planejamento para redirecionar este sistema.
Palavras-chaves: Educação, Microensino, Sistema de Ensino, Design Instrucional.
ABSTRACT
The systematization of tools used to the teaching improvement is a widely discussed theme due to the fact
that there is a growing concern in promoting techniques which help students to get an efficient learning.
Thus, the importance of the educacional enviroment for each individual, not only related to its knowledge, but
also to its character and moral development, it is not an irrelevant point. Many researchers, teachers,
psychologists and professionals related to the area constantly reflect on the methods used in education,
searching for systems which allow each student ideas and capabilities to be manifested and the
technological influences, which are part of its realities, to enter its educational environment. Before that, this
paper aims at pointing some advantages of the technology use in education, as well as discussing the
methods and difficulties found nowadays in the teaching at Fatec Jahu, searching for a planning suggestion
to redirect this system.
Keywords: Education, microteaching, teaching system, instructional design.

1. Introdução
Para Nogueira (2001), uma das principais metas dos professores é cumprir 100% do conteúdo no
final do ano letivo, fator ao qual se atribui, por vezes, maior importância do que ao próprio processo de
aprendizagem. De maneira conceitual, o conteúdo ainda é tudo. O professor adquire o conhecimento e o
transmite aos seus alunos, muitas vezes ditando e escrevendo no quadro e, na maioria delas, de forma não
contextualizada com o dia a dia do aprendiz.
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Desse modo, os alunos recebem soluções para problemas que nunca enfrentaram, uma vez que
não conseguem conectar o que aprenderam com a utilização em seu cotidiano. É o típico acontecimento de
quando conteúdos são decorados apenas para responder algumas questões da prova e, em seguida, são
deletados da mente por falta de utilização (NOGUEIRA, 2001).
Segundo Nogueira (2001), normalmente o modelo mais seguido de aula presencial é tratar de toda
a teoria a respeito de um determinado assunto e, ao fim da aula, solicitar aos alunos uma pesquisa mais
avançada sobre o mesmo tema. Dessa forma, é comum que o aprendiz, ao chegar em casa, faça sua
pesquisa apresentando tudo que foi encontrado e entregue ao professor no dia seguinte que, por sua vez,
atribui uma nota ao trabalho, finalizando, assim, um processo de aprendizagem que deixa em aberto a
finalidade do trabalho apresentado, sem a presença de uma retroalimentação.
Os métodos atuais ainda preocupam-se muito com os fins, com resultados que constam no papel, e
volumes de matérias aplicadas, ao passo que o ideal seria maior preocupação com o meio, ou seja, de que
forma ocorreu a aprendizagem do aluno. Algo foi adicionado à suas vidas, seus conhecimentos podem ser
usados no dia a dia, principalmente quando encaram uma problemática profissional? (NOGUEIRA, 2001).
Para o autor, a postura passiva que os alunos são obrigados a adotar, que não permite a interação
a respeito do conhecimento discutido em questão e, menos ainda, com seus colegas de classe para troca
de experiências e livre expressão de suas críticas e questionamentos – por conta de uma aula
absolutamente conceitual, na qual existem apenas professor e quadro – possui uma parcela de
responsabilidade no que se refere à indisciplina durante as aulas. O progresso da educação deve caminhar
no sentido de promover a interação do aluno com o conhecimento que está sendo adquirido no momento,
torná-lo parte da aula, não o deixando num papel passivo dentro do processo ensino/aprendizagem.
DeAquino define:
Aprendizagem refere-se à aquisição cognitiva, física e emocional, e ao
processamento de habilidades e conhecimento em diversas profundidades, ou
seja, o quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar e/ou
comunicar esse conhecimento e essas habilidades (DEAQUINO, 2007, p.6).
Na opinião de Knowles e Rogers (1970, apud DEAQUINO, 2007), a educação deveria começar a se
descentralizar da figura do professor, para começar a ser conduzida pelos aprendizes. O conhecimento a
ser transmitido deveria atender às necessidades dos educandos, fazendo com que os professores
passassem de figuras centrais para a de facilitadores, ou seja, de forma a cooperar com os alunos que, a
partir deste ponto, conduziriam sua própria aprendizagem, conforme o tempo e a maneira de cada um.
Diante dessa nova filosofia, o conceito de que alunos eram apenas recipientes vazios, esperando
ser preenchidos, começa a se perder e dar espaço ao pensamento de focar a educação no
desenvolvimento do indivíduo, deixando maiores comprometimentos, escolhas, criação de pensamentos
críticos e construtivos para os alunos. Os resultados esperados desse processo são maior capacidade de
lidar e resolver problemas diários na vida pessoal e profissional, como também segurança nas decisões
para o futuro.
Para auxiliar na transformação e na melhoria do processo de didática dos professores, tendo como
enfoque o aprimoramento do ensino destinado aos alunos, temos o sistema de Microensino, baseado no
trabalho dos designers instrucionais, como uma poderosa ferramenta reorganizadora da postura adotada
pelos docentes em sala de aula.
A partir das orientações dadas pelos autores citados anteriormente, é possível realizar uma
observação da postura adotada em sala de aula por professores da Fatec Jahu, considerando que o
método do Microensino apresenta muitas vantagens e já é utilizado por várias universidades.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Design Instrucional
Apresentaremos, nesta seção, um breve histórico acerca do Design Instrucional (DI), importante
ferramenta para a melhoria dos resultados a serem apresentados neste trabalho e que poderiam ser
utilizados para o desenvolvimento da aplicação de um projeto de Microensino, direcionado para todos os
professores da Fatec Jahu.

2.1.1. Histórico do DI
Reiser (2001, apud TRACTENBERG, 2010) relata que o Design Instrucional teve sua origem na II
Guerra Mundial, quando vários psicólogos foram convocados pelo exército dos EUA, a fim de

191
desenvolverem materiais de treinamento com finalidades militares. Desse modo, conseguiram melhorar o
desenvolvimento de pilotos e, utilizando exames de certas aptidões, identificaram candidatos com
características mais adequadas à função. Ainda segundo o autor, durante o período da guerra, aproveitando
os estudos realizados com os militares, foram formulados materiais para educação por pesquisadores e
psicólogos como Robert Gagné e Leslie Briggs, baseados em princípios derivados de pesquisas no campo
da aprendizagem e do comportamento humano, bem como em técnicas de avaliação e testes para
identificar a competência e adaptação das pessoas em certos programas de treinamento.
Conforme afirma Tractenberg (2010), mesmo depois da II Guerra Mundial, muitos desses
psicólogos deram curso às suas pesquisas nessa área e desenvolveram materiais didáticos que foram
publicados na obra “Princípios Psicológicos no Desenvolvimento de Sistemas”, editada por Gagné em 1962.
No mesmo ano, após conceitos de avaliações comportamentais, análise das tarefas e testes já estarem
sendo cogitados na década de 60, Glasser propôs o termo Instructional Design (TRACTENBERG, 2010).
De acordo com Tractenberg (2010), na década de 70, o conceito do DI começou a se propagar e
sua implantação foi disseminada por várias áreas. Assim, centros de desenvolvimento instrucional foram
criados nas universidades com a intenção de auxiliar os professores a melhorar suas aulas, e até mesmo as
forças armadas o utilizaram no treinamento militar. Surgiram também cursos específicos de bacharelado
para Design Instrucional, comércio e indústrias implantaram o conceito nos sistemas de treinamento, e na
Coréia do Sul e Indonésia foram encontradas soluções para os problemas da educação por meio do DI.
Desse modo, no final da década, o DI já apresentava mais de 40 modelos diferentes.

2.1.2. Conceito de DI
Alguns autores definem o DI como “o processo sistemático e reflexivo de traduzir princípios de
cognição e aprendizagem para o planejamento de materiais didáticos, atividades, fontes de informação e
processos de avaliação” (SMITH e RAGAN, 1999, apud TRACTENBERG, 2010, p.1).
Já Tractenberg (2010) avalia que o DI é orientado pelo conjunto de pesquisas de psicólogos,
educadores e profissionais da comunicação; é um método formado pela avaliação da problemática,
planejamento de soluções, desenvolvimento (treinamentos ou mudanças no ensino) e análise dos
resultados.
Afirma ainda o autor acima que os objetivos do DI podem ser definidos pelo desenvolvimento de
processos e materiais didáticos eficientes, que necessitem do menor tempo possível, apresentem um custo
viável e sejam satisfatórios para os aprendizes e, assim, melhor atendam às expectativas pedagógicas.
Dentre as vantagens do DI, são citados o foco do ensino no aluno; o incentivo para a criação de soluções
diferentes das usuais – diante dos problemas apresentados por assuntos em determinada área de ensino; a
prática das atividades, avaliação e objetivos direcionados a um mesmo ponto e a integração de várias áreas
profissionais em um mesmo trabalho (SMITH e RAGAN, 1999, apud TRACTENBERG, 2010).
De acordo com Tractenberg (2010), qualquer profissional que precise desenvolver algo para
instrução e direcionamento pode utilizar o DI, pois as etapas que o definem são simples:

É evidente que o DI é um instrumento direcionador para criar projetos que possam vir a solucionar
ou amenizar algumas dificuldades que os alunos ainda encontram em sala de aula. Por meio de sua
utilização, é possível estruturar um trabalho com o Microensino, a ser tratado na próxima seção, caso os
professores estejam dispostos a passar por essa reciclagem. Um exemplo dessa situação são os
laboratórios já implantados na UEL (Londrina), nos quais o Microensino funciona sob a forma de cursos
didáticos para os educandos. Além disso, é viável considerar a possibilidade do uso das tecnologias citadas
nesta seção como complementos das aulas didáticas e como alternativas para potencializar as aulas
diárias, permitindo, inclusive, a realização de um sistema de testes e avaliação dos resultados.

2.2. Conceito de Microensino
Microensino é uma técnica para formação de professores, na qual são considerados fatores
dificultadores relacionados ao ensino, como, por exemplo: tempo, número de alunos, conteúdo de aula.
Este método tem o objetivo de melhorar o desempenho do professor em sala de aula por meio de
treinamento, constituído por exercícios de cinco a trinta minutos, nos quais os educadores praticam e
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desenvolvem habilidades técnicas para melhorar sua didática no ensino. É formado por quatro
características básicas: aulas curtas, alunos reais, feedback e reensino (GREGÓRIO, 2006).
Segundo Akasaka e Godoy (1997, apud GREGÓRIO, 2006), este sistema é organizado de forma
que os professores envolvidos no método ministrem aulas para um determinado grupo de alunos. Essas
aulas são assistidas por um supervisor, que analisa e fornece críticas ao educador em relação à aula dada.
Após a identificação das falhas, a aula é replanejada e ministrada mais uma vez para um novo grupo de
alunos.
Para Wouk (1973, apud GARCIA, 2006, p. 5), o microensino é a simplificação de uma experiência
de ensino, “uma micro experiência de ensino”, que permite a avaliação de uma capacidade específica pela
análise do comportamento e apresenta, simultaneamente, teoria e prática didática. O conceito diz que o
ensino pode ser separado em certas habilidades técnicas específicas, como, por exemplo, a de formular
perguntas. O Microensino treina o desenvolvimento de tais habilidades, preparando o professor para obter
uma melhor didática em sala de aula, resultando em um controle sistemático da experiência por meio da
análise do comportamento.
De acordo com Lobo e Berbel (1983), falhas que podem ser citadas e são bem visíveis na formação
dos professores, como a falta de treinamento em pontos sistematizados, ordenados e coerentes com a
função que exercerão, podem ter soluções por meio do Microensino. Medley (s.d., apud Lobo; Berbel,
1983), acredita que é indispensável capacitar os educadores para autoanálise e flexibilidade de seus
métodos de ensino, conhecimento teórico, técnicas e sistemas para aprendizagem adequados, observação
da resposta (resultado) de aprendizagem e autocrítica.

2.2.1. Microensino na prática
Para Lobo e Berbel (1983), essa técnica surgiu sendo uma possibilidade de novas experimentações
para o campo da educação, inovando todos os métodos existentes. Acredita-se que todo conhecimento
pode ser passado com precisão, por isso o Microensino visa treinar as habilidades técnicas do professor,
para que o mesmo desenvolva melhor suas competências e o relacionamento entre educador e aprendiz
melhore.
De acordo com os autores, considerando que este treinamento permite ao professor realizar prévias
das aulas que serão efetivamente lecionadas, o educador passa a ter a possibilidade de moldar a sua forma
de ensino, através do feedback obtido no treinamento de suas habilidades (LOBO; BERBEL,1983). A
técnica pode ser uma das mais econômicas, visando aos resultados da modificação comportamental dos
professores.
Lobo e Berbel (1983) explicam que o início se dá pela análise comportamental pré-definida de uma
habilidade a ser treinada, que será avaliada por um supervisor em uma aula com duração de 5 a 25
minutos. Caso não seja identificada nenhuma falha na habilidade analisada, o treinando passa para a
habilidade seguinte. Ao final será apresentado o resultado do desempenho do treinando e novas técnicas
serão reformuladas para desenvolvimento e melhoramento, sendo necessário que se atinja o domínio da
habilidade em questão para, assim, passar para habilidade seguinte. O processo é realizado quantas vezes
forem necessárias, até que o treinando alcance o nível exigido pela avaliação.

3. Metodologia
Para a execução desta pesquisa, serão descritos os passos metodológicos no que concerne à
coleta de dados propriamente ditos. A metodologia utilizada ancorou-se na revisão bibliográfica acerca do
tema tratado e posteriormente na realização de um estudo de caso, baseado na aplicação de um
questionário, que teve como meta diagnosticar as dificuldades encontradas pelos alunos em sala de aula,
para sugerir opções de ferramentas destinadas ao apoio à didática dos cursos de Tecnologia da Informação
e Sistemas para Internet.
Cabe ressaltar que as questões elaboradas tiveram como base o questionário utilizado anualmente
pela Fatec Jahu, o qual segue em anexo no trabalho. Assim, serão descritas algumas ações para situarmos
como a pesquisa foi moldada:
- No dia 29 de março de 2011, no período noturno, na Fatec Jahu, foram entregues dez
questionários de avaliação do curso, aos alunos do 1º semestre do curso de Tecnologia da Informação e 15
questionários para o 2º semestre do mesmo curso.
- No dia 30 de março de 2011, no período vespertino, na mesma unidade, foram entregues também
dez questionários ao 1° semestre do curso de Sistemas para Internet e 15 questionários para cada turma do
2º e 3º semestre do mesmo curso. Já no período noturno, no mesmo dia, foram entregues 15 questionários
restantes para o 3º semestre de Tecnologia da Informação.
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Para melhor avaliar na prática o sistema de ensino da instituição referida e toda pesquisa realizada
através dos questionários nos dias relatados acima, com base nos estudos de Microensino realizados neste
trabalho, no dia 27 de abril de 2011, às 21 horas, mediante a autorização do professor, que se propôs a
colaborar gentilmente com este estudo, uma das aulas, lecionadas no 2º semestre de Tecnologia da
Informação, foi assistida de forma a observar um modelo de aula ministrada.
Após a coleta e análise de tais dados, alguns gráficos foram elaborados a fim de visualizarmos, de
forma quantitativa, os resultados obtidos com o estudo de caso, contribuindo, assim, para uma avalição dos
métodos de sistema de ensino dos cursos mencionados.

4. Discussão de Resultados
Com base nos estudos apresentados nos capítulos anteriores, e em alguns problemas de
reprovações de alunos em quantidades consideráveis de determinadas matérias dos cursos de Gestão da
Tecnologia da Informação (GTI) e Sistemas para Internet (SI), este estudo de caso tem por objetivo avaliar a
opinião dos aprendizes em relação ao ensino da Fatec Jahu, identificando dificuldades; apresentar uma
breve análise a respeito da didática dos professores estudados, bem como verificar a predisposição dos
mesmos em relação a mudanças e soluções para melhor atender aos estudantes.
4.1. Resultados obtidos
4.1.1. Primeira questão aplicada ao curso de GTI

Gráfico 1 – Avaliação do curso de GTI sobre a questão 01
Fonte: Autor (2011)
O gráfico acima demonstra a porcentagem de respostas „péssimo‟, „ruim‟, „regular‟, „bom‟ e „ótimo‟
registradas no contexto geral da pergunta 01 do questionário aplicado às três turmas do curso de GTI. Em
relação à qualidade do conteúdo e à satisfação com o curso de GTI, de modo geral, os três semestres
evidenciaram um contentamento em ambos os quesitos apresentando, ainda sim, algumas ocorrências de
„regular‟, e uma pequena queda no conceito da avaliação no terceiro semestre em virtude de,
possivelmente, a esta altura, os alunos já terem uma opinião formada a respeito do curso que optaram por
fazer. Em relação às visitas técnicas e eventos a avaliação foi relativamente baixa ou mediana, por conta do
período noturno não oferecer grande diversidade de tarefas extracurriculares. Já fazendo alusão à
empregabilidade do curso, os alunos avaliaram positivamente este fator.

4.1.2. Primeira questão aplicada ao curso de SI

Gráfico 2 – Avaliação do curso de SI sobre a questão 01
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Fonte: Autor (2011)
O gráfico acima também relata a porcentagem geral de respostas em relação aos conceitos
„péssimo‟, „ruim‟, „regular‟, „bom‟ e „ótimo‟ apresentadas na primeira questão da pesquisa aplicada aos três
semestres do curso de SI. Os resultados da avaliação do curso de SI referentes à qualidade do conteúdo e
satisfação com o curso foram um pouco mais baixos em relação aos resultados verificados no curso de GTI,
sendo que os alunos do primeiro semestre estão mais contentes com o curso. Em relação aos eventos e
visitas técnicas, provavelmente por se tratar do período diurno, que possibilita maior e mais fácil
movimentação além dos limites da sala de aula, a avaliação apresentou maiores índices positivos. Com
relação à empregabilidade, apenas os alunos do 1º semestre têm mais convicção de que sua área
apresenta muitas oportunidades de emprego, considerando que os dois outros semestres avaliam essa
questão negativamente.
4.1.3. Segunda questão aplicada ao curso de GTI

Gráfico 3 – Avaliação do curso de GTI sobre a questão 02
Fonte: Autor (2011)
Neste gráfico, visualizamos a porcentagem geral das três turmas do curso de GTI diante das opções
de classificação de respostas para a segunda questão da pesquisa. Os maiores índices entre a soma das
avaliações „péssimo‟, „ruim‟ e „regular‟ apareceram nas questões B, D, F, G, H e I, que abordam clareza e
pontualidade do professor; incentivo à pesquisas; trabalhos extraclasse e aproveitamento do conhecimento
pessoal do aluno; aplicabilidade no campo profissional, e avaliação do conteúdo coerente. A questão F, que
trata do estímulo por parte dos professores a partir das pesquisas e trabalhos extraclasse, obteve uma
somatória de 22%, a maior de todas as questões citadas. Na questão A, constatamos a avaliação mais
positiva de todas as perguntas, com 70% de classificação no conceito „ótimo‟, referente ao conhecimento e
experiência dos professores.
A última pergunta do questionário apresentava um espaço para que o aluno pudesse escrever, com
suas próprias palavras, sua opinião referente às aulas apresentadas, à didática dos professores e às
dificuldades encontradas diariamente. Neste quesito, questões foram levantadas pelos aprendizes, como
conteúdo variado e extenso num curto período de tempo, sem possibilidade de assimilação por parte do
aluno; falta de aulas práticas no curso; exigência de conhecimento anterior em algumas matérias, não
respeitando alunos que não possuem base no assunto, bem como a satisfação com o empenho e clareza
dos professores.

4.1.4. Segunda questão aplicada ao curso de SI

Gráfico 4 – Avaliação do curso de SI sobre a questão 02
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Fonte: Autor (2011)

Neste curso, a maior porcentagem da soma dos índices entre „péssimo‟, „ruim‟ e „regular‟,
considerando uma somatória maior ou igual a 12%, foram nas questões B, C, D, F, G, H e I, que abordam
os quesitos já citados anteriormente, acrescentando apenas a questão C, que diz respeito às respostas dos
professores aos alunos. Já com relação à questão E, que se refere ao respeito e trabalho produtivo em sala
de aula, a soma entre as três avaliações envolvendo os conceitos „péssimo‟, „ruim‟ e „regular‟ é de 11%.
Desse modo, assim como no curso de GTI, a questão A, que dizia respeito ao conhecimento dos
professores, foi a melhor avaliada, com 69% de opiniões no conceito „ótimo‟.
Na última questão, em que os alunos puderam também expressar suas opiniões particulares,
observa-se que, no geral, as expectativas dos alunos em relação à didática dos professores são
correspondidas, porém, sugerem mudanças na grade curricular para que sejam mais compatíveis com o
curso; apresentam dificuldades relacionadas a conteúdos passados rapidamente, sem a atenção e
empenho necessário dos professores; dúvidas não respondidas completamente; falta de estímulo para
participação dos alunos e troca de experiência; problemas disciplinares na sala de aula, que atrapalham o
andamento do conteúdo, e preocupação voltada a seguir o calendário, e não em atender às necessidades
dos alunos.
4.2. Avaliação da didática
Para melhor avaliar, na prática, a sistemática de ensino dos professores da Fatec Jahu, bem como
a pesquisa realizada por meio dos questionários, com base nos estudos de Microensino realizados neste
trabalho, no dia 27 de abril de 2011, às 21 horas, mediante a autorização do professor que se propôs a
colaborar gentilmente com este estudo, assistimos uma das aulas lecionadas no segundo semestre de GTI.
Dessa forma, pudemos, segundo o conceito e sistema do microensino, anotar algumas observações
relacionadas com a didática da aula e comportamento dos alunos, as quais seguem, abaixo, em uma
relação dos fatos observados nessa experiência:
-se com o pedido de leitura de um arquivo em formato PDF, e cinco minutos foram
disponibilizados para a leitura. (Vários alunos ficaram dispersos, a maioria não leu o material);
ado, possibilitando que cada aluno
conhecesse fisicamente o assunto da aula;

do conteúdo não foi dimensionado com o uso no campo profissional, deixando uma
questão em aberto: em que momentos no seu emprego o aluno utilizaria aquelas informações,
mesmo que não trabalhasse diretamente com a área abordada pela matéria?;
uita interação do professor com o aluno durante a explicação teórica;

as dúvidas;
do apresentava conhecimento amplo e profundo na área, sendo claro e
objetivo em suas explicações, possuindo gestos equilibrados diante da sala;

stante aprofundado;

em formato PDF que pediu para ser lido no início da aula;
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artes do arquivo PDF foram literalmente lidas pelo professor;

As habilidades que a técnica do Microensino define para serem treinadas são facilmente
identificadas nesta aula, portanto, esta experiência possibilitou uma visão geral da análise que o
Microensino propõe.

5. Conclusão
No geral, a adoção de novos conceitos na arte de lecionar ainda não é discutida com a seriedade e
frequência necessárias. Em virtude disso, encontram-se, atualmente, sistemas tradicionais e simplistas com
relação à didática, que normalmente não apresentam resultados satisfatórios, ou que poderiam apresentar
resultados melhores, caso houvesse flexibilidade para a utilização de tecnologias como as abordadas nas
seções anteriores.
Com base na avaliação da aula assistida neste trabalho, foi possível observar que a didática do
professor atendia quase que a totalidade das exigências que os autores discutidos neste estudo apontam,
faltando apenas a reorientação quanto a alguns pontos, como o maior contato com os alunos, e a interação
no momento da leitura técnica.
Ficou evidente que não são necessárias grandes mudanças ou esforços hercúleos para melhorar o
sistema de ensino adotado por alguns professores, falta apenas direcionar os resultados para os alunos,
visando profissionais com maior conhecimento e capacidade de lidar com as adversidades que, no dia-adia, são apresentadas a todos, deixando de lado, ou ao menos dando menor importância, aos números e
documentos exibidos como prova de que, hipoteticamente, os alunos foram preparados e educados para as
exigências de sua profissão. Além de beneficiar a educação dos aprendizes em questão, deixando-os
libertos da dependência professor-aluno, criada nos métodos convencionais de ensino, o prazer e a
satisfação de estar em sala de aula por parte dos alunos possivelmente seriam mais presentes, e uma
relação solidária e confiável poderia surgir entre educadores e estudantes facilitando, assim, o trabalho de
todos.
Lembrando que o principal objetivo desse trabalho era diagnosticar as dificuldades encontradas
pelos alunos em sala de aula, para sugerir soluções viáveis, pode-se concluir que, no geral, a maioria está
satisfeita com o processo de ensino da Fatec Jahu e consequentemente com seus docentes, sendo
mínimas as reclamações, ou opiniões a favor de mudanças no ambiente atual, já que quase todos avaliam
no grau máximo a didática e atitude dos professores.
Sendo assim, é válido considerar que, para buscar resultados continuamente satisfatórios, o
Microensino, por exemplo, poderia ser ministrado na Fatec Jahu, como ferramenta de auxílio para
transformação, uma vez que este método é de fácil aplicação entre os professores, não exigindo nem
mesmo profissionais especializados, apenas necessitando de um instrutor que acompanhe e direcione o
desempenho dos participantes.
“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”
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7. Anexos
Questionário
Cursos:

Sistemas para Internet (

)

Gestão de Tecnologia da Informação (

)

I - Em relação ao Curso no Geral, assinale com X a alternativa que entende ser a correta:
1 – PÉSSIMO 2 – RUIM 3 – REGULAR 4 – BOM
AVALIAÇÃO DO CURSO:
Qualidade do conteúdo e conhecimentos transmitidos
Satisfação das suas expectativas
Eventos técnicos/científicos (palestras, Semana de
Tecnologia, etc.)
Expectativas de empregabilidade na área do curso
Quanto ao número de Visitas Técnicas

5 - ÓTIMO
2
3

1

4

5

II - Em relação ao corpo docente, considerar os seguintes aspectos e responder quanto a cada
professor:
A- O professor possui conhecimentos e experiência.
B- O professor se expressa com clareza ao expor o conteúdo de sua disciplina.
C- O professor responde adequadamente aos alunos.
D- O professor possui empenho, assiduidade e pontualidade nas aulas.
E- O professor mantém um clima de respeito mútuo e trabalho produtivo durante as aulas.
F- O professor estimula o trabalho e ou pesquisa extraclasse.
G- O professor elabora instrumentos de avaliação coerentes com o ministrado em aula.
H- O conteúdo ensinado tem aplicabilidade no campo profissional.
I- O professor estimula a busca de experiências externas e aproveita os conhecimentos que os alunos
possuem.
Em resposta às questões anteriores, avalie no quadro abaixo o desempenho de cada docente nas
seguintes disciplinas (dando conceitos de 1 a 5):
1-PÉSSIMO
Disciplinas
A
(coloque o nome
das disciplinas
que você cursa)

B

2-RUIM
C

3-REGULAR
D
E

F

4-BOM
G

5-ÓTIMO
H
I

III – No geral você acha que seus professores conseguem passar o conteúdo de forma clara, fácil e
sem deixar dúvidas? Se não, quais as dificuldades encontradas?
______________________________________________________________________________________
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O PROBLEMA DOS ASSENTOS VAGOS NO TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO – ESTUDO DE
CASO DO AEROPORTO BAURU/AREALVA: MOUSSA NAKHL TOBIAS
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paulin.a@ig.com.br
Tiago Braz dos Santos - FATEC JAHU
tiago.braz@ymail.com

RESUMO
O presente estudo salienta a importância do modal aéreo na economia brasileira, mostrando que nem
sempre o alto custo deste transporte é prejudicial às empresas. A partir de pesquisas realizadas com as
empresas operantes no aeroporto Bauru/Arealva, será possível analisar o aspecto que tem mais impacto na
movimentação de passageiros deste terminal que vem crescendo significativamente e como as empresas
devem agir com relação à quantidade de assentos disponibilizados, uma vez que, será comprovado que
estas perdem muito dinheiro quando suas aeronaves decolam com capacidade de passageiros inferior a
quantidade de assentos disponibilizados.
Palavras chave: modal aéreo, demanda, assentos vagos.
ABSTRACT
This study highlights the importance of the air mode in the Brazilian economy, showing that not always
the high cost of transport is detrimental to business. From research conducted with the firms operating at the
airport Bauru / Arealva, you can analyze the aspect that has more impact on the movement of passengers in
this terminal, which has grown significantly and how companies should act with respect to the number of
seats available, since that will be proven that they lose lots of money when your flight departs with passenger
capacity of less than the number of seats available.
Keywords: modal air ,demand, vacant seats.
1.INTRODUÇÃO
O setor aeroviário tende a ser o mais importante modal para a diminuição dos gargalos logísticos
dentro das próximas duas décadas. Este cenário é agravado com a realização de dois eventos de
expressão mundial, a Copa do Mundo de futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016 que terão sede no
Brasil.
Segundo Oliveira (2009) o transporte aéreo é um verdadeiro “insumo produtivo” para centenas de
milhares de empresas pelo Brasil afora, dado que as maiores corporações o utilizam intensamente para
deslocamento rápido de empresários, executivos, técnicos, carga e correspondência. Deslocamento nesse
caso significa mobilidade, agilidade, eficiência e, por decorrência, a indução de negócios, o fechamento de
contratos, enfim, o crescimento econômico.
Bowersox (2001) esclarece que o auto custo do transporte aéreo torna-o um meio de transporte
extremamente caro; entretanto, esse aspecto pode ser compensado pela grande rapidez, que permite que o
custo de outros elementos do projeto logístico, como armazenagem ou estoque, sejam reduzidos ou
eliminados.
A estimativa é que o mercado mundial de cargas aéreas apresentará um crescimento de 6,1% nos
próximos anos. O Brasil necessita investir aproximadamente R$ 8,4 bilhões até 2014 somente para atender
a demanda no período da Copa do Mundo. Tomando como base que somente 14,5% dos recursos do PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal) foram destinados ao setor de logística e que
a mínima parcela desse total é investida no modal aeroviário e ainda que grande parte deste plano não foi
concluída, podemos tomar como verdadeiras as colocações da Associação Internacional do Transporte
Aéreo (IATA) que utilizou palavras como “desastre” e “vergonha” para se referir ao estado atual da
infraestrutura do setor aéreo no Brasil.
Este crescimento sem precedentes nos movimentos dos aeroportos brasileiros, especialmente na
região Sudeste, onde dois dos principais aeroportos (Congonhas e Guarulhos) tiveram sua movimentação
em termos de pousos e decolagens quase duplicadas obriga as empresas privadas, públicas e órgãos
governamentais a buscarem alternativas que minimizem os gargalos logísticos que impedem o
desenvolvimento nacional. Muitas dessas alternativas encontram-se no interior do Brasil, principalmente no
Estado de São Paulo.
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2.CARACTERÍSTICAS DO AEROPORTO BAURU/AREALVA
Localizado a 330 km da capital paulista e a 18 km do centro da cidade de Bauru-SP, o Aeroporto
Moussa Nakhl Tobias, mais conhecido como Aeroporto Bauru/Arealva, exerce um importante papel na
economia regional. Inaugurado em maio de 2006, consumiu um investimento de aproximadamente 25
milhões de reais do Governo do Estado em parceria com as prefeituras de Bauru e Arealva. Atua como um
importante terminal desafogando o transporte de cargas para o aeroporto de Congonhas (São Paulo) e
levando passageiros para várias cidades paulistas assim como para a capital do estado.
Um estudo realizado por Pereira (2010) abrange parte dos aspectos econômicos do setor aéreo no
Estado de São Paulo. Ela conta que a cidade de Bauru caracteriza-se por ser uma das cidades mais
promissoras do interior do Estado de São Paulo, além de ser rota aeroviária para demais cidades e também
outros Estados. Assim, Bauru configura-se como um importante entreposto comercial no Estado, devido,
sobretudo, à logística operada pela cidade, que vem atraindo novos investimentos.
3.BREVE OBSERVAÇÃO SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Sabe-se que para o transporte aéreo ser utilizado com eficiência e obter uma relação custo-benefício
positiva na movimentação de cargas é necessário embarcar produtos de alto valor agregado, como
eletrônicos, farmacêuticos, jóias, entre outros; e produtos altamente perecíveis, como frutas ou sementes.
Outro tipo de produto em que o modal aéreo pode ser atrativo é a gama de serviços de entrega expressa
que as empresas de correspondências oferecem como, por exemplo, uma postagem que é feita hoje
chegará ao destino já no período matutino do dia seguinte. Entretanto, as empresas da região de Bauru que
trabalham com produtos dentro destes perfis ainda vêem o modal aéreo como inviável para seus negócios.
É claro que muitas destas empresas não possuem um planejamento estratégico que permita mensurar os
custos do transporte aéreo para seu segmento de produtos; isso é conseqüência da falta de informações
que o empresário tem desse modal e também o fato do transporte rodoviário ainda atender plenamente os
objetivos das empresas. Os Correios, maior empresa de correspondências do Brasil, diz que atualmente o
transporte terrestre assegura índices de qualidade excelentes a um custo menor em determinadas
localidades do país, dentre elas a microrregião de Bauru.
Concluindo que o transporte de cargas no aeroporto Bauru/Arealva ainda é pequeno, este estudo vai
tratar da movimentação de passageiros que cresce exponencialmente neste terminal, avaliando a
capacidade das aeronaves em relação à demanda de passageiros e identificar meios quantitativos para a
otimização deste fluxo.
4.A MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS
O modal aéreo oferece um deslocamento rápido e confortável, porém de alto custo. Com 56% da
atual população brasileira sendo classificada como classe média e considerando que o nível de renda desta
classe tem se elevado gradualmente nos últimos anos é evidente que essa população tem agora
oportunidade de desfrutar de bens e serviços antes inacessíveis, como o transporte aéreo. A abertura de
crédito associada à necessidade de consumir cria um ambiente propício para que as empresas do
segmento aéreo ofereçam seus serviços como um bem de consumo de comparação, onde o consumidor
visita várias empresas, comparando preços, qualidade e desempenho (BALLOU 2009). Por isso os preços
das passagens aéreas têm diminuído muito nos últimos anos, beneficiando também os pequenos e médios
empresários que em situações de emergências ou até mesmo em participações em eventos como
congressos, feiras, exposições podem utilizar deste modal como uma forma prática, rápida, segura e
confortável, além de fugir do estresse provocado pelo trânsito das grandes cidades.
A quantidade de passageiros que embarcam e desembarcam no aeroporto Bauru/Arealva é
semelhante. O gráfico 1 mostra os números totais de passageiros que passaram pelo aeroporto em 2010.
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Gráfico 1: Movimentação de passageiros no aeroporto Bauru/Arealva em 2010.(DAESP)
Percebe-se que a maior demanda está concentrada no período de elevada atividade empresarial,
dentre os meses de fevereiro e novembro. Conclui-se então que a procura pelo modal aéreo é maior por
parte de pessoas que viajam a trabalho. Nota-se que a partir do mês de março o modelo de consumo é
ascendente (DIAS 2009). Essa abordagem da quantidade de passageiros é importante para analisar a
relação da capacidade das aeronaves com a demanda atual.
Em contrapartida o gráfico 2 revela que o fluxo de aeronaves não é condizente com a movimentação
de passageiros.
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Gráfico 2: Movimentação de aeronaves no aeroporto Bauru/Arealva em 2010.(DAESP)
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Fica claro que não necessariamente a maior quantidade de passageiros implica na alta
movimentação de aeronaves, pelo contrário, nota-se que nos meses de outubro e novembro onde o fluxo de
passageiros teve os maiores índices, a quantidade de pousos e decolagens foram as menores do ano.
No quadro 1 fica mais fácil de visualizar este contraste.
Mês

Passageiros

%

Aeronaves

%

Jan

3427

3,52

666

7,94

Fev

6048

6,21

651

7,76

Mar

8324

8,55

766

9,13

Abr

8187

8,41

735

8,76

Mai

8747

8,99

843

10,05

Jun

8406

8,64

773

9,21

Jul

8978

9,22

824

9,82

Ago

9273

9,53

746

8,89

Set

8857

9,10

652

7,77

Out

9469

9,73

588

7,01

Nov

9397

9,65

566

6,75

Dez

8221

8,45

580

6,91

Quadro 1: total da movimentação de aeronaves e passageiros no aeroporto Bauru/Arealva em 2010.
(DAESP)
5.EMPRESAS OPERANTES
Há três empresas operando o tráfego aéreo no aeroporto Bauru/Arealva. São elas: Gol, Passaredo e
Pantanal. Os dados anteriormente citados referem-se às atividades das três juntas. Porém, com o
detalhamento desta movimentação de passageiros e aeronaves percebe-se a influência de cada empresa
perante os consumidores. O quadro 2 abrange os cinco últimos meses do ano de 2010 e deixa claro qual é
a empresa líder nesse mercado e suas respectivas seguidoras.
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Ago
Set
Out
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Dez

Pouso
30
28
31
29
27

2010
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Pouso
169
128
112
118
136

2010
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Pouso
107
92
92
82
75

Gol
Desemb. Decolagem
2306
30
2357
28
2776
31
2817
29
2240
27
Pantanal
Desemb. Decolagem
1432
169
1260
128
1218
112
1428
118
1482
136
Passaredo
Desemb. Decolagem
821
107
636
92
647
92
501
82
341
75

Embarque
2408
2465
2716
2607
2243
Embarque
1420
1431
1435
1529
1528
Embarque
808
672
673
515
387

Quadro 2: Movimentação de aeronaves e passageiros no aeroporto Bauru/Arealva. (DAESP)
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6.ANÁLISE DA QUESTÃO DOS ASSENTOS VAGOS
Fatores como horários de vôos e preço das passagens influenciam na lotação das aeronaves. As
empresas oferecem preços mais acessíveis se o consumidor conseguir fazer uma programação e comprar
suas passagens com algumas semanas de antecedência. Mas isso é uma exceção na prática habitual.
Dificilmente as vendas programadas acontecem e as aeronaves decolam carregadas de um fator
economicamente negativo para as empresas, os assentos vagos.
Considerando a baixa freqüência com que os consumidores programam seu vôo em prazos de
antecedência superior a duas semanas constata-se que os valores das passagens oferecidos por cada uma
das três empresas são relativamente semelhantes, em que as diferenças entre preços não ultrapassa a
casa dos cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Portanto, neste caso específico, os
consumidores não levam em consideração o custo na hora da compra e sim a disponibilidade de horários
dos vôos.
É demonstrada a seguir a capacidade de oferta de assentos e a quantidade de lugares vagos que
decolaram durante os últimos meses do ano de 2010 para as empresas Passaredo e Gol que operam com
uma aeronave de médio porte (30 passageiros) e uma de grande porte (155 passageiros) respectivamente.
A empresa Pantanal trabalha com duas aeronaves com capacidades distintas e não forneceu os dados
necessários para esta demonstração.
Gol - Aeronave Boeing 737/700
2010

Decolagens

Assentos Ofertados

Embarques

Assentos Vagos

Ago

30

4650

2408

2242

Set

28

4340

2465

1875

Out

31

4805

2716

2089

Nov

29

4495

2607

1888

Dez

27

4185

2243

1942

Total

145

22475

12439

10036

Passaredo - Aeronave Brasília E-20
2010

Decolagens

Assentos Ofertados

Embarques

Assentos Vagos

Ago

107

3210

808

2402

Set

92

2760

672

2088

Out

92

2760

673

2087

Nov

82

2460

515

1945

Dez

75

2250

387

1863

Total

448

13440

3055

10385

Quadro 3: Relação de assentos ofertados e vagos no aeroporto Bauru/Arealva em 2010. (DAESP)
Nota-se que a quantidade de assentos vagos na empresa Passaredo é bem superior à demanda
apresentada; já na empresa Gol este déficit é um tanto menor. Analisando sob a ótica do resultado, se
todos os assentos fossem ocupados as empresas atingiriam um lucro bruto máximo de 100%, então é
válido afirmar que no caso da Passaredo é atingido somente 22,73% do lucro bruto máximo (considerando
as demandas acima) que esta empresa poderia alcançar; já a Gol atinge 55,35% do seu lucro bruto
máximo.
Levando em conta que o consumidor não analisa os preços das passagens entre as duas empresas
pelo motivo anteriormente citado, serão apresentados agora algumas demonstrações de otimização desse
processo, sempre considerando as demandas apresentadas no quadro 3 e a definição do lucro bruto
máximo, que consiste na pressuposição que todos os assentos ofertados estejam ocupados.
6.1.DEMONSTRAÇÃO 1: DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DA AERONAVE
Sabe-se que as aeronaves são configuradas de acordo com o tipo de atividade a que se destinam:
transporte de passageiros, cargas ou misto. Assim, no caso da Gol, se fosse reduzida a capacidade de sua
aeronave para 90 lugares atingiria 95,32% de seu lucro bruto máximo e em conseqüência elevaria a
disponibilidade de oferecer serviços de cargas para os consumidores já que sua aeronave atual já é de
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carga mista, frisando que mesmo o compartimento de cargas estando vazio o lucro seria quase o dobro do
atual. Outra opção seria a troca de aeronave, onde um modelo ARJ21 fabricado pela AVIC I, de Shangai
seria ideal para atender essa demanda.
A empresa Passaredo poderia reduzir a capacidade de sua aeronave para apenas 8 lugares
atingindo assim 85,24% do seu lucro bruto máximo; ou ainda utilizar o modelo EMB-110 Bandeirante da
Embraer que suporta esta configuração.
É necessário explicar que com as demandas da tabela 2 é impossível atingir o lucro bruto máximo de
100% pois as configurações disponíveis para aeronaves devem levar em conta uma possível alta da
demanda para não reduzir o nível de serviço, consequentemente sempre haverá lugares vagos nas
decolagens.
6.2.DEMONSTRAÇÃO 2: DIMINUIÇÃO DA OFERTA DE DECOLAGENS
Para a empresa Gol seria interessante diminuir no máximo 42% a quantidade de decolagens para
atingir um lucro bruto máximo de 95,42%. A empresa Passaredo reduzindo suas decolagens em 74%
alcançaria um lucro bruto máximo de 87,43%. Claro que este modelo não seria tão viável, pois os
consumidores dão maior valor à disponibilidade de horários de vôos oferecidos pelas empresas e
diminuindo esta oferta consequentemente a demanda por vôos seria reduzida.
O lucro bruto máximo, neste caso, não é alcançado porque se as empresas reduzissem ainda mais
suas decolagens, não atenderiam plenamente a demanda.
Por último é apresentado um modelo com redução dos preços das passagens como uma alternativa
para atrair mais consumidores.
6.3.DEMONSTRAÇÃO 3: DIMINUIÇÃO DOS PREÇOS DAS PASSAGENS
Considerando que os preços são praticamente os mesmos entre as operadoras, será estipulado um
valor médio de R$ 240,00 para as duas, afim de não mostrar a competitividade e sim uma interação
estratégica entre ambas.
Multiplicando o total de assentos disponibilizados pelas duas empresas nos últimos cinco meses do
ano de 2010 pelo valor estipulado da passagem chega-se ao resultado de R$ 8.619.600,00 de lucro bruto
máximo. A quantidade de embarques nestes meses foi de 15.494 e as empresas supostamente teriam
faturado apenas R$ 3.718.560,00. Se as empresas conseguissem planejar uma forte estratégia de
marketing para atrair mais consumidores, poderiam, inicialmente, vender suas passagens por
aproximadamente R$ 103,54 e se todos os assentos fossem ocupados atingiriam o atual resultado com esta
redução nas passagens que fica em torno de 56,86%. Com uma redução um pouco menos radical no valor
das passagens as empresas alcançariam um resultado bem mais satisfatório que o atual e conquistariam
uma grande fatia dos consumidores.
7.CONCLUSÃO
Mensurar o quanto o custo de qualquer operação eleva-se a níveis altíssimos quando há falhas no
processo é sempre uma árdua tarefa que envolve vários fatores e departamentos dentro de uma
organização. Por isso, o presente estudo procurou demonstrar, de maneira simples e clara, o montante que
as empresas deixam de faturar com o real problema dos assentos vagos, que atinge todas as empresas de
transporte de passageiros no mundo, principalmente as operadoras aéreas que por já carregarem um custo
alto em suas atividades, paralelamente deixam de ganhar vários milhões de reais com as aeronaves que
decolam sem atingir sua capacidade máxima.
Estudado o caso do aeroporto Bauru/Arealva foi possível evidenciar facilmente sua grande
capacidade de oferta e seu déficit de demanda afigurando assim a discrepância entre os dois dados que
provocam um alto giro de recursos sem obtenção de retorno, que sendo minimamente estudados com
simples métodos quantitativos chegou-se aos impressionantes resultados revelados.
As demonstrações apresentadas foram embasadas em demandas já ocorridas e não em projeções,
acautelando o estudo para que fique limitado a esclarecer o quanto as empresas deixaram de ganhar e não
o quanto deixarão de ganhar, sendo este último fator tema para pesquisas futuras, pois o mercado
apresenta clara evolução mas com demandas mensais em níveis de escala com bastante diferenciação.
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RESUMO
A mobilidade urbana traz diversos questionamentos para o desenvolvimento de uma cidade, e é justamente
por isso que a China resolveu abrir o país para possíveis mudanças, e uma delas foi o uso da bicicleta
elétrica efetivamente como transporte. E este artigo vem mostrar como a população do país chinês encara e
a utiliza em seu dia-a-dia. Incentivando sua inclusão, o governo local percebe que esse meio de transporte
pode sanar alguns danos à locomoção diária nos grandes centros. Além dos problemas já conhecidos na
maior parte das metrópoles do mundo, é no desenvolvimento sustentável que os políticos chineses estavam
pensando no momento em que tomaram medidas pró e-bike. A bicicleta comum já possuía grande
popularidade no país em questão, sendo o maior mercado consumidor mundial deste. Assim, foi fácil aceitar
a inovação nas bicicletas que traz o motor com propulsão elétrica. Como outra qualquer opção de melhoria
no trânsito, a bicicleta híbrida também precisa ser implantada de maneira equilibrada com o ambiente
externo. O método utilizado no estudo foi qualitativo quanto à bicicleta elétrica no país asiático, com alguns
dados estatísticos para bases comparativas com outros modais de transporte. E com o artigo pode-se
perceber que algumas mudanças também precisam ser iniciadas, e não somente a utilização da e-bike
isoladamente.
Palavras-chave: bicicleta elétrica, China, mobilidade urbana, desenvolvimento sustentável, trânsito.
ABSTRACT
Urban mobility brings several questions to the development of a city, and it´s precisely the reason China
decided to open the country for possible changes, and one of them was the use of electric bicycle as
transportation effectively. And this paper shows how the Chinese population sees and uses in its day-to-day.
Encouraging inclusion, local government realizes that this means of transportation can heal some damage to
the daily movement in the major centers. In addition to the known problems in most cities in the world,
sustainable development is that Chinese politicians were thinking when they took action and pro-bike. The
ordinary bicycle has had great popularity in that country, being the largest consumer market in this world.
Thus, it was easy to accept the innovation that brings the bike also needs to be implemented in a balanced
manner with the external environment. The method used in the study was qualitative and the electric bike in
the Asian country, with some statistics for comparative basis with other transportation modes. And with the
article you can see that some changes must also be initiated, and not only the use of e-bike alone.
Keywords: e-bike, China, urban mobility, sustainable development, traffic.
1 INTRODUÇÃO
É fácil notar que ao decorrer dos anos o crescimento da população nas cidades aumenta, e
consequentemente, é necessário oferecer às pessoas um modal de transporte que englobe algumas
características como, mobilidade, sustentabilidade e viabilidade econômica.
A bicicleta possibilita flexibilidade e é financeiramente viável à sociedade, além de ser
ecologicamente correta.
A China conta com um terço da frota mundial de bicicletas, mas houve uma decadência devido a
sua abertura econômica, que possibilitou a compra de automóveis aos chineses (VASCONCELLOS, 2005).
Porém os problemas já estão surgindo, e a velha e eficaz opção de transporte volta à realidade. Mas dessa
vez o diferencial é o motor elétrico que auxilia o pedalar em ladeiras.
De acordo com a pesquisa feita por Cherry (2009 apud SILVEIRA, 2010, p. 33) “as bicicletas
elétricas tornaram-se um importante meio de transporte na China na última década”. Devido a este
crescimento o foco deste trabalho será justamente o país asiático. Para Bird (2006 apud SILVEIRA, 2010,
p.79) “Em 2005, em seis bicicletas vendidas uma era de modelo elétrico. Nesse mesmo ano, a China
representou 95% dos 10,5 milhões de bicicletas elétricas vendidas no mundo”. Por isso, não se pode
descartá-las como uma opção de apoio ao sistema de transporte de passageiros.
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É fato que a introdução da motocicleta nos dias de hoje aumenta gradativamente, seu fácil acesso
financeiro, baixo custo operacional e agilidade perante um automóvel vem proporcionando esse evento.
Mas a bicicleta elétrica evidencia essas mesmas vantagens e, além disso, um grande diferencial de ter
combustível inteiramente renovável, perante qualquer modo de transporte. Como já mencionado, ela é
movida por energia elétrica, e por isso, não oferece riscos de poluição atmosférica. Além de ser acessível
financeiramente pela maioria da população.
Esse tipo de bicicleta proporciona ao condutor maior segurança perante a motocicleta. Afinal, atinge
velocidades menores. Pois seu intuito é apenas o auxílio em trajetos com nível acentuado de subidas e
descidas, diminuindo o esforço humano. Vale sempre salientar que mesmo se tratando de níveis baixos de
velocidades, a utilização dos devidos equipamentos de segurança é indispensável.
Como em qualquer outro sistema de modal, a bicicleta elétrica possui algumas limitações. Por
exemplo, o usuário não alcançaria percursos de longas distâncias que o automóvel normalmente oferece.
1.1 Objetivos da pesquisa
O objetivo deste estudo é apresentar os benefícios da bicicleta elétrica como transporte alternativo
no cotidiano da população, em pequenas e médias distâncias. Além disso, discute-se seu surgimento
mostrando seus prós e contras. Conhecer como esse tipo de bicicleta é utilizado pela sociedade chinesa, e
como ela pode trazer qualidade de vida a ao cidadão e ao meio ambiente. O estudo visa compreender qual
o papel da bicicleta elétrica nos deslocamentos das cidades, e a partir desse ponto mostrar as possíveis
vantagens perante a motocicleta que também é muito utilizada pelos usuários.
1.2 Método
Quanto à abordagem a análise foi qualitativa em relação à bicicleta elétrica na China. Foram
analisadas a partir de estudos, as vantagens e desvantagens da bicicleta. Alguns dados quantitativos serão
mostrados, mas somente como exemplificação, sem cálculos e levantamentos aprofundados no assunto.
Quanto aos objetivos a pesquisa foi exploratória descobrindo como a bicicleta elétrica é vista pela
população da China, em que isto implica no dia-a-dia de suas atividades. Seus dados foram coletados
através de livros e internet.
Outro método utilizado foi o descritivo, estabelecendo relações entre a bicicleta elétrica e outros
modais de transporte, principalmente a motocicleta; observando a possibilidade de ser um apoio na
mobilidade urbana do país chinês.
Grande parte do trabalho foi desenvolvida através de pesquisas bibliográficas, buscando base em
livros e artigos científicos, assim será possível saber a situação em que se encontra a mobilidade urbana da
China e qual o papel da bicicleta elétrica nesse cenário.
O estudo de caso foi focado na China, investigando a vivência no país com relação à bicicleta
elétrica.
2 MOBILIDADE URBANA
Pensando no desenvolvimento de um país o transporte é o que traz a possibilidade de seu
crescimento. Assim, se ele for analisado como ferramenta imprescindível, pode diminuir a pobreza das
grandes cidades, pois crianças carentes muitas vezes deixam de iniciar os estudos por falta de
acessibilidade às escolas. Então, ela deve ser vista como uma peça fundamental e democrática para a
administração pública.
Grandes cidades foram desenvolvidas favorecendo os modos de transporte privado. Mas algumas
iniciativas podem desestimular seu uso, para uma melhor democratização do espaço viário. Outro modal de
transporte com acentuado crescimento é a motocicleta, que por oferecer preço mais baixo e uma possível
agilidade no trânsito, faz com que isso ocorra. Mas estudos indicam que a motocicleta pode ocupar um
espaço maior que uma bicicleta e carros particulares (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 6). A motocicleta mostrase também um grande poluidor, excluindo a alternativa de um transporte sustentável.
De acordo com a publicação do Banco Mundial (2003, p. 49), “estima-se que entre meio a um
milhão de pessoas morra anualmente de forma prematura, em decorrência de doenças respiratórias
provocadas pela exposição à poluição do ar urbana”. Nesse contexto, abordando a sustentabilidade, a
bicicleta pode ser citada como um apoio na locomoção de passageiros nas cidades. E pode sim, fazer a
diferença que se busca em longo prazo. Além de ser barata e praticamente todos podem ter acesso, ela é
favorável ao meio ambiente e também significante ao transporte no geral.
Como expõe Duarte et al (2011) a bicicleta além de ser barata e praticamente todos podem ter acesso, é
favorável ao meio ambiente e também significante ao transporte no geral. Basicamente utilizada em
percursos de média à pequena distância, devido à topografia urbana e, na maioria das vezes por deficiência
em infraestrutura adequada.
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Sua implantação não seria um grande empecilho, afinal, as ciclovias ou as ciclofaixas, em sua maioria, são
sistemas simples de serem implantados.

As ciclovias são faixas exclusivas para os ciclistas, com barreiras físicas que separam dos
outros modais que trafegam na via. Essa alternativa mostra-se mais segura, pois ficam em um local que
veículos não têm acesso.

Já as ciclofaixas estão em áreas que disputam o mesmo local que os outros sistemas de
transporte, porém com uma sinalização determinando seu local de tráfego. Essa maneira de disposição é
simples e basta que todos tenham prudência. E esse é o ponto decisivo, o ciclista deve sentir-se seguro e
amparado pelo sistema em que circula (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO, 2003).

3 BICICLETA ELÉTRICA
A maioria das pessoas pensa que a bicicleta elétrica é uma nova opção no mercado, mas muito se
engana. Indícios mostram que ela surgiu por volta de 120 anos atrás. Ela obteve várias mudanças ao
decorrer dos anos, entretanto sua primeira patente foi emitida em 1895 por Ogden Bolton Jr nos Estados
Unidos (ELECTRIC BICYCLE..., 2012).
Em seguida, por volta de dois anos mais tarde Hosea W. Libbey inovou o modelo proposto por
Ogden. Ele implantou um motor adicional na bicicleta e também duas baterias, ela funciona com apenas um
dos componentes em uma pista retilínea, mas quando avistado uma subida pode ser acionado os segundos
componentes para facilitar o desempenho. Esta inovação pode ser vista na Figura 1 seguinte.

Figura 1 - Modelo de bicicleta elétrica proposta por Hosea W. Libbey.
Fonte: Electric Bicycle Guide, 2010.
Todas as melhorias feitas proporcionaram a ascensão da bicicleta elétrica nos dias atuais. Afinal, a
cada ano se percebe uma melhor aceitação do público. Cada vez mais novas empresas mostram interesse
em fabricá-las, isso é um ponto positivo para o cliente, pois a tendência é que os preços diminuam com a
concorrência (REVEAL THE ELECTRIC..., 2010).
Na década de 80 a venda da bicicleta crescia em torno de 10.000 a 20.000 unidades por ano. Mas
devido ao alto preço oferecido na época, não deixava com que esse número fosse maior. A indústria
produtora passou de apenas 10 empresas em 1998 para 481 até 2005 (THE ELECTRIC POWERED
BICYCLE, 2012).
Segundo o site da Cycletech (2012), no quesito financeiro a bicicleta oferece maior facilidade de
aquisição ao cliente. Seu preço é mais acessível do que um veículo automotor ou até uma motocicleta. Ela
mostra-se ter um custo de manutenção também mais reduzido, e seu custo médio por quilômetro rodado é
de R$ 0,01.
Algumas pessoas alegam que esse diferente modelo de bicicleta pode induzir a população ao
sedentarismo. Ao contrário da motocicleta, será utilizado seu mecanismo de motor apenas em certas
ocasiões para auxílio. Até mesmo pacientes que se encontram em situações de reabilitação de saúde,
começam a ver nesse modelo de bicicleta um impulso para retomar suas atividades e vida saudável. Então,
nos momentos em que sentirem cansaço ou indisposição podem acionar o motor e a bateria para ajudar em
seu trajeto.
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De acordo com as conclusões de Ferreira (2007), maioria das baterias utilizadas hoje em dia nas
bicicletas é de lítio, apesar de mais caras elas possuem um maior desempenho, são mais leves e
compactas perante as outras.
Mas para circular nas ruas das cidades, a bicicleta híbrida vem causando muita polêmica em torno
da legislação. No Brasil ainda muito se discute sobre o assunto, afinal, a lei continua muito dúbia. Segundo
o CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito a equiparação de veículos ciclo-elétricos aos ciclomotores,
estando assim, sujeito às penalidades impostas a este último (ciclomotores). Por outro lado deixa por conta
dos municípios regulamentarem o registro e licenciamento dos veículos elétricos.
Analisando de forma geral, pode-se considerar a bicicleta elétrica como uma boa alternativa de
transportes. Pessoas que se deparam todo dia com congestionamentos encontram uma forma ágil e flexível
de escapar deste transtorno.

4 BICICLETA ELÉTRICA NA CHINA
Como toda nação em pleno desenvolvimento, o transporte chinês passou por várias transformações
até os dias atuais, então, observa-se um grande aumento de veículos no país.
Apesar de se mostrar ainda o maior mercado mundial de automóveis, o número do último ano teve
uma queda perante os anteriores. A taxa de crescimento caiu de 35% no ano de 2010 para 2,5%, o menor
valor dos últimos tempos (VENDA DE..., 2012). Um dos motivos pela desaceleração das vendas no setor
automobilístico deve-se ao fato de o governo não estar incentivando a indústria. Maior preocupação com o
meio ambiente e o aquecimento global, evidencia as desvantagens do automóvel (RAMZY, 2009).
E há vinte e cinco anos a China era um país claramente lotado por pessoas utilizando a bicicleta
como um meio de transporte efetivamente, e dificilmente era possível encontrar veículos particulares nas
ruas. Em 2006 o país ainda contava com 500 milhões de ciclistas, sendo seu principal meio de transporte,
porém em grande parte da produção eram exportadas (BIRD, 2006).
Apesar do declínio de 3,6% das vendas de bicicleta no país chinês no ano de 2007, este ainda
conta com o maior mercado consumidor do mundo totalizando 28 milhões de unidades vendidas neste
mesmo ano. (SCHEIDT, 2008)
A bicicleta elétrica mostra-se o modal com maior crescimento na China. Para Reveal the electric...
(2010) sua venda mundial em 2010 estimava 24 milhões, sendo 300 mil nos Estados Unidos da América,
700 mil na Europa, 1,2 milhões na Índia, Japão e Taiwan, e 21,6 milhões na China. Pode-se visualizar na
Figura 2 a seguir um gráfico demonstrando essa distribuição mundial.

Figura 2 - Distribuição mundial da venda de e-bikes.
Fonte: Electric Bicycle Guide (2010).
O gráfico seguinte (Figura 3) expressa claramente a evolução do consumo de bicicleta elétrica no
mercado interno chinês. Sendo assim, o modal de maior destaque e que demonstra um forte crescimento na
produção.
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Figura 3 - Produção de e-bikes e veículos no mercado interno da China
Fonte: CHERRY, Chris et al (2007).
Dados do Ministério da Saúde (apud RICHBURG, 2009) apontam que a partir da década de 90 o
número de obesidade vem aumentando, 22% dos adultos encontram-se acima do peso e 7,1% são obesos.
E assim, não percebem que o uso da bateria em uma bicicleta comum deve ser encarado como um auxílio e
não acionado constantemente. Isso devido ao fato de segundo entrevistas de Richburg (2009) com usuários
de bicicletas elétricas, apontarem que a utilizam por ser mais conveniente e não por preservar o meio
ambiente.
Cherry (2007) mostra que certas cidades desenvolvem o papel de anti-bicicleta elétrica. Essa
preocupação é devido a sua maior velocidade no trânsito, pouca segurança perante o convívio entre a
bicicleta e os veículos, e deficiência no descarte das baterias.
E por outro lado Cherry (2007) explica que algumas cidades são pró e-bike e promovem atitudes a seu
favor, como por exemplo, Xangai. Esta em 1996 contava com uma qualidade ruim do ar e, por isso, criou
restrições para veículos movidos à gasolina e autoriza o uso de e-bikes, bicicletas comuns e scooters GLP.
Assim como no Brasil, existem cidades que se encontram neutras a esse assunto e muitas vezes não
sabem como lidar com diversas situações.
Muita polêmica ainda existe em torno do assunto, mas para o país asiático em questão ainda há
muitas vantagens em seu uso. Devido a sua grande evolução financeira, a preocupação com um possível
esgotamento energético toma conta do cenário atual. Assim, a bicicleta elétrica proporciona um maior
equilíbrio no tráfego urbano do país.

5 CONCLUSÕES
Muitas alternativas de transportes são oferecidas a toda população diariamente, resta saber
escolher a que melhor se encaixa no tráfego urbano de cada cidade. Diariamente pessoas se deparam com
congestionamentos nas grandes cidades. E é justamente para solucionar este incômodo que a China
incentiva o uso da bicicleta elétrica como meio de transporte dos cidadãos. Funcionando como um modal de
apoio para sanar alguns problemas, ela traz a flexibilidade e sustentabilidade que outros não dispõem. E
para poder utilizá-la de maneira satisfatória algumas medidas também precisam ser iniciadas, como,
educação de trânsito, melhoria na infraestrutura, incentivos governamentais, entre outras. Esse transporte
por si só não soluciona todos os problemas urbanos, mas pode trazer grandes benefícios.
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Resumo

A Produção Enxuta baseia-se em esforços para eliminação de desperdícios e em atividades que não
agregam valor (NAV) aos olhos do consumidor e que possam ser otimizadas, atacadas ou eliminadas,
através da aplicação de conceitos da Produção Enxuta ou de algumas das ferramentas Lean: Mapa de
Fluxo de Valor (MFV), 5S, Trabalho Padronizado, Manutenção Produtiva Total (MPT), Poka Yokes,
Redução de Tempo de Setup, Fluxo Contínuo, Sistemas Puxados, Qualidade, Cadeia de Fornecedores,
Layout, Eventos Kaizen e Gestão a Vista. Considerando que no mundo globalizado a competitividade tem
sido cada vez maior, o gerenciamento da manufatura torna-se indispensável e estratégico na gestão
empresarial. Na literatura têm-se constatado que a implementação, total ou parcial, das ferramentas Lean
tem proporcionado ganhos de competitividade para as empresas. Entretanto, ao analisar Pequenas e
Médias Empresas (PME) no Brasil, ainda existe poucos estudos sobre este tema. Considerando o exposto
acima, o objetivo proposto deste artigo foi analisar três estudos em empresas dos setores de calçados
femininos, agroindustrial e metalúrgico que adotaram ferramentas da Produção Enxuta. Os resultados
apontam para o fato que os desafios são comuns as empresas pesquisadas, como a redução de
desperdícios e melhorias no fluxo de informação, além do pouco conhecimento sobre os conceitos Lean.
Palavras-chaves: Produção enxuta; Ferramentas Lean; Competitividade.

Abstract
The Lean Production is based on efforts to eliminate waste and activities that do not add value (NAV) in the
eyes of the consumer and that can be optimized, attacked or eliminated by applying concepts of Lean
Production or Lean some of the tools : Value Stream Map (VSM), 5S, Standard Work, Total Productive
Maintenance (TPM), Poka yokes, Reduce Setup Time, Streaming, Pulled Systems, Quality, Supply Chain,
Layout, Kaizen Events & Management Vista. Whereas the competitiveness in the globalized world has been
growing, manufacturing management becomes essential and strategic business management. In the
literature have been found that the implementation in whole or part of the Lean tools has provided gains in
competitiveness for companies. However, when analyzing Small and Medium Enterprises (SMEs) in Brazil,
although there are few studies on this topic. Considering the above, the proposed objective of this study was
to analyze studies in three companies in the fields of women's footwear, agribusiness and metals that have
adopted tools of Lean Production. The results point to the fact that the challenges the companies surveyed
are common, such as waste reduction and improvements in information flow, as well as little knowledge of
Lean concepts.
Keywords: Lean Production, Lean Tools, Competitiveness.
1

INTRODUÇÃO

Competição global, rápidas mudanças tecnológicas e ciclo de vida dos produtos cada vez menor, têm
orientado as empresas a adotarem novas formas de produção que contribuam para seu sucesso
sustentável (SHAH & WARD, 2003; DIGALWAR & SANGWAN, 2007). Dentro deste contexto, a gestão da
produção ocupa lugar de destaque, pois dentro de um ambiente competitivo, passa a ser um grande
instrumento estratégico.
A Produção Enxuta (Lean Production) surgiu como um sistema de manufatura cujo objetivo é otimizar
7
os processos e procedimentos através da redução contínua de desperdícios ou perdas (em japonês Muda),
como, por exemplo, excesso de inventário entre as estações de trabalho e tempo de espera elevado. Foi
adotada pelas empresas japonesas a partir dos anos 40, propiciando e incluindo novos mecanismos para a
excelência de produção, reunindo o melhor dos métodos artesanais e da produção em massa: redução de
custos unitários, melhoria da qualidade, mix de produtos e trabalhadores multifuncionais (WOMACK et al.,
2004).
7

Para Womack e Jones (2004), desperdício é: “qualquer atividade humana que absorve recursos, mas não
cria valor”.
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Na literatura têm-se diagnosticado que a implementação, total ou parcial, de conceitos e ferramentas
da Produção Enxuta como Mapa do Fluxo de Valor (MFV), Trabalho Padronizado, Manutenção Produtiva
Total (TPM), Troca Rápida de Ferramentas (SMED), Qualidade Total (TQM), Fluxo Contínuo, Sistemas
Puxados, Cadeia de Fornecedores, Kaizen, Gestão Visual, Nivelamento e Balanceamento da Produção e
Flexibilização da mão-de-obra, proporcionam ganhos de competitividade para as empresas.
Assim, considerando que há um aumento da procura pelas ferramentas da Produção Enxuta, que as
Pequenas e Médias (PMEs) ainda utilizam antigos mecanismos de controle e execução da produção, o
propósito deste trabalho foi analisar três estudos em empresas dos ramos de calçados femininos,
agroindústria e metalurgia, que utilizaram ferramentas da Produção Enxuta. Espera-se que o trabalho possa
quantificar a extensão da competitividade alcançada por empresas que adotam estas práticas e sinalizar
quais elementos Lean são mais efetivos para melhoria da competitividade

2. OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO EM MASSA E ENXUTA
2.1 O Modelo Fordista de Produção

Após a I Guerra Mundial, Alfred Sloan, da General Motors, e Henry Ford conduziram o sistema de
8
fabricação mundial, por séculos de produção artesanal, para uma era de produção em massa , tornado os
Estados Unidos na maior economia global do século XX (WOMACK et al, 2004).
Anteriormente à produção em massa, na produção artesanal, os trabalhadores deviam ser altamente
qualificados e utilizavam ferramentas simples, mas flexíveis, e podiam produzir o que o consumidor
desejasse. Neste sistema o trabalhador fica no mesmo local, usa diversas ferramentas várias ou centenas
de vezes e praticamente realiza todas as operações. Desta maneira o produtor final é dispendioso para o
consumo, satisfazendo uma pequena parcela dos consumidores.
Já na produção em massa, procura-se dividir as tarefas da forma mais simples possível, direcioná-la
para um trabalhador, que não precisa ser qualificado, e este realizará a tarefa repetindo-a inúmeras vezes,
utilizando geralmente uma mesma ferramenta. Facilita neste processo a compra de grandes lotes de
materiais, que reduz o custo das despesas como transporte, negociações de compra, etc.
O produtor em massa utiliza profissionais excessivamente especializados
para projetar produtos manufaturados por trabalhadores semi ou não
qualificados, utilizando máquinas dispendiosas e especializadas em uma
única tarefa (WOMACK et al, 2004, p. 3).
Ford inspirou a sua linha de montagem depois de visitar um frigorífico em que o produto era
desmontado em partes. No caso da linha de Ford, o processo era invertido.
A grande idéia inicial do sistema de produção fordista, ou produção em massa, era a criação de
peças intercambiáveis que não precisavam de ajustes e tornavam a linha de montagem mais simples e
rápida. Junte-se a isto a capacidade de divisão do trabalho, aumentando a produtividade da mão de obra,
reduzindo consideravelmente o custo de produção. A mão de obra não era especializada e, com indivíduos
sem nenhuma formação técnica, com trabalho repetitivo e simples. Caracterizava este modelo o longo ciclo
9
do produto e pouca diversidade , foco no preço, pouca atenção à qualidade, altos volumes de produção e
com ganho focado na economia de escala (HOLWEG, 2007).
Esse modo de produção ajudou aos EUA a se firmar como a maior potência mundial no mundo pós II
Guerra, tornando-o como um modelo de sociedade industrial capitalista. A era do automóvel que já
prevalecia na América do Norte, depois da guerra, atingiu a Europa e logo após, menos intensa, o mundo
socialista e aos países latino-americanos. Fato que colaborava para o espantoso sucesso da indústria

8

Produção em massa é a produção em grandes quantidades de produtos padronizados na linha de
produção. Este termo foi popularizado por Ford no início do século 20, com o seu famoso Ford modelo T. O
modelo T de 1908 foi o vigésimo projeto da Ford, começando o projeto inicial com o modelo A, em 1903
(WOMACK et al, 2004).
9
No início da década de 1920, Ford atingiu o pico de produção de dois milhões de veículos iguais, e havia
cortado mais de 2/3 do custo real para o consumidor (WOMACK et al, 2004).
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automobilística era o baixo preço dos combustíveis . Estima-se que na Itália existiam cerca de 750 mil
automóveis em 1938, saltando para 15 milhões em 1975 (HOBSBAWN, 2003).
O modelo de produção em massa que ajudou o boom de crescimento econômico no mundo pósguerra, também se espalhou para outros setores, da construção de casas à chamada junk food, sendo o
McDonald´s a história de maior sucesso (HOBSBAWN, 2003).
A história poderia ter prosseguido no modo americano de produção se os preços dos combustíveis
não tivessem aumentado drasticamente a partir dos anos 1970, se os consumidores não passassem a exigir
modelos com algum diferencial (ar condicionado, som stereo, etc) e se não tivesse emergido uma nova
indústria automobilística no Japão (WOMACK et al, 2004). Nesse sentido, a competição passou a ser por
preço, qualidade e design (YOSHINO, 2008).
2.2 O Modelo Japonês de Produção - Toyotismo
Diversos estudos têm demonstrado que o sistema de produção introduzido pela Toyota – Lean
Production – ou Produção Enxuta, é o sucessor do tradicional modelo de produção em massa fordista,
podendo este novo modelo ser aplicado em qualquer organização empresarial (SHAH; WARD, 2003;
SHINGO, 1996; PETTERSEN, 2009) e que o crescimento da aplicação desta filosofia nas organizações
ocorreu devido à validação de seus resultados, sendo o tema de várias pesquisas (HALLGREN; OLHAGER,
2009; KAYNAK, 2003; FULLERTON; MCWATTERS, 2001).
11

A Toyota chamou atenção mundial quando a qualidade e a eficiência dos carros japoneses
superaram os produzidos no ocidente, sobretudo porque duravam mais que os carros americanos e exigiam
menor manutenção (LIKER, 2005).
Por volta de 1940 a companhia comprou prensas americanas para fabricação de automóveis. Devido
ao tamanho do mercado japonês, essas prensas tinham que operar com relativa flexibilidade, ou seja,
fabricava-se de acordo com a mudança de design do produto. Essa maneira de produzir em pequena
escala, obrigou-os a criar trocas rápidas de sua ferramentaria (setup) e assim tornar as máquinas e
consequentemente a produção, flexível. No início, a Toyota importou máquinas, mas com a guerra, a
empresa solidificou seu sistema produtivo com máquinas e equipamentos próprios e se tornou
independente em máquinas “chão de fábrica”, reduzindo seu custo em torno de 12% por unidade
manufaturada (HOUNSHELL, 1984).
Depois da II Guerra a indústria japonesa teve que ser completamente reconstruída. Não havia volume
de vendas para justificar o modelo de produção em massa ao estilo de Detroit, além do que o mercado
japonês de automóveis era altamente segmentado. Assim os engenheiros japoneses tiveram que adequar
às necessidades práticas deste novo mercado e desenvolveram os princípios da Produção Enxuta.
A Toyota enfrentou uma grave crise durante o período recessivo de 1948-49, aprendendo duas
importantes lições: limitar seu volume de produção e gerenciar recursos humanos, buscando a estabilização
12
de seus funcionários em longo prazo. Ohno afirmou:

Nós aprendemos lições da crise: o aumento da produtividade e redução de
custos tinham que ser acompanhados por volume de produção limitado e
significava em produzir somente o que vendíamos e justamente quando
vendíamos. Nós aprendemos que o aumento da produtividade por si só, não
era bom, e que nós não deveríamos simplesmente imitar o estilo da
produção em massa.

Em 1946, Ohno propôs algumas ferramentas que passariam a ser utilizadas no TPS, tais como:
nivelamento do volume de produção; JIT (kanban); layout focado no produto; trabalho multifuncional, bem

10

Durante o período 1950 e 1973, o preço do petróleo saudita era comercializado por menos de dois
dólares o barril (Hobsbawn, 2003).
11
A Toyota Motor Company foi fundada em 1937 pela família Toyoda. O nome da família significa em
japonês “arrozal abundante”, mas considerações do marketing pediram novo nome para a nova companhia
que após a realização de concurso público, em 1936, recebeu 27 mil sugestões para “TOYOTA”, que não
tem nenhum significado em japonês (WOMACK et al, 2004).
12
Entrevista com Ohno por Shimokawa e Fujimoto, July 16, 1984 apud Fujimoto e Tidd (1984).
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como a padronização do trabalho. Para o nivelamento da demanda criou o Heijunka Box
nivelar a produção na montagem e na manufatura.

13

de modo a

14

Em 1950 o engenheiro japonês Eiji Toyoda visitou a fábrica da Ford em Rouge, Detroit. Entre seus
objetivos estava conhecer e aprender o sistema de produção americano e talvez implantá-lo em terras
japonesas. Porém deparou-se com uma série de problemas (WOMACK et al, 2004):
1. O mercado japonês era limitado, demandava grande variedade de produtos (carros de luxo,
caminhões grandes e pequenos e carros pequenos) e tinham um alto custo de combustível;
2. A força de trabalho japonesa não estava disposta a ser tratada como custo variável ou peça
intercambiável;
3. O país estava devastado pela guerra e não havia possibilidade de aquisição de tecnologias
estrangeiras;
4. O mundo estava repleto de produtores de veículos motorizados que desejam operar no
Japão, assim o governo proibiu que investimentos externos fossem feitos na sua indústria
automobilística.
A abordagem Just in Time (JIT) foi uma contribuição de Kiichiro Toyoda (fundador da Toyota Motor
Company), influenciado por uma viagem de estudo às plantas da Ford em Michigan onde conheceu o
sistema de supermercado dos Estados Unidos, que recoloca os produtos nas prateleiras assim que os
clientes os compram (LIKER, 2005). Dessa visão surgiu o sistema Kanban que somente começou em 1950,
através de Taiichi Ohno e originalmente foi chamado de “sistema de supermercado” e adaptado ao
processo fabril da Toyota (FUJIMOTO e TIDD, 1984).
De acordo com Liker (2005), a Toyota, leia-se Taiichi Ohno, identificou sete grandes tipos de perdas
(muda) sem agregação de valor em processos administrativos ou de produção.
1. Superprodução: produção de itens para os quais não existe consumo, o que exige custos de
estoques, transporte e excesso de pessoal;
2. Espera (tempo sem trabalho): funcionários que ficam vigiando uma máquina ou esperam
pelo próximo passo no processamento;
3. Transporte ou movimentação desnecessária: movimento de estoque em processo por
longas distâncias, criação de transportes ineficientes ou movimentação de materiais para
dentro ou fora do estoque ou entre processos;
4. Superprocessamento ou processamento incorreto: passos desnecessários para
processar peças. Uso de ferramenta de baixa qualidade, causando movimentos
desnecessários e produzindo defeitos;
5. Excesso de estoques: excesso de matéria-prima, de estoque em processo ou de produtos
acabados;
6. Movimento desnecessário: qualquer movimento inútil que os funcionários têm que fazer
durante o trabalho;
7. Defeitos: produção de peças defeituosas ou para correção. Retrabalho. Descarte e Inspeção.
De acordo com Hines e Taylor (2000) apud Yoshino (2008), em um ambiente de produção de bens,
em empresas que não são world class (primeira classe em manufatura ou fluxo logístico), a relação entre os
tempos consumidos por atividades consideradas desperdícios variam de 55 a 95%. Essas atividades são
divididas em:


13

Atividades que agregam valor (AV): o cliente está disposto a pagar, ou seja, tornam o
produto ou serviço mais valioso e correspondem cerca de 5% das atividades.

Heijunka é o nivelamento da produção em volume e em combinação (mix) de produtos. Não se fabrica
produtos de acordo com o fluxo real de pedidos dos clientes, o que pode subir e descer drasticamente, mas
toma o volume total de pedidos em um período e nivela-os para que a mesma quantidade e combinação
sejam produzidas a cada dia (LIKER, 2005, p. 125).
14
Eiji Toyoda era sobrinho de Sakichi Toyoda. Sakichi, funileiro e inventor de teares de algodão no final do
século XIX. Sua grande contribuição para o desenvolvimento da Toyota foi sua filosofia e abordagem de
trabalho, baseado no zelo pela melhoria contínua. Ohno começou sua carreira na fabricação têxtil, dentro
da Toyoda Spinning and Weaving (LIKER, 2005).
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Atividades que não agregam valor (NAV): aos olhos do cliente final não tornam o produto
ou serviço mais valiosos e não são necessárias. Referem-se à cerca de 60%;



Atividades necessárias, mas não agregam valor: aos olhos do cliente final, não tornam o
produto ou serviço mais valioso, mas que são necessárias, a não ser que o processo atual
mude radicalmente. Correspondem a 35% das atividades.

O enfoque das empresas que habitualmente buscam melhorias de produtividade concentra-se em
AV, seja por meio de compra de máquinas ou equipamentos para processamento do produto, seja pela
obtenção de ganhos na contratação de mais mão-de-obra, normalmente aferidos em segundos ou minutos
por operação.
Na proposta da Produção Enxuta, primeiramente ataca-se as NAV preservando-se as AV. Em
seguida, ataca-se os desperdícios das NAV necessárias (transportes, espera, setup, etc).
Na figura 1, percebe-se um caso típico de manufatura onde se nota as AV e NAV.
Espera

Fundição
Tempo

Transporte

Setup

Corte

Inspeção

Montagem
Espera

Tempo com agregação de valor

i) Tempo de agregação de valor é somente uma pequena
porcentagem do tempo total;

Tempo sem agregação de valor (perda)

ii) A tradicional economia de custos concentra-se apenas
nos itens que agregam valor;
iii) O pensamente enxuto concentra-se no fluxo de valor
para eliminar itens que não agregam valor.

Fonte: LIKER (2005).
FIGURA 1: FLUXO DE UMA MANUFATURA

Dentro da filosofia do sistema de produção japonês, um dos principais elementos do TPS é o kaizen,
isto é, uma abordagem de melhoria contínua para eliminar desperdícios, sendo que o princípio é melhorar o
trabalho em toda a sua organização, focar nas operações que não agregam valor e eliminar desperdícios
que geram custos e não valoriza o produto ou serviço (YOSHINO, 2008).
O conceito de Produção Enxuta, ás vezes citada como Just-in-Time (JIT), também se refere a outros
elementos como: fluxo contínuo de materiais, produção puxada, 5S, poka yokes, trabalho padronizado,
controle visual, entre outros, usados para favorecer o lucro a curto, médio e longo prazo e a possibilidade de
fazer muito mais, com os mesmos recursos (MACKELPRANG & NAIR, 2010; PETTERSEN, 2009,
HOLWEG, 2007). Para identificar desperdícios, uma importante ferramenta da produção enxuta é o
Mapeamento do Fluxo de Valor (Value Stream Mapping – VSM), em que se pode visualizar os processos
produtivos, representado por fluxo de materiais e informações (ROTHER & SHOOK, 2003; RENTES et al.,
2003).
A filosofia Lean é uma maneira de observar o que agrega valor para o cliente final, definindo melhor
as atividades da empresa, buscando otimizar o esforço humano, melhorar o uso dos equipamentos e reduzir
desperdícios (WOMACK & JONES, 2004).

3

METODOLOGIA

Diante da revisão bibliográfica apresentada sobre a importância da produção enxuta, tem-se como objetivo
identificar o perfil das empresas, especificamente, quanto suas práticas de produção, identificando
semelhanças, desafios referentes à implementação dos conceitos e técnicas do sistema de produção
enxuta bem como oportunidades de utilização de alguns desses conceitos e técnicas.
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Os elementos da produção enxuta que, segundo a literatura, são passíveis de serem observados e
analisados e nos quais esta pesquisa vai se basear, são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Conceitos e ferramentas da Produção Enxuta a serem analisados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conceitos e ferramentas da Produção Enxuta
Produção Puxada e Fluxo Contínuo
Integração da Cadeia de Fornecedores
Operações Padronizadas
Nivelamento da Produção
Balanceamento da Produção
Flexibilização da Mão-de-obra
TQM
TPM
Troca Rápida de Ferramentas
Gestão Visual
Melhoria Contínua (Kaizen)
Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV)

Fonte: Womack et al. (2004); Mackelprang & Nair (2010); Pettersen (2009) e Anand & Kodali (2009).
A literatura apresenta diversas estratégias para realização de uma pesquisa, cada uma trazendo
diferentes enfoques para a coleta e análise dos dados; o que diferencia a estratégia a ser utilizada está
relacionado à questão de pesquisa proposta, ao controle que o pesquisador tem sobre eventos
comportamentais atuais e ao grau de enfoque em acontecimentos contemporâneos em oposição a
acontecimentos históricos (YIN, 2005).
Segundo Yin (2005), um estudo de caso tem o propósito de obter uma compreensão dos valores e
práticas compartilhados por um determinado grupo e utiliza ferramentas e métodos múltiplos para a coleta
de dados. Além disso, eles permitem investigações exploratórias onde as variáveis são ainda
desconhecidas e o fenômeno ainda não é totalmente compreendido. Dessa forma, esse método de
pesquisa foi selecionado por ser considerado o mais adequado para o desenvolvimento desse trabalho.
Foram pesquisados três estudos de caso em empresas dos setores produtivos de calçados
femininos, agroindústria e metalurgia, que adotaram ferramentas da produção enxuta e que conseguiram
quantificar índices de melhorias de competitividade, buscando conhecer a realidade dessas empresas e
analisar suas práticas de produção identificando semelhanças entre elas, desafios comuns e oportunidades
de melhoria dentro do contexto teórico pesquisado.

4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Resultados do 1º. estudo

No primeiro estudo, Favoni, Gambi & Careta (2011), visitaram três empresas do polo calçadista de
Jaú/SP, que apresentam alto mix de produção, com ciclo de vida do produto de 2 a 3 meses e com
capacidade produtiva média de 1100 pares/dia. Seu publico alvo são mulheres das classes econômicas B e
C e seus produtos são distribuídos no mercado interno, em especial no estado de São Paulo.
As empresas possuem sistemas de produção bem similares, em que a produção é caracterizada pela
emissão de pedidos “em lotes” que percorrem os processos e descrevem o pedido do cliente, a numeração,
cores e modelos. Toda a produção é empurrada de um setor para outro, e não existe controle sobre em que
estágio do processo fabril se encontra os pedidos dentro dos setores, além do grande número de matéria
prima em processo, o que acarreta em um alto lead time. Acrescenta-se a política de não parar a produção
para corrigir desvios de programação, impactando na concentração de pedidos “quase prontos”, porém,
com algum tipo de problema no final da linha de produção.
Nestas empresas os autores identificaram diversas oportunidades de melhoria que as empresas
poderiam obter com a implementação de conceitos e ferramentas de Produção Enxuta.
Para isto alguns conceitos tradicionais de produção, tais como acúmulo de estoques de matéria
prima, sistema empurrado da produção e especialização da mão de obra, deveriam ser abandonados. Os
resultados demonstraram que as empresas têm pouco conhecimento dos conceitos e ferramentas da
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Produção Enxuta e ainda desconhecem os benefícios que a aplicação destes pode proporcionar. Acreditase que a implementação de ferramentas como 5S e Mapeamento do Fluxo de Valor possa disseminar os
conceitos e técnicas para todo o ambiente produtivo calçadista. Em uma das empresas pesquisadas, a
aplicação do Mapa do Fluxo de Valor (MFV) indicou ganhos de competitividade, diagnosticado pela redução
do lead time de produção em 40%, passando dos atuais 33,88 dias para 20,24 dias após as sugestões de
melhoria, além da diminuição dos índices de refugo/retrabalho de 12,72% para apenas 2%.

4.2 Resultados do 2º. estudo

No segundo estudo, Silva & Rentes (2004), relataram que o uso dos elementos da Produção Enxuta,
resultou em significativas melhorias ao estudaram duas empresas do setor agroindustrial. O setor apresenta
uma particularidade que a princípio poderia se caracterizar como uma grande desvantagem para a
aplicação das técnicas de Produção Enxuta, que é a grande sazonalidade encontrada no setor. Esta
sazonalidade acaba levando ao emprego da prática da terceirização em muitas empresas, o que dificulta o
processo de aprendizado e aculturação.
Uma das empresas pesquisadas teve um aumento de 51% no faturamento no período observado,
com um aumento de apenas 17,6% de sua força de trabalho. Com o uso da Produção Enxuta, a empresa
partiu, de um índice de atendimento da fábrica para vendas, de 63% para 97%. E o índice de atendimento
de vendas para o cliente final melhorou de 50% para 97% no determinado período. O nível de inventário de
produto acabado diminuiu de 16,5 dias de produção para 1,8 dias e o nível de inventário em processo
reduziu de 29 dias para 2 dias de produção.
Na segunda empresa, o tempo de lead time de fabricação de produtos era, em média, de 21 dias.
Com a implementação de algumas ferramentas da produção enxuta (Mapa do Fluxo de Valor, Sistema
Kanan, 5S e Gestão Visual), este tempo reduziu-se para 10 dias, representado, portanto, uma melhoria de
52%. A produtividade apresentou um rápido aumento em termos práticos. A empresa produziu 25% a mais
de máquinas no pico de produção em relação ao mesmo período do ano anterior, com a mesma força de
trabalho e praticamente sem investimentos em recursos de produção. O giro de estoques também
apresentou um aumento significativo, pois passou de, aproximadamente, 8 para 9,8 vezes ao ano.
Ao final, os autores concluíram que algumas aplicações de Produção Enxuta feitas no setor
apresetaram resultados significativos. Se estes resultados pudessem ser estendidos a todo o setor
agroindustrial, o nível de competitividade da industria nacional também aumentaria.

4.3 Resultados do 3º. estudo

No terceiro trabalho, Lopes et al. (2011) estudaram uma indústria metalúrgica de autopeças no
interior do Estado de São Paulo, especializada na fabricação de induzidos, estatores e rotores, utilizados
em motores de partida e alternadores, especificamente para modelos Bosch, para veículos nacionais e
importados. A produção era realizada por lotes caracterizada por Tubino (1997) pelo tipo da operação,
sendo que em alguns casos a empresa não conseguia atender todos os pedidos.
O planejamento da produção era realizado tendo por base os pedidos consolidados, na previsão de
demanda, tempo de produção e pelos níveis de estoques em processo, produto acabado e matérias primas.
A indústria, em função da inexistência de um sistema de gestão de estoques, estava sujeita a uma série de
dificuldades para atender os compromissos com os clientes. Diante desse fato, o controle de estoques era
realizado de maneira informal e com grande variabilidade na frequência dos pedidos dos produtos em
estudo (lead time).
Os resultados obtidos após a implantação nivelamento da produção (Heijunka Box) foram
visualizados em todos os setores da empresa, em vários aspectos, principalmente no que se refere a
redução dos estoques de matéria – prima e produto acabado, bem como os estoques em processo (WIP).
O departamento de programação da produção passou a trabalhar com maior facilidade e certeza,
com dados reais, não mais empíricos. Toda a linha produtiva foi afetada pela implantação deste novo
sistema, horas extras já não foram mais requisitadas e o cumprimento das metas estabelecidas passou a
ser uma realidade.
Os lotes produzidos antes da implantação do novo sistema, tinham um lead time médio de 5 dias para
a produção de um único tipo de produto, devido principalmente pelo tamanho dos lotes. Após a
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cronoanálise, passou a ser no máximo de 1 dia para cada 200 peças, dependendo do tipo de induzido. Com
o agrupamento desenvolvido a produção obteve um ganho em setups e mão de obra. Passou-se de 1.000
peças semanais de um único tipo de induzidos para até 3.000 peças semanais das 5 linhas existentes.
Os resultados também afetaram outros departamentos, tais como Compras que passou a adquirir
exatamente a quantidade correta para a produção.
Os volumes de estoques diminuíram e muito, ocasionando um gasto menor para manter nos níveis
anteriormente programados, bem como não mais se verificou a falta de algum tipo de material. Em termos
financeiros, os valores gastos anteriormente que somavam mais de R$ 282 mil passou a ser um pouco
acima de R$ 64 mil, significando uma redução de mais de R$ 200 mil mensalmente, possibilitando que a
empresa fracione suas compras, reduza gastos e reduza necessidade de capital de giro.
O maior beneficiado de todos com a implantação deste novo sistema foram os clientes, que agora
tem seus produtos entregues no prazo estabelecido e independente das “puxadas”, a empresa é capaz de
atendê-los.
Todas estas mudanças, somente foram possíveis devido à flexibilidade que o Nivelamento da
Produção proporcionou: aumento da capacidade produtiva, menor investimento na aquisição de insumos,
redução física e monetária de todos os estoques aplicados à esta empresa.

4.4. Discussões e Análise dos estudos

No levantamento dos trabalhos foi possível caracterizar o modo de produção das empresas. No geral
as empresas entendem que são flexíveis e atendem às exigências do mercado.
Os tipos de desperdícios mais comuns são a formação de estoque em processo (WIP), espera na
linha, retrabalho e formação de estoques de produto acabado, em que o produto fica na expedição
esperando que todo o lote seja produzido. Neste último caso, as causas são normalmente falta de itens de
produção, retrabalho ou falha na programação.
Em geral, as empresas pesquisadas ainda precisam melhorar seu fluxo de informação, seja na
definição de objetivos e metas, na criação ou melhoria dos indicadores de desempenho, nas informações
com o chão da fábrica e nos controles visuais na gestão.
Neste ambiente as empresas pesquisadas estão cientes da importância de novas formas de gestão
da produção, pois há percepção de que o sistema adotado até o momento atende às necessidades básicas
de gestão, mas não garantirá a competitividade da empresa em um futuro próximo.
Entretanto alguns desafios para a aplicação dos conceitos e técnicas da produção enxuta foram
percebidos nos estudos:






As empresas entendem a necessidade de mudanças de seus paradigmas de produção,
pois, o mercado tem exigido um ciclo de produção mais curto e com preços competitivos,
mas compartilham a idéia de que a filosofia de produção enxuta é puramente aplicável no
setor automobilístico e ainda precisa de algumas adaptações para o setor calçadista;
Há dificuldade de calcular takt time e nivelar a produção;
Dificuldades de manutenção da força de trabalho e melhoria de suas qualificações
(treinamento e formação de operadores multifuncionais);
Ainda não possuem um grupo de pessoas que são qualificadas para desenvolver iniciativas
da produção enxuta.

Apesar dos desafios percebidos, da baixa utilização dos conceitos e técnicas da produção enxuta,
entende-se que é possível aplicar essa filosofia nas empresas pesquisadas, resultando principalmente na
eliminação de desperdícios, melhoria na lucratividade e ganhos de mercado. Assim algumas sugestões são
passíveis de serem aplicadas:




Melhor entendimento por parte dos líderes e gestores, especificamente donos das
empresas, dos conceitos e da filosofia da produção enxuta. A primeira providência a ser
realizada em qualquer programa de melhoria é a compreensão e envolvimento dos gestores
da empresa, neste caso os donos serão os patrocinadores do modelo e deverão entender
claramente quais os benefícios e desafios desta implantação;
Realização de eventos kaizens. Através de treinamento e reuniões, pode haver a
disseminação da mentalidade de combate ao desperdício, onde todos poderão “enxergar”
as atividades que agregam e não agregam valor;
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Treinamento sobre a filosofia, padronização da função e da importância da
multifuncionalidade, a fim proporcionar uma mudança constante na cultura da empresa;
Aumento do fluxo de informação entre o planejamento e o chão da fábrica e entre as áreas
da empresa, buscando diminuir o número de paradas na linha, melhoria do fluxo contínuo e
retrabalho. Isso pode ser conseguido por meio de ferramentas como 5S e gestão visual;
Plano de manutenção preventiva para os equipamentos, visando reduzir o número de
interrupções inesperadas no fluxo produtivo por quebra ou mau funcionamento de
equipamentos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a presente pesquisa foi possível identificar diversas oportunidades de melhoria que as empresas
analisadas podem obter com a implementação de conceitos e ferramentas de Produção Enxuta. Para isto
alguns conceitos de produção tradicionalmente utilizados, tais como acúmulo de estoques de matéria prima,
sistema empurrado da produção e especialização da mão de obra, deveram ser abandonados, visando à
competitividade sustentável da empresa.
Os resultados levantados sugerem que a implementação de alguma das ferramentas da produção
enxuta poderá incrementar competitividade às empresas, principalmente com o aumento da capacidade de
produção instalada e redução de lead time, além da redução de prazo de entrega aos clientes.
Os resultados demonstraram que as empresas estudadas ainda têm pouco conhecimento, ou estão
iniciando o processo de implementação dos conceitos e ferramentas da Produção Enxuta. Ao tentarem
programar projetos de produção enxuta não alcançaram os resultados desejados, sendo comuns às
interrupções no processo de implementação sem saber ao certo como prosseguir, bem como sustentar
resultados obtidos.
A implementação da filosofia Lean não depende exclusivamente do conhecimento dos elementos que
a compõem, mas da mudança da filosofia da organização, com a primordial participação de todos os
envolvidos, desde a direção até os funcionários do “chão de fábrica”, sendo necessária inclusive uma
mudança de cultura corporativa que assimile os novos parâmetros.
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RESUMO
Esse artigo é resultado de estudo efetuado pelo GEPIC LOG na Fatec Jahu, e se refere a uma breve
análise da trajetória histórica e situação atual das Ferrovias, principalmente no Estado de São Paulo, bem
como da análise da importância desse modal de transporte para o desenvolvimento regional e nacional, na
ótica das questões ambientais e de sustentabilidade, considerando ainda aspectos de harmonização desse
modal com as demandas sociais da atualidade, concluindo com uma reflexão sobre a importância da
recuperação desse modal de forma a apoiar esse desenvolvimento.
ABSTRACT
This article is the result of a study conducted by the GEPIC LOG Fatec Jahu, and refers to a brief analysis of
the historical background and current situation of Railways, especially in the state of São Paulo, as well as
the analysis of the importance of this mode of transport development regional and national perspective on
environmental issues and sustainability, and considering aspects of modal matching with the social demands
of today and concludes with a reflection on the importance of this modal retrieval in order to support this
development.
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INTRODUÇÃO
O avanço crescente das demandas logísticas num país de dimensões continentais como o Brasil
diante de situações como, por exemplo, os recentes “apagões” e gargalos logísticos de toda espécie, nos
levam a questionar as reais razões que conduzem ao sucateamento progressivo das Ferrovias em algumas
partes do país, mais veladamente em algumas, de modo mais nitidamente ou mais agudo em outras.
Esse artigo é resultado de uma análise do Grupo de Pesquisas e Iniciação Científica – Logística
(GEPIC LOG) na Fatec Jahu, e se refere a uma breve análise da trajetória e o desembocar na situação
atual das Ferrovias, principalmente no Estado de São Paulo, bem como da avaliação da importância do
transporte ferroviário para o desenvolvimento regional e nacional, procurando ainda, abordar os aspectos de
harmonização desse modal com as demandas ambientais e de sustentabilidade da atualidade,
naturalmente em função de seu caráter eminentemente estratégico e desenvolvimentista.
HISTÓRICO
Ferrovias no Estado de São Paulo
Com a necessidade do escoamento da produção de café, levando-se em consideração a grande
produção que passou a ter no decorrer de algumas décadas, após a queda do açúcar em 1805, começaram
a surgir as demandas por transporte de carga agrícola em maior escala.
A implantação de ferrovias no Estado de São Paulo, com o café já ocupando um lugar
importantíssimo na economia do Estado e do País, ocorre efetivamente com o início das operações da São
Paulo Railway (Figura 1), a despeito de todas as dificuldades, em 16 de fevereiro de 1867, ligando Jundiaí
até o porto de Santos (FARIA, 2006).
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Figura 1 – Aviso Publicado em Jornal em 1892. Fonte: SPR (2009).
O grande volume de café transportado para o Porto de Santos fez com que em 1895 se iniciasse a
construção de uma nova estrada de ferro, paralela à antiga. A implantação da ferrovia não serviu somente
para o transporte do café, mas também para o surgimento de indústrias, armazéns e bairros na cidade de
São Paulo.
Entre 1870 a 1904 surgem também, com a necessidade de transporte, mais 6 companhias
importantes no Estado: Estrada de ferro Sorocabana, Cia. Paulista de Estradas de Ferro, Cia. Mogiana de
Estradas de Ferro, Estrada de Ferro São Paulo – Minas, Estrada de Ferro Araraquara e a Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil. Assim como a São Paulo Railway, elas participaram ativamente não só do crescimento
econômico, mas também do povoamento de várias áreas, da fixação do homem e da integração territorial.
O Estado de São Paulo, como um todo, cresceu consideravelmente nesse período (FARIA, 2006).
Enquanto predominou a economia do café para o Brasil, investimentos foram feitos constantemente
para a manutenção e construção de novos trechos. No início as ferrovias receberam predominantemente
capital inglês, considerando-se também que as iniciativas eram privadas e por seus maiores interessados,
os fazendeiros ou barões do café e eventualmente comerciantes e industriários também participaram. A
estatização das ferrovias por parte do Governo do Federal e do Estado iniciou-se em 1957, devido à crise
financeira que acompanhava o declínio da cultura do café, sendo que a manutenção das ferrovias e os
investimentos caíram bruscamente.
O governo sem uma política clara, pouco fez para reverter a situação, muito embora o modal
ferroviário já se apresentasse como uma alternativa bem sucedida, em nível mundial, de eficiência e
desenvolvimento.
Em 1971, o Governo do Estado fundiu a Cia. Mogiana, a Sorocabana, E. F. Araraquara, E. F. São
Paulo – Minas, e a Cia. Paulista de Estrada de Ferro, passando-se a se chamar Ferrovia Paulista S/A
(FEPASA). A Noroeste do Brasil já compunha a Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que em 1990 incorporou
a FEPASA (ANTF, 2008).
Entretanto, daí em diante, com a estagnação das ferrovias e a desastrosa falta de investimentos
e/ou políticas de recuperação, provocaram a desativação de várias linhas, e a diminuição em mais de
12.000 km. Nessas condições, começa a desestatização das linhas em 1996 (Tabela 1).
Com o leilão da Malha Paulista (antiga FEPASA incorporada à RFFSA pelo Decreto nº. o 2.502, em
18/02/98), concluiu-se o processo de desestatização das malhas da RFFSA (DNIT, 2009).
Dez anos depois, a malha ferroviária brasileira permanecia como na Figura 2.

Tabela 1
A desestatização das malhas da RFFSA
Malhas
Regionais

Data do Leilão

Concessionárias

Início da
Operação

Extensão
(Km)

Oeste

05.03.1996

Ferrovia Novoeste S.A.

01.07.1996

1.621

Centro-Leste

14.06.1996

Ferrovia Centro-Atlântica S.A.

01.09.1996

7.080

Sudeste

20.09.1996

MRS Logística S.A.

01.12.1996

1.674

Tereza Cristina

22.11.1996

Ferrovia Tereza Cristina S.A.

01.02.1997

164

Nordeste

18.07.1997

Cia. Ferroviária do Nordeste

01.01.1998

4.534

Sul

13.12.1998

Ferrovia Sul-Atlântico S.A. –
atualmente – ALL-América Latina
Logística S/A

01.03.1997

6.586

Paulista

10.11.1998

Ferrovias Bandeirantes S.A.

01.01.1999

4.236

Total

25.895
Fonte: RFFSA e BNDES (DNIT, 2009).

Figura 2 – Mapa do Sistema Ferroviário Brasileiro (ANTF, 2006).

DECADÊNCIA DA FERROVIA E PRIVATIZAÇÃO
Privatização das Ferrovias no Estado de São Paulo
O processo de privatização das ferrovias aconteceu principalmente pelo desajuste econômico,
administração ineficiente, falta de incentivo, de políticas públicas adequadas e interferências políticas, além
de outros interesses diversos.
Em 1995 a Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA) que pertencia ao Estado de São Paulo foi oferecida
pelo Governador Mario Covas como parte do pagamento de uma pesada dívida do Banco do Estado de São
Paulo (BANESPA), entregando parte de seu patrimônio ao Governo Federal para evitar sua falência, o que,
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mesmo assim, não evitou que o banco fosse privatizado anos depois. Assim a FEPASA foi incorporada a
RFFSA e recebeu o nome de Malha Paulista (FARIA, 2006).
Foi um processo longo, conduzido pelo Governo Federal, porém a privatização só ocorreu em 1999,
ou seja, quase dez anos depois dos primeiros rumores.
A partir daí foram tomadas uma série de medidas para a privatização, como, por exemplo, a
substituição da tração elétrica pelas máquinas movidas a diesel, pois a tração elétrica foi classificada pelo
presidente da FEPASA na época, Renato Pavan, como antieconômica.
Porém, após quatro anos sem manutenção adequada, a situação da frota a diesel já era péssima,
os contratos para a demanda de energia projetada ainda estavam em vigor e tinham que ser pagos, sendo
utilizada ou não a energia, e havia pressão também por parte do sindicato para voltar o sistema antigo, pois
haviam contratos de carga a serem honrados.
Quase um ano depois a locomotivas elétricas voltaram a funcionar, evitando a crise das antigas
linhas da Companhia Paulista, sendo desativada somente a eletrificação do trecho Araraquara-Rincão
nesse período (GORNI, 2002).
No final de 1996 a M.R.S. Logística assumiu as linhas da antiga E. F. Santos a Jundiaí, retirando a
tração elétrica de seus trens de carga, e abandonando assim as locomotivas elétricas.
Esse sistema centenário, e não poluente, não foi desativado e ainda continua em uso pela
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em trens de subúrbio, possibilitando que os trens da
FEPASA para passageiros continuassem a percorrer o trecho de São Paulo a Jundiaí, mas durou pouco
tempo, pois a sua confiabilidade era baixa e logo foi desativada (GORNI, 2006).
No inicio de 1999 o controle da antiga FEPASA foi passada para uma companhia privada, a
Ferrovias Bandeirantes (FERROBAN), que também não demonstrou interesse pelas locomotivas elétricas
que acabaram sendo encostadas no Pátio de Triagem Paulista.
Até recentemente os “restos” dessas locomotivas continuavam no mesmo lugar, e com o passar dos
anos todo esse patrimônio público e de alto valor agregado, que custou milhões de dólares, ficou sujeita a
saques, uma vez que a vigilância quase não existia, entrando em processo de sucateamento (Figuras 3 e
4).

Figura 3 – Locomotiva Raellff C-30 9250 depredada, em Bauru – SP. Fonte: Frontera (2009).

Figura 4 – Locomotiva russa nº. 6451 abandonada, em Bauru - SP.
Fonte: Alba (2008).
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Até 2006 o controle da antiga Companhia Paulista pertencia Brasil Ferrovias (BF), nascida
inicialmente da Ferronorte, além da Ferroban, que também incorporou a Novoeste e que mais tarde também
passou ao controle da América Latina Logística (ALL), e que permanece até a atualidade.
MODAL FERROVIÁRIO E A SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade sócio-ambiental partem do
pressuposto que para que uma sociedade progrida e que tenha crescimento econômico estável, é preciso
dar atenção a fatores que possam afetar esta estabilidade no futuro.
A questão que se põe é por que estes fatores já não são normalmente levados em consideração
nas decisões individuais do dia-a-dia.
A razão para tal fenômeno é que não há preços para orientar as escolhas que impactam estes
fatores. Os preços num mercado livre funcionam como...
Assim a sustentabilidade visa assegurar as condições que garantam a estabilidade e consequente
continuidade das empresas no longo prazo, através de uma cultura de excelência, que promova o equilíbrio
entre os pilares econômico, social e ambiental (MPOG, 2009).
Pilar Econômico
Principalmente a capacidade de gerar lucratividade à longo prazo, provocando:

Satisfação de uma necessidade;

Criação de valor para o detentor do capital;

Foco no Cliente;

Crescimento do mercado interno, externo e internacional.
Pilar Social
Relacionamento com as partes interessadas que envolvem:

Detentores do Capital;

Trabalhadores;

Entidades Financeiras;

Clientes;

Fornecedores;

Comunidade, etc.

Reconhecimento social
A Sociedade mais próspera, mais justa e mais solidária, desenvolvendo Agentes de progresso e
desenvolvimento social com Diálogo social e Ética.
Pilar Ambiental
A adoção contínua de comportamentos ambientalmente responsáveis:

Apelo ecológico;

Preservação de recursos naturais;

Otimizar e Influenciar positivamente

a eficiência ambiental;

Consumir hoje de modo a preservar a satisfação das necessidades das gerações
futuras.
Sustentabilidade e Ferrovias
A estratégia de desenvolvimento do modal ferroviário, de acordo com os objetivos dos Programas
de Aceleração de Crescimento (PACs) federais, deve potencializar as suas vantagens competitivas em
matéria de desempenho e, portanto, também a sua eficiência no âmbito do sistema de transportes.
Todavia, esta oferta combinada, entre infra-estrutura e serviço, tem de responder àqueles que são
os grandes desafios de desenvolvimento econômico e de coesão social e territorial, em nível nacional e
internacional, num diálogo que se pretende de racionalização e capaz de aumentar a sustentabilidade do
próprio sistema de transportes.
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SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE
Os maiores e principais impactos ocasionados ao meio ambiente são os que afetam diretamente as
pessoas, particularmente como ocorre nas áreas urbanizadas: poluição e acidentes.
Os dados existentes indicam que, ao contrário de uma tendência decrescente na área industrial, o
setor de transportes tem sido um grande poluidor ao longo das duas últimas décadas. Os transportes
contribuem com a produção de cerca de 30% dos gases que levam ao efeito estufa, e o número de mortes e
acidentes nas vias públicas é alarmante (SWISSINFO.CH, 2001).
Argumenta-se que a cidade de São Paulo poderá parar até 2010. As conseqüências do aumento
incessante de veículos nas ruas são: o aumento de poluição e a inversão térmica, doenças respiratórias e
decorrentes do estresse, fadiga, desidratação, (mais calor, menor umidade do ar e menos oxigênio puro),
ilhas de calor, criminalidade (assaltos no engarrafamento), aumento de pedintes nas ruas, chuvas ácidas,
enchentes, falta com compromissos profissionais devido a constantes atrasos e tantas outras situações que
vivenciamos ou possamos imaginar. Desse modo, essa modalidade de transporte rodoviário é por si só, um
fato relevante por trazer consigo uma potencialidade de risco à vida e ao meio ambiente a médio e longo
prazo. Além disso, estima-se a ocorrência, em média, de 50.000 mortes e de mais de 325.000 feridos por
ano no Brasil.
Outros impactos negativos e indesejáveis são os efeitos ocasionados pelos ruídos, vibrações,
segregação e deterioração geral da paisagem urbana e rural, além de efeitos sobre o clima, acidificação do
solo e da água, mau cheiro, diminuição da visibilidade, danos às florestas e os desagradáveis
congestionamentos.
Além das mortes e dos danos físicos e morais decorrentes dos acidentes, outros impactos
provocados pela poluição que advém do setor de transportes à saúde são muito preocupantes, tais como:
irritações nas vias respiratórias, olhos, ouvidos e outros órgãos, intoxicação aguda de abrangência
sistêmica, ação cancerígena e mutante.
Os impactos também atuam adversamente nos mecanismos de defesa do corpo, provocando
infecções persistentes (SWISSINFO.CH, 2001).
A questão ambiental está cada vez mais presente na vida de cada ser humano. Preservar as matas,
uma preocupação antiga (Figura 5), minimizar a poluição do ar, da água e do solo se tornou um grande
desafio tanto para a população quanto para a atividade industrial.

Figura 5 – Ferrovia Curitiba-Morretes-Paranaguá (1940). Fonte: SVE (2008).
Praticamente todas as empresas hoje procuram alternativas para reduzir os impactos ambientais
causados por cada atividade, seja na mineração, na agropecuária ou nos transportes.
O transporte de caminhão polui duas vezes mais que os trens de carga. No entanto, em matéria de
poluição sonora, os dois se equivalem, concluiu um estudo do Departamento de Ciências do Meio Ambiente
da Escola Politécnica Federal de Zurique (EPFZ). O objetivo era comparar pela primeira vez e com critérios
científicos, a poluição causada no transporte de carga rodoviário e ferroviário.
Até 2015, por exemplo, as emissões de dióxido de azoto dos caminhões deverão ser reduzidas pela
metade, na Suíça. Para não perder sua vantagem qualitativa em matéria ecológica, o governo vai liberar
verba de 1,85 bilhões de francos suíços para reduzir a poluição sonora dos trens (SWISSINFO.CH, 2008).
Trens e Metrôs mostram-se cada vez mais eficientes também sob o ponto de vista energético,
ambiental e estratégico. Atualmente acessível a uma pequena parcela da população, tanto de classe média
e pobre, sofre porém, da demora e da complexidade para expandir sua malha, que impedem que este meio
de transporte atraia ainda mais público.
De acordo com o então Secretário Estadual do Ambiente, Carlos Minc (Jornal Impacto, 2007), o
objetivo era de investir nos transportes sobre trilhos para, até 2011, ampliar a quantidade de usuários dos
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trens da SuperVia e do Metrô, aumentando assim o número de passageiros transportados, em cada
modalidade, dos 400 mil diários para 1,2 milhão, integrar e racionalizar o transporte de ônibus e vans. Em
paralelo o estado investiria na integração modal, entre trens, metrô, barcas e ônibus, de forma a tornar o
sistema mais eficiente. Essa ação foi fundamental para racionalizar o transporte sobre rodas, porque
desafogou parte dos grandes corredores de tráfego, como algumas vias do Centro da Cidade e de
Copacabana, que se encontravam saturadas.
Nesse contexto, a Ferrovia Tereza Cristina (FTC), por exemplo, buscou a melhoria contínua no
gerenciamento dos serviços prestados, investindo em ações voltadas para a qualidade, segurança e
respeito ao meio ambiente. Quando a empresa comemorou seus 10 anos de administração privada, já
contava com investimentos superiores a R$ 35 milhões.
Dobrou o volume de toneladas úteis transportadas, que passaram de 1,3 milhões em 1996 (último
da antiga RFFSA) para 2,6 milhões de toneladas úteis movimentadas em 2006. Mantendo os bons
resultados, a FTC (Figura 6) posicionou-se fortemente como uma empresa cidadã e investe em projetos de
Responsabilidade Sócio-ambiental, voltadas para a preservação do meio ambiente, o bem-estar e qualidade
de vida das comunidades por onde passa a linha férrea.

Figura 6 - Ferrovia Tereza Cristina S.A. (FTC). Fonte: MT (2009).
Quanto aos aviões e helicópteros, são para poucos, por terem gasto excessivo de combustível e
padecerem do caos aéreo e do seu ineficiente controle. Notícias sobre aviões que não conseguiram pousar
em Congonhas e do dia que três aeronaves caíram no mesmo dia na cidade de São Paulo, inclusive com
muitas mortes, envolveram também alterações no ar provocadas pelo clima e pela poluição. É comum para
os passageiros que pousam em São Paulo, observarem uma camada espessa de poluição sobre a cidade.
No caso dos transportes fluviais, também ambientalmente interessantes, o cálculo baseou-se em
estimativas de custos iniciais para a construção de portos, aquisição de embarcações especiais e
manutenção que encarecem mais os fretes e ainda dependem de políticas públicas mais efetivas (MT,
2009).
Vantagens Comparativas
Tradicionalmente, as ferrovias são a melhor alternativa para longas distâncias, e as rodovias, para
curtas – embora no Brasil ocorram distorções por causa da pequena malha ferroviária em relação ao
território do país. O transporte integrado entre os dois ou mais modais (rodoviário, ferroviário, hidroviário,
aeroviário, etc.) poderia somar o baixo custo do trem à versatilidade do caminhão, sem significar a perda de
mercado de um para o outro (Figuras 7 e 8).

Figura 7 – Terminal Intermodal (Pederneiras – SP). Fonte: Alba (2008).
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Figura 8 – Trem de Carga no Terminal Intermodal (Pederneiras – SP). Fonte: Alba (2008).
A maior vantagem no transporte ferroviário ainda é o preço, porém a ferrovia é de fato mais eficiente
na transferência, e não na distribuição.
Assim, a indústria até pode entregar seus produtos por trem, por avião ou por navio, só que os
caminhões, similares e veículos menores ainda serão indispensáveis para levar a carga até a porta das
lojas, supermercados e demais estabelecimentos comerciais (FARIA, 2006).
Um sério obstáculo ao Operador de Transporte Multimodal (OTM) é a falta de investimentos
públicos, de modo geral, na infraestrutura de transportes do país. Os gargalos no setor rodoviário, como as
más condições das estradas, por exemplo, não são melhores nos demais segmentos. Nos portos, os
acessos terrestres e os espaços de armazenagem ainda são críticos, mesmo em pólos importantes, como
em Santos – SP, há poucas linhas de navegação de cabotagem, além do alto custo da sua operação.
Nas ferrovias, são empecilhos o crescimento das cidades sobre as faixas de domínio dos trens, a
carência de passagens de nível e as diferenças de bitolas métricas dos trilhos.
As hidrovias interiores ainda são pouco exploradas e padecem em prolongadas discussões
ambientais na Justiça. Tudo isso gera impactos, como queda de confiabilidade e produtividade, difíceis de
administrar para quem está habituado a pôr o caminhão na estrada e rastreá-lo da coleta à entrega da
mercadoria.
“O risco de desconhecer o dinamismo dos diferentes modais é tornar o frete mais caro e ter que
bancar o prejuízo, porque não pode ser repassado para o cliente”, afirma Pedro Francisco Moreira,
presidente do conselho de administração da Associação Brasileira de Movimentação e Logística (ABML).
Um trabalho do Centro de Estudos em Logística da Coordenação de Programas de Pós-Graduação
em Engenharia e Administração (COPPEAD), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica
que velocidade, disponibilidade do meio, frequência entre as viagens, confiabilidade e capacidade de
movimentação são as cinco características que determinam a seleção da modalidade de transporte.
Em função das cargas que a sua empresa opera, como os commodities agrícolas, já é possível
descartar o avião. Porém, se o seu negócio é reduzir prazos para computadores, celulares ou
eletroeletrônicos em geral, é interessante colocar o aeroporto no roteiro. Nos quesitos confiabilidade, ou a
garantia de que as cargas serão entregues sem riscos, acidentes ou avarias, disponibilidade e frequência, o
meio rodoviário supera os demais. Se a transportadora precisa levar grandes volumes e tem prazos um
pouco mais elásticos, então as hidrovias e ferrovias são imbatíveis (ABML, 2009).
Vantagens da Multimodalidade
Bons motivos para aderir à multimodalidade (IPELOG, 2008):
• Facilidade de transbordo;
• Menores índices de avarias e danos das cargas;
• Redução dos custos de transporte;
• Maior escala de operação e menor custo unitário;
• Logística integrada porta a porta;
• Maior regularidade e confiabilidade do serviço;
• Redução de riscos de roubos e furtos.
Desvantagens
Dificuldades que vão estar pelo caminho (IPELOG, 2008):
• Burocracia multiplicada pelo número de modais atendidos;
• Desconhecimento do dinamismo das operações em outros modais;
• Maior exposição a crises estruturais e econômicas em cada segmento;
• Poucas alternativas de seguros de carga para operações multimodais;
• Carência de profissionais especializados.

230
Relação entre valor do produto e tipo de transporte:
Valor (R$/kg) Meio ideal
De 0,01 a 1,92
Hidrovia
De 1,93 a 5,52
Ferrovia
De 5,53 a 391,37
Rodovia
Acima de 391,37
Aerovia
Dados do percurso de Porto Alegre ao Rio de Janeiro (2004). Fonte: IPELOG (2008).
Vantagens do uso da ferrovia
Após a privatização ocorrida entre 1996 e 1999, diversas análises têm sido feitas a esse respeito,
pois, em tese, foram entregues à iniciativa privada para seu uso e desenvolvimento. Essa privatização de
operações significa que o ativo continua do Estado, porém a iniciativa privada investe, pelo menos
teoricamente, em sua modernização e a utiliza durante o período de concessão (ANTF, 2008).
Desde a desestatização, mais de 10 bilhões de reais foram investidos nas ferrovias, embora ainda
parcialmente e não significativa. E muitos bilhões de reais ainda serão necessários de modo a torná-las um
modo de transporte absolutamente viável e que possa ajudar a desenvolver a logística nacional, tanto
visando o mercado interno quanto o externo.
Independentemente do fato que a iniciativa privada tem que retirar todo o seu investimento durante
a concessão, e que ajuda a encarecer o transporte, a ferrovia tem se mostrado um bom negócio a todas as
partes (ANTF, 2008).
Outro problema na questão do investimento futuro, é que ele pode ser retraído em função da
aproximação da época de renovação da concessão, que poderia eventualmente não ocorrer, principalmente
em razão da instabilidade econômica do país.
A continuidade dos investimentos e do crescimento da utilização da ferrovia no processo logístico
brasileiro está, ainda lentamente, sendo redescoberta. A ferrovia tem ganhado espaço na matriz de
transporte, em especial em face da redução dos preços de fretes e da confiabilidade do sistema. Assim
como ocorreu com as operações portuárias, a produtividade ferroviária também cresceu muito, o que tem
beneficiado o usuário e a economia.
A ferrovia já conseguiu obter um bom espaço na carga, tendo evoluído de cerca de 19 a 20% para
25 a 26% da carga transportada no Brasil, o que representa um crescimento de cerca de 30% (ANTF,
2008).
O transporte de mercadoria com maior valor agregado, em especial em containeres, o que rende às
ferrovias melhor frete e ajuda no seu crescimento, proporcionando melhores condições de investimento.
Ainda em letárgico processo de ajuste do passado, a ferrovia passa por reformas das vias de
tráfego, com trilhos e dormentes, bem como do material rodante, com reformas ou substituição de vagões e
locomotivas. Esse processo deverá continuar até a modernização completa, o que irá beneficiando
continuamente o nosso processo logístico em face da melhoria implementada. Estamos supondo que haja
melhoria contínua, que é o objetivo da concessão e, em especial, do investimento privado (KEEDI, 2009).
No aspecto operacional, o próximo passo para as ferrovias, assim que superarem seus problemas
estruturais, deverá ser de aumento de seu tamanho, que hoje é de menos de 29.000 Km.
Por volta do ano de 1948, ela chegou a ter 35.000 Km, e desde então tem regredido sendo,
proporcionalmente, uma das menores do mundo. É praticamente igual a do Japão, que é 22 vezes menor
que nosso país em território, enquanto na Argentina chega a 35.000 Km, tendo um território quatro vezes
menor que o brasileiro. A malha dos EUA é de cerca de dez vezes maior que a brasileira, praticamente com
o mesmo território.
Dados estatísticos confirmam que o transporte ferroviário ainda é um modo mais barato de
transferência de mercadoria do que o transporte rodoviário (CNT, 2009). Sendo assim, não há real
justificativa para que não se desenvolva esse modal. Os benefícios logísticos do transporte ferroviário se
refletem por toda a cadeia econômica, permitindo que as mercadorias de exportação/importação tenham
menor custo, melhorando nossa competitividade externa.
Também no que se refere à produção nacional, poderá contar com um fator extra de
desenvolvimento da economia e contribuir para o seu crescimento.
Uma produção que chegue ao consumidor mais barata, beneficiará diretamente o consumo, a
produção, o emprego, recolhimento de impostos, etc., criando-se assim um círculo virtuoso, pois o aumento
do poder aquisitivo do consumidor é imediato, e essa sobra, economicamente, dividir-se-á entre mais
consumo e poupança, ajudando o país na formação de capital de investimento, uma problema sério hoje, e
que se situa na faixa de cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB).
Nosso crédito disponível é de apenas 34% do PIB, enquanto nas economias desenvolvidas é de
cerca de 120%, e nas emergentes entre 60%, caso do Chile, e 120%.
Assim, a logística montada também sobre o transporte ferroviário terá a missão de puxar toda a
economia para um reposicionamento mais próximo do desenvolvimento. Obviamente não é apenas isso, e a
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logística ferroviária por si não poderá fazer milagres sozinha, desde que conte com um conjunto econômico
que a suporte.
Daí em diante a sequência do processo é o aumento da arrecadação de impostos, permitindo aos
governos nos três âmbitos, uma redução nos percentuais de impostos das mercadorias, resultando em
redução de preços e aumento de consumo.
Assim, a logística ferroviária pode ser uma das mais úteis ao país, sem nos esquecermos das
demais, que formam um conjunto poderoso, ideal para a economia (VILAÇA, 2008).
Assim, é importante a conscientização quanto à revisão na matriz de modais de transporte sempre
como uma eficiente forma de reaquecimento da economia, prejudicada por baixos crescimentos há, pelo
menos, 26 anos, numa média de 2,3% ao ano.
Melhorias da nossa logística interna, com a ajuda da ferrovia, naturalmente, passa também pela
política governamental, que deve priorizar a infraestrutura do país, através dos recursos disponíveis,
orçados e que são arrecadados pela Contribuição sobre a Intervenção no Domínio Econômico (CIDE),
criada exclusivamente para investimento também nessa área (KEEDI, 2009).
Naturalmente não se propõe a simples troca do modo rodoviário pelo ferroviário, mas um equilíbrio
mais conveniente e efetivo e que atenda as demandas logísticas e ambientais do país. Há um senso comum
que o transporte rodoviário, e aí destacam-se não só os caminhões, mas também vans, motos, etc., é
imbatível, como já foi colocado, em suas funções específicas de uso, que é a de distribuição de
mercadorias, realização de pequenos trajetos, seja em intermodalidade ou multimodalidade, e trajetos
peculiares, aqueles que, muitas vezes, apenas ele pode realizar.
Recuperação das Ferrovias
Dos 28.522 Km de linhas de tráfego ferroviário, 28.225 Km estão sob administração de empresas
concessionárias, divididas principalmente em três estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul,
com predominância da operação ferroviária no transporte de cargas. Apesar de ter um custo fixo de
implantação e manutenção elevados, o transporte ferroviário apresenta grande eficiência energética. No
Brasil, o transporte sobre trilhos representa aproximadamente somente 19,46% da matriz de cargas e
1,37% da matriz de passageiros, incluindo transporte por metrô e ferroviário (CNT, 2008).
Do total de linhas férreas que existem no Brasil, mais ou menos 10 mil foram construídos ainda pelo
Imperador Dom Pedro II, e portanto, na maioria desses trajetos, nitidamente obsoletas (CORDEIRO, 2007).
15
Segundo o Prof. Dr. Orlando Fontes Lima Júnior , “(...) essas ferrovias foram construídas seguindo uma
lógica que não se aplica mais aos dias de hoje.
Estamos completamente defasados desde a década de 1950, quando resolvemos investir quase
que exclusivamente em rodovias”. Reconhecidamente mal conservada e insuficiente, como vimos
anteriormente, e com excessivo uso das rodovias, o transporte de cargas fica mais caro, principalmente
para grandes volumes e grandes distâncias. Além disso, faltam bons trens de passageiros, que liguem as
maiores cidades entre si, e linhas de turismo que explorem nossas belezas naturais (Figura 9).

Figura 9 – Serra Verde Express. Fonte: SVE (2008).
Comparativamente, uma carreta leva até 30 toneladas de carga, enquanto num trem chega a 3 mil.
Na realidade, construir trilhos de fato é caro, mas mesmo assim esse tipo de transporte é 20% mais barato
do que o rodoviário, ainda mais em distâncias acima de 600 Km. Só que 62% do transporte no Brasil é feito
15
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por rodovias, e 23% por ferrovias. E a malha não alcança as novas fronteiras agrícolas, como o oeste da
Bahia, o Mato Grosso e o Tocantins (CORDEIRO, 2007).
Atualmente só existe uma linha de trem de passageiros de longo percurso com saídas diárias que é
a de Vitória-Belo Horizonte com 664 Km. Em rotas como a Transertaneja, que cruzaria o Nordeste, o
usuário poderia admirar a paisagem de dentro de trens luxuosos, com restaurante e dormitórios.
O uso das ferrovias para passageiros pelo modelo europeu, como transporte barato porém lento,
não é o mais adequado para um país do tamanho do Brasil, mas sim trajetos mais curtos, como por
exemplo a linha Curitiba-Paranaguá, que movimenta 165 mil pessoas ao ano, ou mesmo trajetos turísticos
como o da Serra Gaúcha.
Trens de alta velocidade seriam a opção para absorver parte do 1,5 milhão de usuários da ponte
aérea Rio-São Paulo.
A construção dessas linhas requer terrenos planos ou obras caras – como viadutos – para suavizar
rampas e curvas.
O trecho Rio-São Paulo, por exemplo, custaria R$ 18 bilhões. Só mais um trajeto teria passageiros
o bastante para ser viável: São Paulo a Brasília, passando por pólos de agronegócio como Ribeirão Preto
(CORDEIRO, 2007).
CONCLUSÃO
Historicamente e sistematicamente o Brasil não conduziu de forma adequada algumas de suas
políticas de crescimento.
A privatização das ferrovias, idealizada para livrar o Estado do ônus da sua decadência, acabou
abandonando o modal à sua própria sorte, pois na época em que ocorreu nem haviam as agências
reguladoras, e nada do imenso patrimônio que foi sucateado posteriormente foi tornado de responsabilidade
efetiva ou recuperado devidamente e espontaneamente por qualquer concessionária.
Na verdade não houve, por parte do governo, qualquer efetiva exigência na fase de privatização,
quanto à real melhoria do sistema ferroviário e, pelo menos no que se refere ao Estado de São Paulo, a
estagnação ficou muito clara, principalmente quando entregou trechos importantes e estratégicos da malha
a empresas falimentares e sem qualquer compromisso de investimento, a não ser a sua lucratividade
residual.
O tempo é implacável e a cada dia que passa as possibilidades e os custos de recuperação ficam
mais proibitivos.
O que deveria ser um fantástico recurso logístico vai tornando-se um elefante branco com potencial
poluente, tanto quando considerarmos as máquinas que enferrujam paradas, quanto as que estão em
movimento, porém com condições visíveis de deterioração, pondo em risco as comunidades e cidades
quando de tombamentos ou descarrilamentos.
E, no entanto, bem administrado, esse modal, independentemente de preferências ou cartéis, e que
tem sua importância consagrada e reconhecida em todo o mundo, poderia ser: o de menor índice de
emissão de poluentes, de melhor eficiência energética e, porque não, o de maior segurança, confiabilidade
e de fartas possibilidades de integração com os demais modais. Em síntese, indo de encontro ao
desenvolvimento logístico que o Brasil necessita.
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RESUMO
Este artigo apresenta os recursos de programação disponibilizados ao usuário pelo Cakewalk, software da
Roland Corporation, Japão, para gravação e criação de música em PC (Computador Pessoal). Tal
programação é aplicada em Sequências Musicais. Baseada nas linguagens C e LISP, a CAL (Cakewalk
Application Language, Linguagem de Aplicação Cakewalk) lida com operações em eventos MIDI (Musical
Instrument Digital Interface, Interface Digital de Instrumento Musical), beneficiando o usuário. Esses eventos
geram comandos que são enviados para os Patch Banks, Bancos de Timbre, localizados em Placas de
Som, Teclados Musicais, Módulos de Timbres, Coletâneas de Amostras de Timbres Digitalizados etc.,
resultando em uma peça musical executada por um conjunto musical virtual. CAL tem tipos de dados,
eventos, variáveis, constantes e funções. O software Cakewalk incorpora também estação de trabalho de
áudio digital. Na primeira parte do artigo, são apresentados os parâmetros da linguagem musical tradicional
que estão presentes na CAL. O artigo está estruturado com auxílio de tabelas, figuras e exemplos que
viabilizam as informações.
Palavras-chave: Música Digital, Sequenciador MIDI, Cakewalk, CAL, Programação MIDI.
ABSTRACT
This article presents the programming resources available to user by Cakewalk, software by Roland
Corporation, Japan, for recording and music creation for the Personal Computer. Such programming is
applied on Musical Sequences. Based on C and LISP languages, CAL (Cakewalk Application Language)
deals with operations on MIDI (Musical Instrument Digital Interface) events, benefiting the user. Such events
generate commands that are sent to the Patch Banks, located in Sound Cards, Musical Keyboards, Musical
Tone Modules, Collections of Digitized Samples of Voices etc., resulting in a piece of music performed by a
virtual musical ensemble. CAL has data types, events, variables, constants and functions. Software
Cakewalk also incorporates digital audio workstation. In the first part of the article, there are presented the
parameters of traditional musical language as found in CAL. The article is structured with the aid of tables,
figures and examples that improve the access to informations.
Keywords: Digital Music, MIDI Sequencer, Cakewalk, CAL, MIDI Programming.

INTRODUÇÃO: LINGUAGEM MUSICAL
Vibração
"O som é gerado por vibrações transmitidas à atmosfera pela fonte sonora como flutuações de
pressão, e daí ao tímpano do ouvinte." (DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA, 1994, p. 6). É vibração,
portanto, a variação periódica (vaivém) do deslocamento lateral da corda sonora ou vibração transversal da
corda sonora. É transversal pois a vibração é perpendicular à direção de propagação da deformação inicial
aplicada à corda, que se desloca ao longo dela, reflete nos extremos fixos e estabelece uma onda
estacionária (HALLIDAY & RESNICK, 1973, p. 542). O ouvido humano percebe sons que vão desde 20
vaivéns por segundo até 20.000 vaivéns por segundo ou sons com frequências desde 20 Hz até 20.000 Hz.
Hz é abreviatura de Hertz, unidade de medida adotada em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf
Hertz (1857 – 1894).
Série de Fourier
Atribui-se ao matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768 – 1830) a investigação sobre
a decomposição de funções periódicas em séries trigonométricas convergentes chamadas Séries de
Fourier, cujos termos são chamados Componentes Harmônicos ou simplesmente Harmônicos (HALLIDAY &
RESNICK, 1973, p. 529-530). A decomposição de uma função periódica no tempo f(t) em Série de Fourier é
dada por:
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sen(x)
x

Figura 01. Função seno.
f(t) = Σ[ancos(nωt) + bnsen(nωt)] (1)
onde t é o tempo, an e bn são Coeficientes de Fourier, ω é a frequência angular e é igual a 2πf,
sendo f a frequência fundamental, e n é um número inteiro positivo ou nulo.
Qualquer função periódica pode ser representada pela soma de funções seno e cosseno com
amplitudes, fases e períodos próprios (Figura 01) (ABNT NBR, 2011).
Série Harmônica
A cultura da Grécia Antiga (século VII a.C. até século I a.C.) contribui decididamente para o
desenvolvimento da presente civilização ocidental. Sua música exerce influência significativa na cultura
romana subsequente. O sistema musical da Idade Média origina-se na Grécia Antiga (DICIONÁRIO GROVE
DE MÚSICA, 1994, p. 387).
O elemento básico da música grega antiga é o Tetracorde, série descendente de quatro sons
(DICIONÁRIO DE MÚSICA ILUSTRADO, 1962, A-H, p. 592). Com a justaposição de dois tetracordes,
forma-se uma "Harmonia", com significado diferente de "sons simultâneos" que tem hoje (NASSER, 2012).
Desde a antiguidade, muitas civilizações percebem que um corpo sonoro em vibração produz sons
simultâneos em diferentes frequências. Esses sons correspondem aos termos da Série de Fourier. Através
de um instrumento experimental, o Monocórdio, Pitágoras, filósofo e matemático grego (570 – 497 a.C.),
estuda a vibração transversal da Corda Sonora fixa em seus dois extremos (DICIONÁRIO GROVE DE
MÚSICA, 1994, p. 615).
A onda estacionária que aí se estabelece não apresenta uma configuração única e perfeita devido
às imperfeições tanto do material com que é fabricada a corda, quanto da maneira como ela é posta em
vibração, além de outras imperfeições. Assim, aparece uma série de infinitos Modos de Vibração que se
sobrepõem (vibram ao mesmo tempo). Esses modos de vibração têm uma característica comum:
estabelecem-se dentro dos extremos fixos e imóveis da corda. Dependendo do modo de vibração, pontos
imóveis podem aparecer ao longo da corda. Cada ponto fixo da corda chama-se Nó. Entre dois nós, há o
Ventre, onde o deslocamento é máximo. Cada modo de vibração ou harmônico emite um som de timbre
(“cor”) semelhante ao da flauta, mais especificamente, da flauta-doce.
Na Figura 02, as Amplitudes (deslocamentos laterais) das vibrações estão exageradamente maiores
do que realmente são, apenas para melhorar a visualização. A mesma série de sons, chamada Série
Harmônica, acontece nos Tubos Sonoros (por exemplo, Instrumentos de Sopro) e também nas Membranas
Sonoras (por exemplo, Instrumentos de Percussão) (DICIONÁRIO DE MÚSICA ILUSTRADO, 1962, A-H, p.
25-30).
Características da Série Harmônica
a) O 1º harmônico é chamado de Som Fundamental. Supondo que sua frequência seja f1, os
harmônicos seguintes têm frequências f2 = 2f1, f3 = 3f1, f4 = 4f1 etc.;

etc.
3º modo de vibração: 3º harmônico
2º modo de vibração: 2º harmônico
1º modo de vibração: 1º harmônico

b) E

Corda em repouso
Figura 02. Modos de Vibração da Corda Sonora.
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m geral, o 1º harmônico é o mais intenso. Os harmônicos seguintes são gradativamente menos intensos
e, praticamente, inaudíveis após o 16º harmônico;
c) Os sons simultâneos que são produzidos pelos harmônicos têm a disposição da Tabela 01,
ordenados de baixo para cima, supondo que o Som Fundamental tenha 65,41 Hz. A escolha desse
valor será útil mais adiante (DICIONÁRIO DE MÚSICA ILUSTRADO, 1962, A-H, p. 25-30).
Se o 2º harmônico for considerado som fundamental de uma nova série harmônica, tem-se a Série
Harmônica f2.
Essas duas séries têm harmônicos em comum. Por isso, a Série Harmônica f 2 é percebida como
sonoramente idêntica à Série Harmônica f 1, exceto por soar em frequências o dobro mais altas. Essa
proporção 1:2 é primordial para a construção do sistema musical. Como a voz humana consegue entoar
confortavelmente um som com determinada frequência (por exemplo, f 1) e o som com frequência o dobro
dessa (por exemplo, f2), incluindo os sons entre essas duas frequências, o intervalo entre esses dois sons é
tomado como Módulo para o sistema. Para que o sistema tenha recursos adequados, outros sons devem
ser inseridos dentro desses limites. Existem diversos modos de fazer essas inserções.

Escala Pitagórica
Escala é uma série de sons dispostos em
determinada ordem. Na Escala Pitagórica, a
informação necessária para a inserção de sons entre f 1
e f2 está em f3 (DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA,
1994, p. 728). Como a frequência de f3 está acima do
limite superior do módulo, para trazê-la para dentro do
módulo usa-se a mesma proporção que existe entre f 1
e f2, ou seja, 1:2 (Tabela 02).

Tabela 02. Construção da Escala
Pitagórica.
Descriçã
Harm
Frequ
o
ônico
ência
f3
3f1
Limite
f2
2f1
superior
f3/2
3f1/2
Limite
f1
1f1
inferior

Assim, f3 = 65,41 x 3 = 196,22. Aplicando 1:2, tem-se 196,22 / 2 = 98,11. Se é calculcado a partir de
f1, obtém-se resultado semelhante: 3f1/2.
Para esse novo som intermediário, é aplicado o mesmo princípio, ou seja, f 3/2 passa a ser o som
fundamental de uma nova série harmônica cujo 3º harmõnico é trazido para dentro do módulo, aplicando-se
1:2.
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Seguindo com esse procedimento, chega-se ao exposto na Figura 03, que mostra os sons numa
progressão horizontal. (Essa é a origem da Escala Pentatônica, de Cinco Sons, se o som (243f 1/128) é
considerado muito próximo de 2f1, o suficiente para ser confundido com ele. E 2f1 é "repetição" de f1).

A sensibilidade humana obedece à proporções. Isso quer dizer que a sensação captada pelos
sentidos humanos ao passar do valor 1 para o valor 10 de um determinado estímulo é a mesma ao passar
do valor 10 para o valor 100 e é a mesma ao passar de 100 para 1000. Isso proporciona precisão e
robustez : em níveis baixos de estímulo, bastam pequenas variações para a sensibilidade acusar mudança,
enquanto que em níveis altíssimos, onde as variações são grandes, a sensibilidade torna-se robusta,
impedindo danos. A função que lineariza as proporções é a função Logarítmo. Conclui-se que a
sensibilidade humana obedece a lei
logarítmica. Usando proporções, para
resultar em percepção gradativa
9
81
3
27
243
uniforme, é possível completar a
f1
f1
f1
f
1f1 8 f1
64
2
16
128 1 2f1
Escala Pitagórica, que contém a
justaposição de dois tetracordes. A
Figura 04 mostra as proporções entre
os sons já conhecidos e a Figura 05
9
9
9
9
256
mostra a escala completa pela
8
8
8
8
243
aplicação
dessas
proporções
(IAZETTA, 2000).
256/243
é o Semitom
Figura 04. Proporção entre os sons da Escala
Pitagórico Diatônico e 9/8 é o Tom
Pitagórica.
Pitagórico Diatônico.
Como existem oito sons entre
1f1 e 2f1, esse intervalo é chamado de
9
81
4
3
27
243
Oitava. Essa é a base da escala
f1
f1
f1
f1
f1
f
1f1
8
64
3
2
16
128 1 2f1
Diatônica, usada ainda hoje. Os sons
da escala recebem a denominação de
Graus. Aplicando a proporção 1:2 nos
sons da escala, isto é, calculando as
9
9
256
9
9
9
256
oitavas dos sons, é possível desdobrála tanto para o lado esquerdo
8
8
243
8
8
8
243
(frequências mais baixas, sons mais
graves) como para o lado direito
Figura 05. Escala Pitagórica Diatônica
(frequências mais altas, sons mais
completa.
agudos). Com essa configuração
expandida e considerando como grau
inicial da escala outro que não seja o 1f1, são obtidos outros Modos Estruturais ou, simplesmente, Modos.
Particularmente, o modo que se inicia pelo sexto som, 27f1/16, é importante e o estudioso italiano Boécio
(século VI), com base no pensamento grego, designa as notas musicais usando letras do alfabeto (Figura
06) (DICIONÁRIO DE MÚSICA ILUSTRADO, 1962, I-Z, p. 301).
Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si
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Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si
O monge italiano e regente do coro da Catedral de Arezzo, Toscana, Guido D'Arezzo (992 – 1050)
batiza as notas musicais com os nomes Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si que são usados atualmente com
pequenas modificações: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Guido D'Arezzo percebe que, sequencialmente, os
versos em latim do Hino a São João Batista iniciam-se sobre cada um dos graus da escala diatônica. Ut
passou a ser Dó, sílaba inicial de Senhor, em latim Donime, para facilitar o canto com a terminação da
sílaba em vogal. E a nota Si provém das iniciais em latim de São João, Sancte Ioannes, também para
facilitar o canto com a terminação em vogal (Figura 07) (DICIONÁRIO DE MÚSICA ILUSTRADO, 1962, A-H,
p. 608).
Tomando como medida o
Ut queant laxis
Para que teus servos
semitom diatônico, é possível inserir uma
Resonare
fibris
Possam ressoar claramente
nota que divide o tom diatônico em dois
Mira
gestorum
A maravilha
semitons, aumentando as possibilidades de
novos modos. (Figura 08) Tomando como
Famuli tuorum
Dos teus feitos,
exemplo o tom diatônico Dó – Ré, o novo
Solve polluti
Limpe nossos
som seria Dó sustenido (Dó#) se o semitom
Labii reatum
Lábios impuros,
diatônico fosse aplicado ao Ré (duas notas
Sancte
Ioannes
Ó São João.
de nomes diferentes, Dó# - Ré) ou seria Ré
bemol (Réb) se o semitom diatônico fosse aplicado ao Dó (Dó – Réb).

Diatônica
Aplicando ao Ré:
(9f1/8) /f= 256/243
resultando Dó# = 2187f1/2048.

Aplicando ao Dó:
f/1f1 = 256/243
resultando Réb = 256f1/243

1f1
Dó

f

9
f
8 1
Ré

Figura 08. Semitom.
Assim, Dó# = 1,06787109375f1 e Réb = 1,05349794239f1. O Dó# tem frequência diferente de Réb,
impossibilitando a divisão simétrica do tom diatônico Dó - Ré. O intervalo entre Réb e Dó# chama-se Coma
Pitagórica e tem como proporcionalidade a fração 531441 / 524288 (IAZETTA, 2000). Mais adiante é
apresentada uma solução para a divisão simétrica do tom.
Parâmetros do Som - Índice Acústico e Altura
A frequência de 65,41 Hz corresponde ao Dó3 (no Cakewalk. No Brasil, Dó1). Esse índice acústico 3
aplica-se a todas as notas de frequência superiores a Dó3 até atingir a oitava acima do Dó3, a partir da qual
o índice passa a ser 4 e assim por diante. A frequência determina a Altura do som. Quanto mais alta é a
frequência, mais alto, mais agudo é o som, diferentemente da intensidade. "Quanto mais rápida a vibração
(ou maior sua 'frequência') mais agudo o som" (DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA, 1994, p. 6).
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Parâmetros do Som - Intensidade
É medida pela potência do som. Em música usam-se expressões para indicar a Intensidade, desde
"muito pouco intenso" ou "pianissimo", pp, até "muito intenso" ou "fortissimo", ff. "Quanto maior a amplitude
da vibração, mais intenso será o som" (DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA, 1994, p. 6).
Parâmetros do Som - Timbre
A condição em que se dá a sobreposição dos harmônicos do som, a intensidade de cada
harmônico, a defasagem ou não entre eles etc. determinam o Timbre de cada som complexo, de cada
instrumento. Por exemplo, "timbre metálico", "timbre aveludado", "timbre rico" etc. Entoando-se em uma
mesma frequência fundamental, em um mesmo tom, as vogais U, Ô, Ó, A, Ê, É, I, a voz passa de um timbre
aveludado para um timbre metálico ou rico em harmônicos.
Parâmetros do Som – Duração
Os sistemas de Notação Musical existem há milhares de anos. Originalmente, são símbolos e
letras que representam as notas. Na Idade Média, os Neumas são sinais empregados como meio
mnemônico para lembrar o contorno das alturas em uma sequência de sons (DICIONÁRIO GROVE DE
MÚSICA, 1994, p. 656). Usa-se como "altura referência" uma linha horizontal junto aos Neumas, que
recebe no seu início, à esquerda, a letra indicativa da altura sonora da linha. As letras F, C e G evoluem
para as Claves Musicais, conservando suas funções (Figura 09) (DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA,
1994, p. 201).
Esse sistema evolui até o conjunto de quatro linhas
horizontais, à princípio, sem indicação de duração
(DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA, 1994, p. 707). Por
volta do século X, quatro figuras diferentes são
introduzidas para representar durações relativas entre as
notas. Segue-se a notação musical moderna, escrita sobre
um conjunto de cinco linhas, o Pentagrama.

Figura 09. Evolução das
claves.

Figura 10. Figuras musicais.
Pentagramas e demais símbolos musicais representando uma peça musical são chamados de
Partitura (DICIONÁRIO DE MÚSICA ILUSTRADO, 1962, I-Z, p. 351).
A figura 10 mostra os nomes das Figuras Musicais, a fração matemática da duração relativa
entre elas, as Figuras de Notas (sons), o prolongamento horizontal indicando a Duração (uma figura dura
metade de sua antecedente) e as Figuras de Pausa (silêncios) (DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA,
1994, p. 659).
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A figura 11 mostra a mesma nota Dó5 grafada nas claves em uso. As demais notas são grafadas
nas
linhas
e
entre linhas, isto
é, espaços, na
sequência
da
escala diatônica.
As claves de Fá
são apropriadas
para
anotar
notas
graves,
Figura 11. Dó5 grafado nas claves em uso.
abaixo do Dó5,
as claves de Dó, para notas em torno do Dó5 e a clave de Sol, para notas agudas, acima do Dó5. Notas
que excedem o pentagrama requerem linhas suplementares que são segmentos de linhas do que seria
um acréscimo ao pentagrama, para cima ou para baixo, agregados às notas (DICIONÁRIO GROVE DE
MÚSICA, 1994, p. 201).

Compasso
Compassos são módulos métricos ao longo do tempo, determinado pelo pulso da música. Na partitura, os
compassos estão um após o outro, separados pela Barra de Compasso, traço vertical escrito sobre o
pentagrama. O pulso é inerente à música. Todo o Universo pulsa (ALVES, 2012). Tradicionalmente,
gêneros musicais já têm seus compassos estabelecidos. Os compassos, usualmente, contém dois, três,
quatro, cinco ou sete pulsos, chamados Tempos do Compasso, sendo o primeiro mais acentuado. São
indicados pela Fórmula de Compasso, escrita à direita da clave, no início da peça musical (DICIONÁRIO
GROVE DE MÚSICA, 1994, p. 209).
Na execução musical, a velocidade, à princípio constante, com que os compassos são percorridos é
chamada de Andamento e é medida em quantidade de tempos por minuto ou batidas por minuto. O
andamento vem indicado no início da partitura. O Metrônomo é o dispositivo que indica o andamento ao
executante, visual e auditivamente.
Compassos simples
O Tempo subdivide-se em 2 partes. Sua fórmula é o resultado da multiplicação da quantidade de
tempos do compasso pela fração representativa da figura que ocupa um
tempo. Por exemplo, compasso de quatro tempos com uma semínima em cada tempo
1 4
2 2 3 4 5 7
4 x 4 = 4 . Compassos simples mais usados: 2 , 4 , 4 , 4 , 4 e 4 .
Compasso composto
O Tempo subdivide-se em 3 partes. Sua fórmula é o resultado da multiplicação da quantidade
de partes de tempos do compasso pela fração representativa da figura que ocupa uma parte do
1
tempo. Por exemplo, compasso de quatro tempos com uma colcheia em cada parte do tempo 12 x 8
12
6 6 9 12 15 21
6
= 8 . Compassos compostos mais usados: 4 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 e 16 .
Acorde na Série Harmônica
Acorde musical é a simultaneidade de duas ou mais notas. (DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA,
1994, p. 5). O acorde foi identificado no século XVII. Na Tabela 03, excluindo as repetições de sons em
oitavas diferentes, resulta um agrupamento de notas que, sequenciadas adequadamente, são a origem do
processo musical chamado Harmonia, que trabalha com sons simultâneos, os acordes.

Acorde emitido pela Série Harmônica:
Dó5

Ré5

Mi5

Fá#5

Sol5

Lá5

Sib5

Dó6

Ré6

Mi6

Fá# 6

Sol6

Lá6

Sib6

(Dó7).

Escala Temperada
A impossibilidade de dividir o tom pitagórico em dois semitons iguais, levou estudiosos, nos séculos
XVI e XVII, a propor a divisão da oitava em 12 partes iguais, "Temperamento Igual", igualando as
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proporções entre as frequências e possibilitando a um mesmo instrumento executar escalas diatônicas ou
outros modos, partindo de qualquer nota (DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA, 1994, p. 938). Portanto, a
proporção entre as frequências de um som e seu seguinte é sempre a mesma na escala temperada. Seja p
essa proporção.

Genericamente, partindo da frequência f, os sons temperados são:
2

2

3

f, f x p = fp, fp x p = fp , fp x p = fp , ..., fp
Logo, fp

12

12

que está uma oitava acima do primeiro som.

= 2f, resultando p = 1,059 (IAZETTA, 2000).

Em 1960 estabeleceu-se internacionalmente o padrão de 440 Hz para o Lá5, norma da ABNT
(ABNT, 2012), resultando a Tabela 04.
CAL - CAKEWALK APPLICATION LANGUAGE, LINGUAGEM DE APLICAÇÃO CAKEWALK
O software Cakewalk da Roland Corporation, Japão, oferece recursos para gravação, composição,
edição, mixagem e masterização de áudio e sequência MIDI (sequência de mensagens MIDI, comandos de
nota, comandos de controle). MIDI é abreviatura para Musical Instrument Digital Interface, Interface Digital
de Instrumento Musical. Esse protocolo não transmite informação sonora, apenas informações de controle,
permitindo a comunicação e sincronização entre instrumentos musicais e afins (computadores, misturadores
ou mixers, gravadores, sequenciadores, equipamentos de iluminação e equipamentos de vídeo). Exemplo
de mensagem MIDI: "Executar a nota Dó3 com intensidade 60 e timbre de Piano". O timbre de piano é
sintetizado no receptor. São 16 canais MIDI de comunicação. Um exemplo de uso: cada timbre ocupa um
canal. O Canal 10 é reservado para Percussão. Forma-se, por exemplo, um conjunto musical virtual
(OLIVEIRA, 2010).
A interface MIDI surge em 1983. Cakewalk versão 1.0, de 1987, evolui até Cakewalk 9.0 em 1999.
Em 2000, é lançada a versão Sonar 1.0. Sonar X1 é a versão mais recente.
GM, General MIDI, é um padrão adotado pela indústria mundial (GARDENAS, 2010).
A gravação dos eventos MIDI pode ser realizada em tempo real com o Teclado Musical, por
exemplo, conectado ao computador via Cabo MIDI. Os eventos MIDI também podem ser inseridos via
Mouse/Teclado do computador. A transmissão é a 31250 bits por segundo (RATTON, 1997, p. 32).
Além da conexão física pelo cabo MIDI, é preciso selecionar corretamente os canais MIDI, bem
como verificar parâmetros relativos à transmissão e à recepção das informações. São vários tipos de
7
7
mensagem, 2 =128 controladores, 2 =128 Patches ou Timbres etc. (GOIS, 2006).
CAL vers. 1.0 - 8.0. Lida com comandos de menus do Cakewalk (GARDENAS, 2010).
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Tipos de Dados (Variáveis) CAL
Variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas (Tabela 05).
(<tipo> <nome> [<valor inicial>]) define uma variável e a inicializa.
(undef <nome da variável>) indefine uma variável de qualquer tipo.

A opção <valor inicial> inicializa uma variável. Por exemplo, (int i 0) declara uma variável do tipo
inteiro chamada i e a inicializa em 0. Se não for inicializada, é impossível predizer seu valor. Poderia
assumir qualquer valor. O nome da variável pode ser formada por qualquer sequência de caracteres ASCII
imprimíveis. Tabelas 06, 07, 08, 09 e 10.

Funções de Relação comparam dois valores. A função retorna zero (falso) ou não-zero
(verdadeiro). Por exemplo, (< 11 12) é verdadeiro, não-zero e (> 11 12) é falso, zero.

Tabela 08. Funções Booleanas.
(&& <op1> <op2>)
(|| <op1> <op2>)

AND lógico. Se <op1> e <op2> são não-zero, retorna não-zero.
OR lógico. Se um ou ambos os operadores são não-zero, retorna não-zero

Tabela 09. Funções de Associação.
(= <variável> <expr>)

Permite atribuir um valor a uma variável. Por exemplo,
(= passo (+ 10 10)) e "passo", agora, vale 20

Tabela 10. Operações Aritméticas e Associações em conjunto.
(+= <variável> <valor>)
(-= <variável> <valor>)
(*= <variável> <valor>)
(/= <variável> <valor>)
(%= <variável> <valor>)
(forEachEvent)

equivale a
equivale a
equivale a
equivale a
equivale a

(= <variável> (+ <variável> <valor>))
(= <variável> (- <variável> <valor>))
(= <variável> (* <variável> <valor>))
(= <variável> (/ <variável> <valor>))
(= <variável> (% <variável> <valor>))
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(forEachEvent
<ação>

A <ação> é validada (é aplicada) para
cada evento selecionado através de um
loop ou laço. As variáveis “Parâmetro de
Evento” (ver adiante) detém os valores
para o evento corrente. Por exemplo,
pedir ao usuário uma quantia, adicioná-la
a velocidade de todos os eventos
selecionados que sejam do tipo NOTE
(Figura 12).

(do
(int quantia 0)
(getInt quantia "Quantia a adicionar?" -127 127)
(forEachEvent
(if (== Event.Kind NOTE)
(+= Note.Vel quantia)
)
)
)
Figura 12. Função forEachEvent.

Variáveis “Parâmetro de Evento” (Pré-Definidas)
Variáveis "mágicas" que permitem acesso a eventos em buffers de pista do Cakewalk. Funcionam
na expressão (forEachEvent), onde são automaticamente ajustadas para o valor dos parâmetros de evento
correntes. É possível usá-las em expressões para se descobrir características do evento corrente. Se um
novo valor é a elas associado, elas automaticamente mudam o evento corrente. Diferentes tipos de eventos
têm diferentes parâmetros. Por exemplo, um evento NOTA tem um número de tecla, uma velocidade e uma
duração. Um evento PATCH (da lista de instrumentos) tem apenas um número de mudança de patch.
Consequentemente, algumas dessas variáveis mágicas são definidas apenas para tipos particulares de
eventos, enquanto outras, por exemplo, a variável Tempo de um Evento, se aplicam a todos tipos de
eventos (Tabela 11).

Event.Chan
Event.Time
Event.Kind

Tabela 11. Variáveis para Todos os Tipos de Eventos (Variáveis de Parâmetros).
Canal MIDI do evento (0 a 15)
Tempo onde o evento se inicia. É do tipo dword
Tipo do evento NOTE, PATCH, CONTROL, CHANAFT, KEYAFT, WHEEL, SYSX

Tabela 12. Essas variáveis permitem acessar ou ajustar um Parâmetro de Evento que um particular
Tipo de Evento tem. Assim deve-se testar o valor do Event.Kind, e então usar apenas as variáveis que têm
significado para um evento desse tipo.

Tabela 12. Variáveis para Tipos Particulares de Eventos (Variáveis de Eventos).
Variável
Note.Key
Note.Vel
Note.Dur
Patch.Num
Patch.Bank
Control.Num
Control.Val
KeyAft.Key
KeyAft.Val
ChanAft.Val
Wheel.Val

Event.Kind
NOTE
NOTE
NOTE
PATCH
PATCH
CONTROL
CONTROL
KEYAFT
KEYAFT
CHANAFT
WHEEL

Significado
Número da tecla (altura)
Velocidade (intensidade)
Duração
Número do patch (timbre)
Número do banco
Número do controlador
Valor do controlador
Número da tecla para KEYAFT
Valor (quantia de pressão)
Valor (quantia de pressão)
Valor da flexão, do bend

Valores permitidos
7
0 a 127 = 2
0 a 127
16
0 a 65535 = 2
0 a 127
14
-1 a 16383 = 2 + 1
0 a 127
0 a 127
0 a 127
0 a 127
0 a 127
13
-8192 a 8191=2x2

Tabela 13. Pode-se usar essas variáveis com seus valores, mas não se pode atribuir novos valores
a
elas
em
expressões
Tabela 13. Variáveis “Marcador”.
(forEachEvent).
Modificar
o
Now
Tempo onde, agora, está o Cursor
marcador Now não tem nenhum
From e Thru
Tempo Início e Tempo Fim da Seleção
efeito sobre quais eventos o
End
Tempo do último evento da canção
(forEachEvent) opera. Modificar os
marcadores From e Thru tem efeito
sobre tais eventos.
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Tabela 14. Funções Buffer.

(index)
(delete)

Retorna o índice do evento em buffer da pista. Os eventos são numerados a partir do zero
Deleta o evento corrente. Os “indexes” dos eventos subsequentes são automaticamente
decrementados
(insert <tempo> <canal> <tipo> [...parâmetros de dados...])
Insere uma cópia do evento no
index especificado. Esta função
admite um número variado de
argumentos, dependendo do
argumento <tipo>

Tabela 15. Função Insert.
(insert <tempo> <canal MIDI> NOTE <tecla> <velocidade> <duração>)
(insert <tempo> <canal MIDI > KEYAFT <tecla> <quantia>)
(insert <tempo> <canal MIDI> CONTROL <número do controlador> <valor>)
(insert <tempo> <canal MIDI> CHANAFT <quantia>)
(insert <tempo> <canal MIDI> PATCH <número do patch> [<número do banco>])
(insert <tempo> <canal MIDI> WHEEL <valor>)
Tabelas 14 e 15. Por exemplo, (insert (makeTime 1 1 0) 10 NOTE 60 64 TIMEBASE). Isto insere no
tempo 1:1:0 para o canal MIDI 10 o evento nota com número de tecla 60, velocidade 64 e duração igual a
TIMEBASE. (ver “Funções de Tempo Musical” abaixo).
O evento é inserido na pista que está sendo usada numa expressão (forEachEvent), senão o evento
é inserido na pista corrente (a pista na qual está o cursor no exibir Track/Measure, exibir Pista/Compasso,
painel do Cakewalk). Em resumo, (insert) no (forEachEvent) para inserir eventos nas pistas selecionadas e
(insert) fora de um (forEachEvent) para adicionar eventos a uma única pista, a pista realçada no exibir
Track/Measure.
Os eventos inseridos pela CAL não se tornam visíveis para o programa CAL enquanto o
(forEachEvent) é validado. É válido somente para eventos que existam nas pistas antes do (forEachEvent)
começar.
Pelo fato deste comando adicionar eventos, é possível que ele esgote a memória livre. Se isso
acontecer, uma mensagem CAL de erro “out of memory” é exibida e o programa CAL é encerrado.
O argumento <número do banco> quando se insere um evento PATCH é opcional para prover
compatibilidade com versões anteriores de Cakewalk e CAL. Se esse argumento não é fornecido, o valor –1
será usado, significando “nenhum” e aparecerá para o usuário como “----“.
Funções de Tempo Musical
Usadas para converter tempos “crus” não formatados (dword) em Compasso, Batida e Tique e viceversa. Batida é o Tempo do Compasso. Internamente, o Cakewalk trabalha com dword "crua".
(meas <tempo>), (beat <tempo>), (tick <tempo>) e
(makeTime <compasso> < batida> <tique>)
Essa conversão depende da métrica corrente e da timebase. Compassos e Batidas são numerados
a partir de 1 e não de zero. Tiques são numerados a partir de zero.
Constante TIMEBASE
TIMEBASE é uma variável que assume o valor da timebase corrente tal como ajustada no Cakewalk
pelo usuário. Lembrar que a timebase é o número de tiques por semínima.
Funções de Saída
Essas funções admitem uma cadeia de argumentos do tipo int, word, dword, "string", constantes,
variáveis e funções.
pause
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(pause <valor> [ [valor]... ]). Imprime o resultado numa caixa de mensagem. O usuário fecha a caixa
clicando no botão Ok ou teclando Enter.
Sugestão: Este comando é útil para depurar programas CAL. Usa-se (pause) para mostrar o valor
de uma variável. Assim, pode-se pressionar Cancel para romper longos loops ou laços.
message
(message <valor> [ [valor]... ]). Imprime o resultado na linha de mensagem do Cakewalk (a linha na
margem inferior da tela).
Sugestão: Acrescentar o comando (pause) para que a mensagem fique exposta até a caixa ser
fechada pelo usuário.
format
(format <valor> [ [valor]...]). Funciona como (pause) e (message) mas simplesmente retorna uma
string que pode ser passada para uma função, por exemplo, (TrackName).
Funções de Entrada
Estas funções propõem ao usuário fornecer as entradas. Elas mostram uma caixa de diálogo
padrão do Cakewalk. Após o usuário cumprir a proposta e pressionar OK, a função retorna o valor.
Pressionando Cancel, CAL aborta com o erro “User pressed Cancel.”
(getInt <int-variável> <proposta> <mínimo> <máximo>)
<int-variável> é uma variável int que receberá o valor de entrada; seu valor é mostrado
valor “de falta” na caixa de diálogo.
<proposta> é um ítem string que será mostrado na caixa de diálogo.
<mínimo> e <máximo> são valores
inteiros. CAL não permitirá ao usuário entrar um
(do
valor fora desse limites.
Por exemplo, pedir ao usuário para entrar
“Um número de 0 a 100”, sugerindo um “de falta”
de 50 e associando o resultado a variável i
(Figura 13).

como o

(int i 50)
(getInt i "Um número de 0 a 100" 0 100)

)

Figura 13. Função getInt.

(getWord <word-variável> <proposta> <mínimo> <máximo>)
(getTime <dword-variável> <proposta>)

Funções de Fluxo de Controle
(Figuras 14, 15, 16, e 17)

if
(if
<condição>
<expressão verdadeira>
[<expressão falsa>]
)
; Se <condição> é não-zero, valida a
; <expressão verdadeira>. Se é zero,
; valida a <expressão falsa>.
; A <expressão falsa> é opcional.

Figura 15. Função if.

switch
(switch <indice>
<caso1> <caso1resultado>
[ <caso2> <caso2resultado>
<caso3> <caso3resultado>
...
<casoN> <casoNresultado> ]
)
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do
(do
; Valida cada expressão,
<expr1> ; em sequência, uma vez
[ <expr2> ; e somente uma vez
...
<exprN> ]
)
while

Figura 14. Função do.

Figura 17. Função switch.

(while <condição>
<ação>
)
(do
(int contar 100)
(while (!= contar 0)

; Enquanto a <condição> é não; zero, a ação é validada. Se a
; <condição> é zero na primeira
; vez, a ação nunca é validada.
; Por exemplo, contagem
; regressiva de 100 a 1

(do
(message "A contagem está em " contar)
(-- contar)
)
)
)

Figura 16. Função while.

witch: Valida <índice> e o compara com a primeira metade de cada um dos subsequentes pares de
expressões. Quando encontra o primeiro emparelhamento, se existir, executa a segunda metade do par e
retorna o resultado.
CAL não tem caso "de falta" ou "else" (= diverso, outro). Mas é possível alcançar o mesmo
resultado fazendo o próprio índice ser o último dos pares de caso, por exemplo, <indice>
<caso<indice>resultado> (CAKEWALK).
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Criando e Rodando Programas CAL
a)
Abrir um Bloco ou um Editor de Texto;
b)
Escrever um novo programa CAL ou abrir e editar um já existente;
c)
Salvar o arquivo com a extensão .cal. Selecionar no Cakewalk os dados MIDI a
serem editados e usar o comando Run CAL do menu apropriado para rodar o CAL;
d)
Usar ponto-e-vírgula para escrever comentários no programa CAL. CAL ignora o
ponto-e-vírgula e tudo que está a sua direita, na mesma linha;
e)
Para interromper um programa CAL, pressionar a tecla Esc (= Escape).
f)
É possível criar programas CAL gravando uma série de comandos, teclas e ações
do mouse. Cakewalk traduz e salva essas ações como programas CAL.
A indentação (tabulação) dos parênteses é importante. A partir da versão CAL 2.0 o editor CAL
efetua o chamado “parenthesis kissing”, que fecha o parênteses no mesmo alinhamento do último que foi
aberto. NIL é "nada", do latin "nihil" (RATTON, 1998, p. 198).

Não usando prolog, body, epilog
(do
(int x 0)
(getInt x "Valor adicionar?" -127 127)
(forEachEvent
(if (== Event.Kind NOTE)
(+= Note.Vel x)
NIL; caso contrário, não fazer nada
)
)
)

Usando prolog, body, epilog
; prolog
(do
(int x 0)
(getInt x "Valor adicionar?" -127 127)
)
; body
(if (== Event.Kind NOTE)
(+= Note.Vel x)
NIL; caso contrário, não fazer nada
)
; epilog
NIL

CONCLUSÃO: VERSATILIDADE
A linguagem CAL aumenta consideravelmente a interação usuário – software disponibilizando
versatilidade, como foi se revelando ao longo do artigo.
O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade dos autores.
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TERMINAIS DE CARGAS DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
Guilherme Buoso - FATEC JAHU
Sandra M. R. Freitas - FATEC JAHU

Resumo
A Hidrovia Tietê – Paraná permite a movimentação de tipos de carga, tais como calcário, minério,
soja, milho, cana de açúcar entre outras. Existem alguns motivos para sua baixa utilização, entre eles está á
falta de adequação dos terminais para fazer a integração com outros modais. Desse modo faz se
necessário, uma melhor localização, bem como componentes físicos e organização. Os terminais
multimodais são de propriedade das empresas que transportam seus produtos, por isso tem que haver
eficiência e rentabilidade. Nota-se a precariedade de alguns e também outros estão desativados.
Palavras chaves: terminais, utilização, localização, produtos.

Abstract
The Tietê-Paraná waterway allows the movement of diverse loads as limestone, iron mining,
soybeans, corn, sugar cane and others. There are some reasons for its low use, such as the lack of
terminals suitability to integrate with other modes. Thus, it is needed a better location as well as physical
components and organization. Multimodal terminals are property of the companies that transport their
products, so there has to be profitability. It is possible to notice the precarious of some and that others are
disabled.

Keywords: terminals, use, location, products
Metodologia
A metodologia para desenvolvimento deste artigo, é o estudo sobre terminais baseado em livros,
artigos e sites governamentais, cujo objetivo é mostrar a viabilidade dos mesmos em relação as cargas
transportadas para os principais portos. Sua capacidade e tipos de armazenagem, localização e
equipamentos utilizados para movimentação de cargas.
Introdução
Através dos terminais obtém-se a real utilização dos mesmos, pois o embarque e desembarque de
produtos mostra a sua utilização o que conta é o volume e não o tipo de carga à ser transportada, ficando
abaixo do que realmente tem a oferecer.
O mesmo também possui a função de abrigo e manutenção de veículos ou armazenagem de cargas.
Segundo Barros, Sergio Resende – (Cesp), o transporte fluvial, para atender a necessidade do usuário
de movimentar sua carga de origem ao destino, precisa ser completado pelos transportes terrestres. Ou
seja: pela rodovia e pela ferrovia. Também são necessários os terminais onde se processa o transbordo de
carga.
A hidrovia deve apoiar-se em um conjunto de terminais prioritários com volume expressivo de carga
prevista ou assegurada. Na realidade, eles serão elos de movimentação de carga para atender as regiões.
Entretanto há uma estimativa para 2015 que a hidrovia terá que absorver, segundo GEIPOT(2001), de
produção na ordem de 52.851.400 t de soja sendo que 22 000.000 t serão enviadas ao porto de Santos para
exportação.
Os terminais deverão estar aptos para transportar esses volumes e novos também surgirão, contudo se
a hidrovia possui capacidade máxima de tráfego, isso deverá ser considerado para que não se instalem
terminais sub-utilizados e limitados pela capacidade da via.
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Layout de um terminal fluvial
Segundo Hennes and Ekse(1963),apud Andrade L. Emanuel, salientar que um porto (terminal) fluvial
apresenta problemas de projeto muito mais simples que portos marítimos que é minimizado principalmente
pelo fator de proteção da ação de ondas.
Concluem que as restrições dependem menos da topografia do que das conexões ferroviárias e rodoviárias,
mas sim de seus clientes potenciais que lhe geram carga, comércio e do plano diretor da cidade.
Tudo isso significa que o projetista tem mais liberdade na localização e desenvolvimento do projeto.
Com isto a localização dos portos possa ser fruto da localização das origens e destinos das cargas a serem
transportadas, havendo maior flexibilidade de localização.
Função básica dos terminais
Para Gualda (1995) apud Calabrezi,S. R. Silva a função básica dos terminais de transporte é permitir
que passageiros ou cargas possam entrar ou sair de um sistema de transportes.
Barbosa (1982) define o terminal como uma parte do sistema de transporte onde se dá ainterface entre
dois ou mais modos de transporte, ou entre suas diferentes rotas do mesmo modo e no qual se fornece
arranjos especiais para facilitar a transferência entre dois serviços distintos.
O terminal funciona como prestador de serviços aos clientes transportadores oferecendo e cobrando
todos os serviços que é seu objetivo.
De acordo com Fontes(1988), apud Andrade L. E.
Existe um compromisso entre minimizar o investimento necessário para a implantação do serviço e
atender uma dada demanda. Tendo em vista que a exigência de um terminal projetado adequadamente
pode induzir o aumento do transporte, a metodologia deve prever projeto modular de modo a permitir a
ampliação do terminal.
O terminal deve ser encarado como pólo fomentador para atração de cargas que tenham característica
hidroviária dentro de uma rede multimodal. O dimensionamento deve completar estimativas de demandas
futuras, cargas futuras, é importante estimar a capacidade da via.
Podemos classifica-los em:
 Terminais Ativados;
 Terminais Desativados;
 Terminais Projetados;
 Terminais de graneis sólidos;
 Terminais de calcário;
 Terminais de grão e subprodutos;
Para operação de transbordo o terminal necessita ter um canal de acesso das embarcações, área do
estacionamento das embarcações, estrutura para acostagem, equipamentos para carga e descarga, área de
armazenagem e depósito, pátio de carregamento e manobra dos veículos (trens e caminhões), acessos
terrestres (rodovias e ferrovias) e local de abastecimento das embarcações.
Disposição de equipamentos de movimentação
Para diversos tipos de produtos os carregamentos/ descarregamentos são utilizados equipamentos
apropriados; por exemplo: granéis sólidos são utilizados os tipos: radial, linear e fixo. A maneira mais
simples possui o menor custo e utiliza um único equipamento de carregamento/descarregamento, mas a
barcaça no cais tem que ser movimentada.
Transbordo
Existem inúmeros equipamentos para carregamento/ descarregamento de cargas onde podemos
enfatizar granéis sólidos (grãos e farelo de soja) e outros produtos alimentícios, que não pode haver
contaminação, diferente do carvão, calcário e fertilizantes.
Segundo Agerschov (1983), apud Andrade L. E; cada tipo destes granéis,necessita de equipamentos
portuários especializado, que varia de um modo geral, para os portos destinados à recepção e os destinados
à expedição destes produtos.
Ainda segundo o autor os portos destinados à expedição possuem os Ship-loaders que constituem em
uma trompa de descarregamento junto com uma esteira e o descarregamento é feito por uma ou mais
trompas.
Os terminais destinados à recepção, possuem três tipos de equipamentos: guindastes
intermitentes(guindastes e pórticos), mecânicos contínuos e pneumáticos.
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O mesmo autor salienta ainda que, equipamentos pneumáticos exigem potência elevada, mas são
práticos, são eficientes no controle de poeira. Servem para granéis secos e soltos, possuem capacidade de
100 à 700 ton/h e outros chegam atingir de 10000 à 15000 ton/h.
Já Taylor(1992) apud Andrade L. E, diz que os equipamentos pórticos como unidades versáteis que
podem cobrir altas tonelagens e cuja capacidade não é afetada pelo tipo de grão. Sua faixa de operação é
geralmente em torno de 60 à 400 ton/h.
Os equipamentos mecânicos chegam à taxas de movimentação de 1000 à 5000 ton/h, nesta categoria
estão as caçambas em cadeia (caçamba em alcatruzes) e o sistema de rosca sem fim.
Armazenagem
Lima (1988) propõe um modelo por teoria das filas para dimensionar áreas de armazenagem. Em
terminais de carga, a função da armazenagem é viabilizar a transferência das cargas entre modos de
transportes. Portanto, as cargas devem permanecer no terminal o menor tempo possível aguardando
somente a formação do lote ou a chegada de veículos.
Os terminais possuem três tipos de armazenagem que dependerá do tipo de carga movimentada que
são: silos, armazéns, área descoberta.
Os Silos, podem ser metálico ou de concreto e ainda horizontais ou verticais.
 Concreto: exigem elevados investimentos, utilizados juntos à moinhos e portos, ocupa pouco espaço e
facilita a descarga.
 Metálico: fácil montagem e instalação muito utilizada.
 Verticais: economizam espaços, a carga se movimenta por gravidade.
 Horizontais: custo de implantação menor, mas ocupa maior espaço.
Armazéns
Os armazéns convencionais são para estocar produtos em sacos, caixas, fardos e granel, são
estocados em lotes e devem ser bem ventilados.
Para cargas gerais segundo Maas(2001), Este tipo de carga é composto por lotes de quantidade
variável e diversos tipos de embalagens, podendo ser processado por sistemas com flexibilidade
operacional, porém com taxas de movimentação limitadas. Como exemplo de carga geral pode ser citado:
tambores, sacos, barris, caixotes, paletes, pacotes, bobinas.
Portanto, para a movimentação de carga geral, podem ser citados, entre outros equipamentos:
transpaleteiras, empilhadeiras manuais, motorizadas, esteiras rolantes e outros.
Área Descoberta
São pátios que servem para armazenagem a céu aberto.
Principais terminais
Em sua maioria esses terminais são das empresas transportadoras.
Terminal de São Simão/Go
É o mais representativo em termos de embarque de soja, milho e farelo, pois provem produtos do sul
de Goiás, este possui conexão rodoviária. Está localizado do km 146 á 159 do rio Paranaíba.
Empresa que opera é Lawes Dreyfus, Nova Roseira Ltda. e ADM Armazéns Gerais Ltda. Possuem
seis silos que variam entre 500 á 7100 t cada, o transbordo é feito por meio de tombador e moega que são
levados até os silos e posteriormente movimentados por trompa e correia transportadora até as chatas.
Terminal de Araçatuba
Este terminal é usado como desembarque de carga de terceiros, principalmente soja e milho em
grãos.Localizado a ME km 99,5 do rio Tietê;
Empresa de calcário que opera é a Cooperhidro .
Possui pá carregadeira, píer flutuante de atracação.
Terminal de Pederneiras
Usado como ponto de transbordo das cargas que serão transportadas ao porto de Santos e como
ponto de operação de varias empresas.Este terminal possui conexão com o modal rodoviário e ferroviário.
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Possui dois silos com capacidade de 5000 t/cada, um armazém com sistema de secagem e aeração, e
balança de fluxo de cais.
O transbordo é feito por dois sugadores pneumáticos e os grãos se movimentam por correia
transportadora. Por mês se movimentam neste terminal 40000 t.
Localizado à: ME, km 30 do rio Tietê.
Empresa que opera é a Comercial Quintella.
Terminal de Santa Maria da Serra
Também utilizado para transbordo da soja que será exportada e milho em grãos utilizados aqui na
região; possui conexão com a rodovia. Possui dois silos com capacidade total de 6200 t, o transbordo é feito
por sugador pneumático com capacidade 100 t/h.
Está localizado MD km 50 do Rio Piracicaba jusante da SP 191.
Empresa que opera: ADM Armazéns Gerais Ltda.
Terminal Anhembi
Terminal graneleiro utilizado para transbordo de milho e soja em grãos, possem conexão rodoviária e
essas cargas tem como destino o porto de Santos. Possui uma média mensal de 800000 t, com transbordo
feito por um pórtico (ponte rolante) e um clamshell de capacidade 200t/h.
Armazenagem de um tanque de óleo combustível de 3000m³ e quatro de 9000m³, um tanque para
melaço com capacidade de 2350m³ . Carregamento feito por pulmão rodoviário com capacidade de 60t/h.
Localizado à MD km87 do rio Tietê.
Empresa que opera: Torque – Empresa Paulista de Navegação Ltda.
Terminal Graneleiro de Conchas
Possui dois silos de armazenagem com capacidade de 3100t/cada, o transbordo é feito por dois
sugadores pneumáticos de 250 à 500t/h. Balança de fluxo no cais e balança rodoviária na expedição.
Localizado à: ME – km 110 no rio Tietê
Empresa que opera, Cnaga - Cia. Nacional de Armazéns Gerais Alfandegários.
Terminal de Fertilizantes e Calcário
Este terminal consiste em área ampla sem cobertura, foi aproveitado o desnível do terreno e adaptada
uma moega na encosta do barranco. Possui uma máquina carregadeira de calcário e uma esteira rolante
para fazer o embarque do produto na barcaça.
Localizado à: MD – km 120 no rio Tietê
Empresa que opera, Cesp/Embracal
Terminal Birigui
Terminal de álcool da Companhia Meca,localizado em Brejo Alegre, à montante da eclusa de Nova
Avanhandava. Embarque de álcool é feito dos caminhões para as chatas por gravidade.
Município de Jaú






Porto de descarga de cana-de-açúcar da Usina Diamante;
Os portos de embarque são:
Marambaia (município de Macatuba);
Itapuí (município de Itapuí);
Boracéia (município de Boracéia);
Iacanga ( reservatório de Ibitinga).

Município de Pereira Barreto
Este terminal encontra-se com impedimentos para acostamento de comboios pela falta do
administrador.
Município de Sales
Terminal de grãos de Sales.
Calcário; movimentação de 10t/ano
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Considerações Finais
Nesta pesquisa, procurou-se demonstrar quais são e como funcionam os terminais ao longo da
hidrovia Tiête – Paraná. Durante a pesquisa observou-se a importância de cada operação realizada dentro
de um terminal, como a utilização de equipamentos específicos para cada tipo de carga, armazenagem
adequada, transferência das mesmas para cada modal que integra a movimentação das cargas até seu
destino final.
Nem todos os terminais possuem uma ligação com os outros modais. Sendo que os mesmos não são
aproveitados do modo deveriam, atendendo assim poucas empresas e recebendo poucas cargas. Os
terminais que tem mais fluxo de cargas são aqueles cujas empresas privadas são proprietárias e em alguns
casos fornecem o serviço terceirizado.
Outro problema é a não utilização total da hidrovia, onde as barcaças ou chatas levam mercadorias a
um destino, quando retornam aos terminais de origem voltam muitas vezes vazias sem cargas de retorno,
tornando assim o custo de transporte maior que o necessário.
Uma solução é buscar esse retorno com outros produtos, para diminuir seus custos e as empresas
utilizarem melhor esse meio de transporte tão econômico e sustentável.
Como o que conta é o volume a ser transportado, o incentivo a essa modalidade juntamente com o modal
ferroviário que também necessita de melhor infraestrutura vem a ser o meio mais eficiente e barato de
transporte de cargas.
As hidrovias e os terminais possuem maior fluxo de cargas na época da safra e entressafra, deixando
assim alguns meses do ano com baixa movimentação, um maior investimento na infraestrutura daria mais
espaços a outros tipos de cargas que possam ser transportadas trazendo assim benefícios para quem
transporta e para as empresas que administram os terminais.
Há uma perspectiva, no aumento de produção, na área do agro negócio previstas para os próximos
anos. Para que haja um crescimento da economia e uma maior exportação, o governo junto com a iniciativa
privada, investirá em infra-estrutura nos terminais e nas hidrovias, possibilitando assim um melhor
escoamento da produção.
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TREINAMENTO CONSTANTE PARA AÇÕES DE SEGURANÇA: UMA PROPOSTA COERENTE E
NECESSÁRIA AO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS.
ERASMO CARLOS FERREIRA - FATEC-JAÚ

Resumo
O transporte de cargas perigosas pela sua própria natureza, independente de seu volume ou do modal
utilizado, particularmente o modal rodoviário, por ser o mais utilizado para o transporte desse tipo de carga
como também de uso geral, é um evento que traz preocupações constantes e que exige de seus
operadores conhecimentos específicos e treinamento constante. Para cada tipo de carga existe uma
regulamentação sobre embalagem, meio de transporte, certificação de mão de obra e certificação para o
modal a ser utilizado para esse transporte. Portanto urge que os operadores estejam não só qualificados
mas também prontos para ações de respostas rápidas e que tragam, ao menos, segurança aos usuários do
sistema e preservação do ambiente onde forem empregadas.
Introdução
Mesmo que o ser humano saiba das necessidades de manter-se seguro, ainda existe a idéia de que
praticar segurança como meio de manter-se vivo, nem sempre é necessário, haja visto o que ocorre com as
mortes no trânsito, em sua maioria provocadas por imprudência como, a não utilização do cinto de
segurança, a inobservância de cautelas como: não acender um cigarro no momento do abastecimento, sair
de seu veículo quando este esta sendo abastecido, se o veículo usar como combustível o gás veicular abrir
as portas e porta-malas, são sem duvidas atitudes de preservação que merecem ser consideradas como de
segurança, mas que necessariamente precisam ser incutidas na mentalidade do usuário desses sistemas.
E no transporte de cargas perigosas, não importando qual seja o modal, o treinamento, a
mentalização, a obrigatoriedade de se estar preparado para ações que podem, pelo menos, minimizar, os
danos que essas cargas podem causar é de suma importância. O transporte, de cargas como combustíveis,
gazes e líquidos tóxicos, entre outras, que requer treinamento apurado, condições de transporte adequadas,
e acima de tudo responsabilidade profissional e social para que esse transporte seja realizado de forma
legal e segura, pois faze-lo ao contrario, assume-se os riscos desta operação.
Referencial teórico metodológico
A pesquisa empreendida foi de natureza descritiva, em entrevistas realizadas eletronicamente, no
período compreendido entre 13 de fevereiro a 08 de março de 2012, visando explorar a subjetividade,
10
abordando o universo de significados, crenças, valores, entre outros. Leopardi corrobora com Minayo.
Afirmando que, na pesquisa descritiva, "tenta-se compreender um problema da perspectiva dos sujeitos que
o vivenciam", ou parte da sua vida diária, seus sentimentos e desejos, bem como na perspectiva do
pesquisador. objetivando através de planejamento ampliar seus conhecimentos, como enumera TozoniReis, 2007 pág 101:
Este tipo de trabalho busca conhecer mais profundamente e revelar novas possibilidades
de
interpretações de fenômenos de certa forma já familiar ao pesquisador.
Análise das descrições
1) O conhecimento das necessidades de treinamento constante dos operadores (motoristas) no
transporte de cargas perigosas , por partes dos gerentes do processo. 2) os caminhos a serem seguidos
para a certificação dessa mão de obra e a constância destes treinamentos.
Desenvolvimento
De acordo com a resolução nº 420/04 da ANTT, define-se assim “produto perigoso”:
Substâncias ou artigos encontrados na natureza ou produzidos por qualquer processo que, por suas
características físicos-quimicas, representem riscos para a saúde das pessoas, para a segurança pública ou
para o meio ambiente.
Difere da definição de carga perigosa que é mais abrangente:
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Carga Perigosa: qualquer tipo de carga sendo transportada de forma inadequada, mal estivada, mal
envasada, mal acondicionada etc.
Estes conceitos, necessariamente, qualquer que seja o operador de um sistema de transportes,
sendo gerente, motorista, acondiciondor de cargas, deveriam ter em mente, pois torna-se premente o
conhecimento destas definições para se ter uma base para a realização do manuseio de cargas ou produtos
perigosos.
O transporte de produtos perigosos se estrutura por legislação complexa e de difícil compreensão
dos critérios exigidos, sendo necessárias atualizações constantes.
A ONU (Organização das Nações Unidas), desenvolveu critérios que permeiam a maiorias dos
seus países signatários com relação a este transporte, sendo que no Brasil a Lei 10.233, de 5 de junho de
2001, ao promover uma reestruturação no setor federal de transporte, estabeleceu, em seu artigo 22, inciso
VII, que compete à ANTT regulamentar o transporte de cargas e produtos perigosos em rodovias e
ferrovias.
Art. 21. Ficam instituídas a Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, entidades
integrantes da Administração Federal indireta, submetidas ao regime autárquico
especial e vinculadas ao Ministério dos Transportes, nos termos desta Lei.
Art. 22. Constituem a esfera de atuação da ANTT.
I – O transporte ferroviário de passageiros e cargas ao longo do Sistema
Nacional de Viação;
II – A exploração da infra-estrutura ferroviária e o arrendamento dos
ativos operacionais
correspondentes;
III – O transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
V– O transporte rodoviário de cargas;
V – A exploração da infra-estrutura rodoviária federal;
VI – O transporte multimodal;
VII – O transporte de cargas especiais e perigosas em rodovias e
ferrovias.
A classificação desses produtos é feita com base no tipo de risco que apresentam, e estes riscos
são inerentes a todos que estejam envolvidos em seus processos, não somente o de transporte, mas
confecção primária, manuseio, embalagem, envasamento, enfim a todos do processo, e para que se tenha
a segurança necessária para os processos citados, é de suma importância que estes profissionais estejam
não somente habilitados, mas acima de tudo prontos a atenderem a possíveis emergências que
inevitavelmente surgirão, pois acidentes e incidentes com esses produtos não são de todos raros,
principalmente, quando se leva em conta que a qualificação e habilitação por si só não trazem ao ser
humano a capacidade física e mental necessária para uma resposta rápida e precisa.
Esperar que os operadores que lidam diuturnamente com esses materiais e produtos operem com
grau de segurança ao menos satisfatório, traz aos usuários comuns dos modais praticados, principalmente
o modal rodoviário, uma tranqüilidade com relação a segurança, tanto pessoal como geral.
Como o curso MOPP (Movimentação e operação de Produtos Perigos), que habilita um operador
(motorista) para exercer essa função é composto basicamente de teoria, que envolvem conhecimentos de
direção defensiva, prevenção de incêndios, legislação, nota-se que a complexidade da legislação vigente
torna sua compreensão difícil, e neste curso somente aborda-se a iniciação a legislação, movimentação de
produtos perigosos, nota-se produtos, e não carga, noções de meio ambiente e cidadania.
Por ser um curso que pretende atender a uma especificidade inerente a um profissional que traz em
seu dia-a-dia a necessidade de conhecimentos intrínsecos, e que em um período de 5 anos não terá, por
lei, a obrigação de reciclar-se com relação a esses conhecimentos.
Em resposta a entrevista datada de 06 de fevereiro de 2012, o Senhor Fábio Mitsuro Ishikawa, da
Coordenação de Desenvolvimento Profissional, do “SEST SENAT” (Serviço Social do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizado do Transporte) do Município de Bauru-SP, faz-se necessário que após o
vencimento (5 anos) é necessário que o operador (motorista) realize uma atualização de 16 horas/aula, que
o habilitará por mais cinco anos. Isto em consonância com a Resolução nº 168, de 14 de dezembro de
2004 “Estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e
elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação,
especializados, de reciclagem e dá outras providências”, em seu Anexo II – Estrutura Curricular Básica,
Abordagem Didático-Pedagógica e Disposições Gerais dos Cursos:
6.3 Curso Para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos.
6.3.1 Carga horária: 50 (cinqüenta) horas aula
6.3.2 Requisitos para matrícula - Ser maior de 21 anos;
estar habilitado em uma das categorias “B”, “C”, “D” ou “E”;
não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser
reincidente em infrações médias durante os
últimos 12 (doze) meses;
não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir.
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6.3.3 Estrutura Curricular
6.3.3.1 Módulo I - Legislação de trânsito – 10 (dez) horas aula
6.3.3.2 Módulo II – Direção Defensiva – 15 (quinze) horas aula
6.3.3.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao meio
Ambiente e Prevenção de Incêndio - 10 (dez)
6.3.3.4 Módulo IV – Movimentação de Produtos Perigosos – 15 horas
aula
O Decreto Federal nº 96.044 de 18 de maio de 1988, que aprova o Regulamento para o Transporte
de Produtos Perigosos, em seu capitulo II, Seção V, Do pessoal Envolvido na Operação do Transporte,
regulamenta assim:
Art. 15. O Condutor de veiculo utilizado no transporte de produto
perigoso, além das qualificações e habilitações previstas na legislação, deverá
receber treinamento especifico segundo programa a ser aprovado pelo Conselho
Nacional de Transito (CONTRAM), por proposta do Ministério Dos Transportes.
Art. 17 O condutor, durante a viagem, é o responsável pela guarda,
conservação e bom uso dos equipamentos do veiculo inclusive os exigidos em
fucnao da natureza especifica dos produtos transportados.
Art. 18 O condutor interromperá a viagem e entrara em contato com a
transportadora, autoridades ou a entidade cujo telefone esteja listado no
Envelope para o Transporte
Art. 19 O condutor não participará das operações de carregamento,
descarregamento e transbordo da carga, salvo se devidamente orientado e
autorizado pelo expedidor ou pelo destinatário, e com anuência do transportador.
..................
Art. 20 Todo o pessoal envolvido na operação de transbordo de produto
perigoso a granel receberá treinamento especifico.
Nota-se não haver uma preocupação em garantir períodos de treinamento ao operador
(condutor/motorista), o que deixa uma lacuna, e o no Art.. 17 o responsabiliza, na pratica, por tudo o que
vier a acontecer. Mas o art.19 diz que ele não poderá participar de fases importantes do processo, tais
como: carregamento, descarregamento e transbordo, a não ser que esteja orientado e autorizado, uma
outra lacuna se forma, como não participar de um processo no qual o operador é responsável direto de sua
execução principal? E se existe a necessidade de orientá-lo, e sinal claro que não está treinado
antecipadamente para exercer a operação.
A Seção III, “Do Transportador”, Art. 38, “Constituem Deveres e Obrigações do Transportador”, em
seu Item VII, do Decreto nº 96.044 de 18 de maio de 1988 assim enumera:
VII. Instruir o pessoal envolvido na operação de transporte quanto a
correta utilização dos equipamentos necessários às situações de emergência,
acidente ou avaria, conforme as instruções do expedidor.
Segundo Sacconni, (2001, p. 399), instruir significa:
Instruir: preparar alguém por um método sistêmico, afim de deixar pronto
para agir, servir a sociedade, informar, cientificar.
O que sem duvida difere de treinar, que o mesmo autor, define assim:
Treinar: preparar para determinada tarefa, adestrar, submeter-se a
treinamentos intensivos a fim de se conduzir melhor em uma competição próxima.
(SACONNI, 2001, P.655)
O texto deixa bem claro, que o transportador deverá instruir todo o pessoal envolvido.
O mesmo texto legal em sua mesma Seção, no Art. 39 abre uma outra possibilidade, que poderia
abrir não uma lacuna, mas uma brecha quanto a instrução, habilitação e treinamento de seu operador, pois
enumera a possibilidade da contração de transportador comercial autônomo.
Art. 39. Quando o transporte for realizado por transportador comercial
autônomo, os deveres e obrigações a que ser referem os itens VI e IX do Artigo
anterior constituem responsabilidade de quem o tiver contratado.
Esses itens a que se refere o Art. 39, de nada falam com relação a instrução, habilitação e
treinamento do operador.
Seção III, Do Transportador, Art. 38, Constituem Deveres e Obrigações do Transportador, em seus
Itens VI e XI , assim enumera:
VI: Providenciar para que o veículo porte o conjunto de equipamentos
necessários às situações de emergência, acidente ou avaria (art. 35),
assegurando-se seu bom funcionamento.
XI: Realizar as operações de transbordo observando os procedimentos e
utilizando os equipamentos recomendados pelo expedidor ou fabricante do
produto.
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Caso esteja este autônomo, desatualizado, pelo longo período de realização de curso, das normas
e regras, ele poderá, caso esteja com seu veículo em dia, realizar este transporte, pois estará amparado
legalmente.
Então cria-se uma dubiedade com relação a necessidade implícita do treinamento constante, pois
ao se autorizar que um operador desatualizado opere, a falha pode ser fatal.
Com uma legislação própria a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA), do Município de São
Paulo-SP, coloca como requisito, no art. 2º, parágrafo V, Inciso 2 º, da Portaria 54, 2009, uma
obrigatoriedade de apresentação dos treinados e treinadores, as estranhezas surgem por mais uma vez,
Como cobrar uma relação de treinados, se a legislação solicita somente instruções?
§2º Declaração com relação dos treinados e dos instrutores, contendo
data e local da realização do treinamento, assinada pelo técnico responsável pelo
treinamento. O treinamento deverá ser atualizado anualmente, visando
aperfeiçoar os procedimentos, com base na experiência adquirida nos
atendimentos ás emergências realizadas.
As legislações novamente divergem, pois além de não traçar quais treinamentos deverão ser
realizados, espera que as emergências surjam para que sejam objeto de estudo e futuras adequações aos
novos e antigos profissionais que operam o sistema.
Em entrevista eletrônica, respondia em 05/02/2012, o Senhor Carlos Roberto Assis Filho, Gerente
da Divisão de Outsourcing Bombeiros e Training, da empresa Suatrans Cotec, Emergência Química e
Ambiental, diz acreditar que devida a grande diversidade desses produtos, as empresas, se assim o
desejarem, devem buscar aprimoramentos e capacitações inovadoras a seus funcionários, pois o período
de 5 anos tornou-se burocrático, por ser um lapso muito grande de tempo sem uma atualização.
Discorre ainda que uma reformulação seria bem vinda ao que tange a grade do curso MOPP
(Motorista Operador de Produtos Perigosos), e que essa reformulação deveria ser focada na capacitação,
sem nunca, claro, comprometer a qualidade da formação..
Em sua visão, o mesmo Gerente, crê não ser necessário a criação de novas leis , pois esta se
tornou uma questão sociocultural, e caso as pessoas envolvidas nestes processos não tiverem o
comprometimento e atitude corretas, de nada adianta a obrigação legal, isto falando-se em termos de
operacionalidade. E perguntado se seria interessante que estes profissionais fossem submetidos a testes
físicos e fisiologicos, juntamente com treinamento mais apurado em relação ao que é sugerido na
legislação atual, assim responde:
Claro que sim, mais que interessante, classifico como fundamental.
Mente corpo sadios, para uma atividade árdua (física e mentalmente) como a
movimentação de Produtos Perigosos, com um potencial muitas vezes destrutivo
que a carga apresenta, faz-se necessário. Basta analisar os relatórios de
acidentes para traçar rapidamente a devida importância ao bom condicionamento
físico e fisiológico dos envolvidos diretos.
O que corrobora com o que já foi mencionado anteriormente por este pesquisador.
CONSIDERACOES FINAIS
Não cabe a este pesquisador indicar o caminho a ser seguido, mas buscar um ponto comum, já que
constata-se que a legislação em seu todo, apesar de ser extremamente abrangente, torna-se ineficiente, ao
passo que traz duvidas, dificuldades de interpretação, cansaço em sua leitura, e não atinge um bem comum
que neste caso seria dar a todos os usuários do modal rodoviário, uma segurança constante no que tange
ao transporte de produtos perigosos.
Colocar profissionais qualificados e certificados sem a necessária experiência, ou treinamento para
operarem com esses produtos é de todo temeroso, em um sistema rodoviário com tantas particularidades,
isto, sem duvida, poderá acarretar danos irreversíveis, não só a imagem das empresas, mas as pessoas, o
meio ambiente e aos próprios operadores do sistema, como também para as instituições responsáveis pela
fiscalização e cumprimento das legislações vigentes, seja no presente ou em um futuro próximo. O Senhor
Fábio Ishikawa Coordenador do SEST SENAT, enfatiza em sua entrevista a necessidade de fiscalização
mais efetiva e acredita que os órgãos públicos, provavelmente, preparam seus profissionais para
exercerem esta fiscalização, enquanto o Senhor Carlos Assis da Empresa Sautrans Cotec acredita que
uma mudança de postura sociocultural traria maior envolvimento dos envolvidos em toda a cadeia desses
processos, e sem essa mudança de muito pouco ou de nada adiantara as legislações vigentes ou futuras
mudanças nos termos legais.
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RESUMO
O constante avanço das tecnologias de informação e comunicação trouxe novas ferramentas,
conceitos e métodos para todas as áreas, principalmente para a educação. Diante deste panorama, faz-se
necessário que o modelo de ensino/aprendizagem atual seja renovado. O surgimento e a evolução da
modalidade de Educação (ou Ensino) a Distância (EAD), mostra que aliando ferramentas desta modalidade
com o ensino convencional presencial, alcançamos resultados positivos. A partir deste ponto de vista, o
objetivo do presente artigo é demonstrar a importância e as vantagens do uso de tais ferramentas, como
apoio à modalidade presencial nos cursos superiores.
Palavras chave: ensino a distância, internet, cursos presenciais, aprendizagem significativa.
ABSTRACT
The constant advance of information and communication technologies has brought new tools,
concepts and methods for all areas, especially for education. Faced with this panorama, it is necessary that
the model of teaching / learning is now renewed. The emergence and evolution of the modality of Distance
Learning, shows that combining tools of this modality with conventional classroom teaching, we achieved
positive results. From this point of view, the objective of this paper is to demonstrate the importance and
advantages of using such tools as support for education in the classroom mode.
Keywords: distance learning, internet, classroom courses, meaningful learning.
1.INTRODUÇÃO
A Educação a Distância não depende exclusivamente da internet. Há outras modalidades, como
por exemplo: carta, rádio, televisão, telefone, celular, entre outras. Porém, as ferramentas de que o presente
artigo trata, são aquelas desenvolvidas através da internet.
A internet surgiu durante a Guerra Fria. Foi criada com o objetivo de manter a comunicação das
forças armadas norte-americanas, caso o inimigo destruísse os meios convencionais de telecomunicações.
(ALVES,1998)
De acordo com Alves (1998), a internet também foi um importante meio de comunicação
acadêmico, nas décadas de 70 e 80. Nessa época, estudantes e professores universitários já trocavam
informações através da rede mundial.
Foi no ano de 1990 que a World Wide Web (WWW) foi desenvolvida e alcançou a popularidade. A
partir daí iniciou-se a criação de sites dinâmicos e visualmente interessantes, tornando o crescimento da
internet cada vez mais acelerado.
A década de 90 foi a era da expansão da internet. Nessa época surgiram os navegadores para
internet, como por exemplo, o Internet Explorer da Microsoft. E então a internet passou a ser utilizada por
diversas linhas de seguidores: a vantagem de pesquisas e informações mais rápidas e fáceis para trabalhos
acadêmicos aos estudantes; procura de empregos; diversão em jogos e um grande campo a ser explorado
para o aumento do lucro e crescimento das empresas.
A internet mudou completamente o mundo da comunicação, principalmente dos computadores,
tornando-se cada vez mais uma ferramenta indispensável e de fácil acesso. Ela também tem a capacidade
de integrar diversas áreas de conhecimento, divulgar informações mundialmente e em tempo real,
independentemente da localização geográfica. (ALVES, 1998)
Outro ponto a ser destacado é o grande benefício na manutenção da informação: pesquisas,
estudos, desenvolvimento. Tudo ao alcance das mãos, a qualquer momento, e em qualquer lugar.
Assim, qualquer um, de qualquer parte, pode interagir com o mundo ao seu redor, discutir, formar
ideias e opiniões. Segundo Kovel-Jarboe (1996),
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“as novas tecnologias, em especial a Internet, permitem dar voz àqueles que estão
isolados pela situação geográfica em que estão inseridos, ou que têm pouca
representatividade no sistema educativo, podendo assim transmitir a todos as
suas perspectivas e visões únicas do mundo”. (Kovel-Jarboe, 1996 apud MOURA,
R. M.. A Internet na Educação: um contributo para a Aprendizagem Autodirigida.
1998)
De acordo com as estatísticas de 2010, o número de usuários da internet alcançou a marca de 2
bilhões, segundo Hamadoun Toure, responsável pela agência de telecomunicações da ONU (Organização
das Nações Unidas). (UOL Notícias – Tecnologia, 2011).
Em suma, a internet mudou os rumos de todo o mundo, e se inseriu em cada parte do cotidiano de
seus usuários. Não há mais como imaginar a vida sem ela. O conceito de tecnologia é intrínseco às novas
gerações. Elas estão cada vez mais intimamente ligadas com a internet. A partir disso, não há como não se
utilizar desse meio para a própria evolução. É imprescindível caminhar com o mundo, na mesma
velocidade.
2.A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Muitos autores, dentre eles Alves (2012) datam o surgimento da EAD no mundo no século XV,
quando Johannes Guttenberg inventou a imprensa na Alemanha, utilizando caracteres móveis para a
composição de palavras. Até aquele momento, os livros eram confeccionados manualmente e eram
extremamente caros, criando dificuldades de acesso ao conhecimento ao povo.
Na Inglaterra, em 1980, surge a ideia de um curso por correspondência, com direito a diploma,
que foi rejeitada pelas autoridades locais, e os autores da proposta foram para os EUA, e encontraram
espaço na Universidade de Chicago. Em 1882, surgiu o primeiro curso universitário de EAD naquela
instituição, com material que era enviado pelo correio. Depois, em 1906, a Calvert School, em Baltimore,
EUA, tornou-se a primeira escola primária a oferecer cursos por correspondência. (ALVES, 1998)
A difusão da EAD se deve à França, Espanha e Inglaterra. Os centros educacionais destes países
contribuíram para que outros pudessem adotar os modelos desenvolvidos. No final dos anos 60, surgiu a
OU (Open University). Iniciou seus cursos em 1970. Em 1980 tinha 70.000 alunos, com 6.000 pessoas se
graduando a cada ano. Durante seus 35 anos de existência, foram incorporadas todas as novas tecnologias
que eram desenvolvidas e popularizadas, como por exemplo, vídeos e computadores pessoais nos anos de
1980; Internet nos anos de 1990. A Open University forneceu referências para que surgissem outras
universidades abertas em vários outros países do mundo. (ALVES, 2012)
Diversos países também desenvolveram sistemas de EAD para lidar com as condições
específicas que tinham. Por exemplo, Canadá, Noruega, Dinamarca, Suécia, entre outros. Este
desenvolvimento foi sendo inserido em diversos meios, e de diversas formas. (KURC, 2009)
Segundo com o Decreto-Lei n° 2.494, de 10/2/1998, Art. 1º, a “educação a distância é uma forma
de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente
organizados”. (MEC, 1998) Observando esta definição, percebemos que o foco da modalidade EAD é o
aluno. O objetivo é que ele próprio forme seu conhecimento, a partir daquilo que vê, conhece e aprende. É o
momento de o próprio aluno desenvolver sua autonomia, interação com o mundo ao seu redor, capacidade
de autoaprendizagem, ação, iniciativa e diversas qualidades que têm que despertar dele próprio. As
crianças, por exemplo, durante sua aprendizagem, necessitam de contato físico, socialização, interação
com outras crianças. Elas precisam reconhecer o ambiente de sala de aula convencional. Porém,
adolescentes e adultos possuem a capacidade de autoaprendizagem. Para eles não é mais necessário o
contato. Eles tornam-se os grandes responsáveis pelo próprio desenvolvimento.
3.APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Para o modelo de aprendizagem descrito no capítulo anterior, onde o aluno tem a capacidade de
reter os conhecimentos necessários, por ele mesmo, existe uma teoria desenvolvida por Ausubel, que foi
um médico, e se especializou em psiquiatria.
A teoria criada por ele é chamada “Aprendizagem Significativa”. Esta teoria explica o processo
de aprendizagem a partir de um ponto de vista cognitivista. Ausubel (1980 apud SORMANI JUNIOR, C. Um
estudo exploratório sobre o uso da informática na resolução de problemas trigonométricos, p. 70, 2006)
propõe que é a partir dos conteúdos que uma pessoa já tem em sua Estrutura Cognitiva, que o processo de
aprendizagem pode ocorrer. Estes conteúdos pré-existentes receberão conteúdos novos, que podem
modificar ou acrescer algo aos antigos. Nas palavras do próprio autor: “O fator isolado mais importante que
influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece”. (Ausubel apud Revista Escola. David
Ausubel e a aprendizagem significativa, 2011).
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Estrutura Cognitiva, para Ausubel, é o conjunto total e organizado de ideias de um indivíduo
sobre determinados assuntos, ou ainda, um conjunto de todos os pensamentos de um indivíduo, e a forma
como eles são organizados. A partir disso, para que esse indivíduo aprenda coisas novas, ele precisa
relacioná-las com os conhecimentos prévios relevantes. A aprendizagem é dita, então, significativa, quando
as novas informações “ancoram-se” nas pré-existentes. Esse processo permite, então, o armazenamento de
informações no cérebro. A estrutura cognitiva é uma hierarquia de conceitos, onde os conceitos já
existentes são chamados de “subsunçores”.
Ausubel diferencia, então, a maneira como a aprendizagem pode ocorrer, nominando-a de
mecânica ou de significativa.
“Aprendizagem mecânica” é aquela em que as novas informações adquiridas têm pouca ou
nenhuma relação com os conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. As novas
informações são armazenadas arbitrariamente e não há interação entre elas e aquelas que já foram
armazenadas na estrutura cognitiva.
Como visto anteriormente, a aprendizagem é chamada “significativa” para um indivíduo, quando
as novas informações interagem com conceitos já assimilados e sedimentados em sua estrutura cognitiva.
Isto acontece quando a nova informação "ancora-se" nos conceitos relevantes, já existentes, permitindo o
armazenamento de informações no cérebro, de forma altamente organizada, formando uma hierarquia em
que elementos mais específicos de conhecimentos são ligados (assimilados) a conceitos mais gerais.
Ausubel identificou dois grupos de categorias que influenciam a aprendizagem significativa: a
intrapessoal e a situacional.
A categoria intrapessoal é a que corresponde aos fatores internos dos alunos. É dividida em
fatores cognitivos e fatores afetivos-sociais. Fatores cognitivos são referentes às propriedades do
conhecimento total adquirido em determinado campo de estudo, e que podem influenciar a aprendizagem
geral e futura desse campo. Fatores afetivos-sociais são referentes à disposição do aluno para uma
aprendizagem.
A outra categoria, chamada de situacional, é referente às variáveis externas ao aluno. Como por
exemplo, os currículos das disciplinas, os professores, a escola e a natureza do material de aprendizagem.
De acordo com Ausubel, para que exista aprendizagem significativa, é necessário que haja duas
condições. Primeiramente, o aprendiz precisa ter uma disposição para aprender. Caso ele queira memorizar
o conteúdo literal e arbitrariamente, então a aprendizagem será mecânica.
Em segundo lugar, o material que é aprendido deve ter um significado lógico, que depende
somente da natureza do material, e deve ter, também, um significado psicológico, que depende da
experiência de cada indivíduo. Cada aprendiz faz uma filtragem dos materiais que têm significado ou não
para si próprio. Ausubel chama esses materiais de “potencialmente significativos” e considera que eles são
função das experiências individuais do aprendiz.
Os dois tipos de aprendizagem (mecânica e significativa) não são mutuamente excludentes. Um
indivíduo pode adquirir informações de uma área completamente nova. Quando, por exemplo, ele aprende
uma fórmula de matemática com o objetivo de resolver algum tipo de problema. Nesse caso, a
aprendizagem é, inicialmente, mecânica. Após isso, podem surgir outros conhecimentos relacionados com a
mesma área em sua estrutura cognitiva. Quando, por exemplo, o mesmo indivíduo que apenas memorizou
a fórmula matemática, aprende os significados das expressões que utilizou anteriormente. A partir daí,
esses novos elementos podem servir como subsunçores. Eles vão se tornando mais elaborados, e então
estarão prontos para ancorar outros novos conhecimentos. E esse processo favorece a aprendizagem
significativa.
É importante que se valorize os conhecimentos prévios do aluno, antes de ensiná-lo determinados
conteúdos, pois esses conhecimentos são importantes durante seu aprendizado. Os valores e experiências
particulares de cada indivíduo trazem novos significados aos novos conhecimentos aprendidos. Relacionar
as atividades novas com o cotidiano do aprendiz, com as ferramentas de que ele faz uso diariamente,
favorece o processo de aprendizagem. Pois é muito mais fácil e interessante aprender novas coisas que
estejam, de certa forma, inseridas na realidade dele.
4.USO DA FERRAMENTA EAD NAS AULAS DO ENSINO SUPERIOR
Uma característica muito significativa do ensino superior é a de que o aluno é o grande
responsável por seu aprendizado. É como se fosse o único responsável por seu aprendizado. Os
professores são apenas o canal para o objetivo final, são uma espécie de apoio. O papel de absorver todo o
tipo de conteúdo é do aluno.
O modelo de aprendizagem que se desenvolve apenas dentro da sala de aula é linear e limitado.
Isso pode levar o aluno a ter um grande desinteresse, a desmotivar-se rapidamente. O aluno tem
necessidade de interagir com o meio em que está vivendo, para que ele relacione as coisas aprendidas,
com as coisas existentes em sua realidade.
Tendo em vista essas observações, podemos ver que uma das grandes aplicações das
ferramentas EAD, é o uso como apoio ao ensino presencial.
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Atualmente, os estudantes utilizam pouco da tecnologia para seu auxílio na educação. Para alterar
esse panorama, seria ideal construir ambientes virtuais de aprendizagem e diversas outras ferramentas,
para complementar o ensino convencional. Com as ferramentas EAD, integramos aluno e professor, em um
mundo atualizado.
De acordo com Niskier (1999, p.16):
“o sistema convencional de ensino tem diversas desvantagens, tais como:
tratamento homogêneo dispensado a todos os alunos, o que dificulta que cada
aluno siga o seu próprio ritmo, uso de métodos pontuais de avaliação do
aprendizado na forma de provas e teste, baixo rendimento escolar,
heterogeneidade de rendimento escolar entre as escolas situadas em regiões mais
desenvolvidas e aquelas situadas em regiões mais carentes do país”. (Niskier,
1999 p.16 apud ALVES, R. E. R.. Educação a distância: contribuições e desafios.)
O aluno é o grande responsável pelo seu aprendizado durante o ensino superior e com a
ferramenta EAD, é possível interagir e ter uma rapidez e eficácia maior em sala de aula. Os resultados e
pesquisas são mais rápidos. Todo e qualquer detalhe discutido durante uma aula fica registrado, podendo
ser acessado novamente, quantas vezes forem necessárias, mesmo se o aluno estiver em sua casa, ou em
seu trabalho, por exemplo.
De acordo com Monteiro:
“A Internet é basicamente o meio de veiculação e difusão dos conteúdos de
ensino. No Ensino a Distância – EAD, a Internet vem se constituindo em um novo
e interativo meio para suprimir limitações de tempo e distância na atenção aos
alunos. O computador, então, constitui-se como elemento de produção,
transmissão e armazenagem dos cursos e do conhecimento” (MONTEIRO et. al.,
2000, p. 19 apud Bisconsin, E.P.; Sarmento, G.; Spier, L.. A EAD como apoio ao
ensino presencial: novos paradigmas, o cyber-aluno e o cyber-professor.)
Um exemplo de ferramenta EAD, são os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), que são
softwares que auxiliam na montagem de um curso que estará acessível pela internet. Um exemplo de AVA
é o “EAD Moodle”, ambiente de aprendizagem bastante utilizado e disponibilizado sem custo.
Estes ambientes educacionais EAD não servem apenas para cursos totalmente virtuais, mas
também como apoio para os inteiramente presenciais ou para os semipresenciais. Aparentemente, a grande
vantagem de usá-los é o favorecimento à aprendizagem significativa intrapessoal, na concepção de
Ausubel, pois quando os alunos utilizam, na sala de aula, tecnologias que estão acostumados a utilizar em
seu cotidiano, a receptividade aos conteúdos ministrados melhora, e a aula fica mais dinâmica e agradável.
5.EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NA FATEC JAHU
Os alunos da FATEC JAHU vivenciaram algumas experiências com AVA durante os cursos.
Dentro da disciplina de “Controle de Qualidade”, do curso de Informática, da FATEC JAHU, passaram por
uma experiência diferenciada. Uma aula por semana acontecia dentro do site de relacionamentos,
Facebook. Foi criado um grupo dentro do site, no qual foram adicionados todos os alunos que cursavam a
disciplina em questão. Dentro deste grupo, foram postados links para vídeos, textos, blogs e diversos sites
relacionados com o tema de cada aula. Essas postagens eram o “pré-conhecimento” do assunto de que a
aula trataria. A partir de uma leitura do conteúdo, era lançada uma questão pelo professor, onde os alunos
tinham que relacionar todo o material lido, com experiências reais e experiências deduzidas e formularem
respostas rápidas, em forma de comentários. Após os comentários de todos os alunos serem feitos, o
professor lançava uma última questão, que era uma forma de conclusão para a aula.
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Figura 1 - Site de Relacionamento Facebook. Fonte: Facebook (2012).
Na disciplina de “Automação Industrial” os alunos tiveram a oportunidade de utilizar um ambiente
virtual de aprendizagem, que é o Moodle. O material disponível para a aula e as atividades realizadas pelos
alunos eram postados dentro desse ambiente. A internet estava disponível para pesquisas, que eram feitas
na própria sala de aula. Portanto, a aula era mais dinâmica.

Figura 2 – Ambiente virtual Moodle. Fonte: Moodle (2012).

Outras disciplinas, como Inglês, Fundamentos de TI, Linguagem de Programação, dentre outras,
também utilizaram o AVA (MOODLE) como suporte ao ensino presencial.
Diante dessas experiências vivenciadas, as opiniões dos alunos foram positivas. Houve maior
desenvoltura frente à timidez, que pode representar um obstáculo frequente em aulas presenciais. Outro
ponto a ser destacado, foi o melhor aproveitamento do tempo de aula, pois foi possível propor e
desenvolver uma atividade, simultaneamente, permitindo aos alunos que interpretassem o objetivo proposto
rapidamente. Além disso, o material utilizado em sala de aula foi disponibilizado para acesso dos alunos,
durante todo o semestre.
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6.CONCLUSÕES
A partir de todas as observações feitas, conclui-se que as ferramentas de educação a distância
são de grande apoio e utilidade para os cursos superiores, mesmo na modalidade presencial. Além disso,
eles podem ser uma grande possibilidade de renovar os métodos de ensino/aprendizagem.
O uso da internet, e particularmente do AVA, é uma realidade e sua aplicação na educação pode
ser constatada nas experiências vivenciadas na Fatec-JH. A inserção da internet no aprendizado do aluno
mostrou-se importante, pois este já convive com ela em seu cotidiano, e utilizá-la em seu aprendizado
acadêmico, a torna potencialmente significativa.
Considerando as características do ensino superior, onde o aluno deve construir seu aprendizado
e buscar conhecimento por iniciativa própria, os recursos do AVA, somados às demais atividades
acadêmicas parecem acrescer conhecimento ao aluno e despertar o interesse dele em determinados
assuntos.
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RESUMO
O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um conjunto de procedimentos baseados em softwares,
usados para armazenar e manipular dados geograficamente referenciados. Os dados por si só não
fornecem uma informação útil, mas quando estes dados são combinados e processados segundo um
critério, informações importantes podem ser obtidas através deles. Arborização urbana é o conjunto de
árvores que se desenvolvem em áreas públicas e privadas em uma cidade. São elementos naturais
indispensáveis ao espaço urbano, no cenário paisagístico, devido à qualidade estética que oferecem ao
local, a influência direta que exercem na qualidade do solo, da água, do ar e o bem-estar sócio-ambiental,
além da qualidade de vida que geram. Os benefícios gerados pela arborização urbana tornaram os estudos
relativos a esse tema muito importantes e relevantes nas últimas décadas. Diante desse exposto, o
presente trabalho teve como objetivo mostrar os benefícios da arborização urbana e, através da utilização
de um SIG, realizar um estudo da situação atual da arborização em um bairro da cidade de Jaú/SP. O
trabalho mostrou que a arborização urbana no bairro não apresenta uma quantidade e uma distribuição de
árvores considerada adequada ao ambiente urbano e que proporcione conforto aos cidadãos. Muitas
árvores encontradas apresentam problemas fitossanitários, outras estão causando problemas nas calçadas
e/ou na rede elétrica do bairro. O estudo demonstrou que a utilização de SIGs no gerenciamento da
arborização urbana demonstrou ser uma ferramenta muito útil.
Palavras-chave: Arborização, SIG, Mapa.
ABSTRACT
The Geographic Information System (GIS) is a set of procedures based on software, used to store and
manipulate geographically referenced data. The data alone do not provide useful information, but when
these data are combined and processed according to a criterion, important information can be obtained
through them. Urban forestry is the set of trees that thrive in public and private areas in a city. Natural
elements are essential to urban space in landscaped setting, due to the aesthetic quality offering to the site,
the direct influence they exert on the quality of soil, water, air and welfare socio-environmental, and quality of
life generate. The benefits generated by urban trees made studies on this very important and relevant topic
in recent decades. Given this facts, the present study aimed to show the benefits of urban trees and through
the use of a GIS, carry out a study of the current status of trees in a neighborhood of the city of Jau / SP. The
study showed that urban trees in the neighborhood does not have a quantity and distribution of trees
considered adequate urban environment and provides comfort to citizens. Many trees have found
phytosanitary problems, other problems are causing the sidewalks and / or the power grid of the
neighborhood. The study demonstrated that the use of GIS in the management of urban trees proved to be a
very useful tool.
Keywords: Afforestation, GIS, Maps.
1. INTRODUÇÃO
O presente estudo teve como objetivo fazer um estudo da arborização das vias públicas no bairro
Jardim Pedro Ometto, cidade de Jaú/SP. Para desenvolvimento do estudo elaborou-se um banco de dados
que possibilitou o armazenamento dos dados e utilizou-se um Sistema de Informação Geográfica para
análise espacial dos dados coletados. O mapeamento e estudo da arborização mostram-se ferramentas
importantes na avaliação da arborização urbana, uma vez que permite visualizar a distribuição espacial da
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arborização, auxiliando na comparação dos percentuais existentes em cada região urbana, sendo, portanto,
possível apontar a região com deficiência e má distribuição da arborização presente nas ruas. Assim, o
objetivo do estudo é avaliar os locais que apresentam uma maior/menor concentração de árvore nas ruas e
suas características, subsidiando informações que possibilitam apontar regiões que necessitam de maior
atenção do poder público e gerar conhecimento a partir de registros de ocorrência para auxiliar a tomada de
decisão.
O estudo da arborização urbana deste trabalho visa a elaboração de mapas que permitem:






Identificar áreas que não possuem arborização adequada, proporcionando ao órgão responsável a
adoção de medidas corretivas.
Identificar problemas com as calçadas e fiação causados pela arborização no local em estudo e
adoção de medidas corretivas.
Estimar e Monitorar a arborização do Bairro Jardim Pedro Ometto, em Jaú/SP, propiciando maior
agilidade na gestão e tomada de decisões por parte da Secretaria de Meio Ambiente;
Melhorar o gerenciamento da arborização urbana, proporcionando ao cidadão uma cidade mais
confortável.
Mostrar que a interação do SIG/Banco de Dados é de fundamental importância para a agilidade de
tomada de decisões e localização precisa das espécies arbóreas que compõem a arborização
urbana de qualquer cidade;

1. ARBORIZAÇÃO URBANA
A utilização de árvores como elemento componente do meio urbano não é recente. A importância
estética e até espiritual das árvores foi registrada na história da civilização pelos egípcios, fenícios, persas,
gregos, chineses e romanos. Compondo jardins e bosques sagrados, destacando e emoldurando templos, o
uso de árvores determinou conhecimentos rudimentares sobre as mesmas e sua manutenção (BERNATZKI,
1980).
Tais conhecimentos foram desenvolvidos e aprimorados na Idade Média com o surgimento de
jardins botânicos, que davam ênfase a espécies com valor medicinal. Com a Renascença, num
empreendimento científico, o homem passa a buscar e cultivar espécies trazidas de outras regiões, que
eram colecionadas e exibidas em jardins botânicos do Velho Mundo. O ato de cultivar espécies exóticas
também proporcionou um considerável avanço nas formas de cultivo e manutenção das árvores.
Atualmente, a arborização das cidades é estratégica, quer como resposta às condições ambientais
adversas, quer como elemento estético da paisagem urbana, buscando sua compatibilização com os
projetos de renovação do tecido urbano.
Arborização urbana, segundo Grey e Deneke (1978), é o conjunto de árvores que se desenvolvem
em áreas públicas e privadas em uma cidade, visando o bem-estar sócio-ambiental, fisiológico e econômico
da sociedade local. Os benefícios ambientais e sociais da arborização urbana tornaram os estudos relativos
a esse tema muito importantes e relevantes nas últimas décadas.
Segundo Milano e Dalcin (2000), há aspectos positivos das árvores nas cidades os quais devem ser
citados, avaliados e monitorados, e contribuem para:
 Redução do calor em 15%;


Filtra 20% da radiação Ultra-Violeta;



Favorece infiltração de águas e a recarga de aquíferos;



Alimentar a fauna;



Absorção do carbono emitido pelos veículos e demais atividades humanas na cidade, armazenado
na estrutura das árvores ( copa, tronco e raízes);



Diminuição da temperatura (“ilhas de calor”) através da sombra e transpiração de vapor pelas
árvores, reduzindo o consumo de energia para o resfriamento do ar ou para o aquecimento, através
do efeito quebra-vento no inverno;



Diminuição da incidência de luz e da temperatura sob a copa das árvores, favorecendo a prática de
caminhada, de exercício ou mesmo o uso de transportes alternativos, como a bicicleta;



Retenção de água, tanto no solo quanto na estrutura das árvores ou no ambiente, diminuindo
enxurradas e enchentes, alimentando lentamente o lençol freático;
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Filtragem e remoção de gases e partículas poluentes do ar, além de aumentar a umidade do ar pela
liberação de vapor de água;



Atenuação da poluição sonora urbana;



Contribuição para a saúde da população, pela melhoria na qualidade ambiental e pelo maior
conforto psicológico aos habitantes, com diminuição do estresse cotidiano proporcionado pela
estética, paisagem verde e sombra;



Favorecimento de maior equilíbrio ambiental através da manutenção da biodiversidade de animais;



Aumenta a sensação de bem-estar e melhora nossa saúde física e mental;



Minimiza a aridez da paisagem urbana, melhorando sua ambiência;



Propicia variações de cor, forma e textura à cidade, melhorando o embelezamento;



Protege o solo em áreas de risco e com susceptibilidade à erosão tais como: encostas, topo de
morros e fundo de vales;



Valoriza os imóveis.

As condições artificiais das cidades em relação às áreas naturais têm causado grandes prejuízos à
qualidade de vida de seus habitantes. Parte desses prejuízos pode ser evitada pelo monitoramento das
atividades urbanas e parte pelo planejamento urbano, ampliando quali-quantitativamente as áreas verdes e
arborização de ruas (MILANO, 1987).
Com a questão do desenho urbano, não é mais possível planejar a cidade sem levar em conta a
questão social. Ao fazer menção do desenho urbano, refere-se, com minúcias dos vários logradouros e se
trata das áreas livres, de edificações verdes e praças; isso significa um inventário para sua inserção na
malha urbana. A soma desses conhecimentos favorece um diagnóstico mais preciso sobre os espaços
verdes, ao mesmo tempo soluções para problemas sociais ocorrentes nesses espaços (ANGELIS;
ANGELIS NETO, 2000).
Considerar a existência de benefícios econômicos e sociais das árvores nas cidades é apenas um
processo lógico, uma vez que existem benefícios de ordem ecológica (clima e poluição), biológica (saúde
física do homem) e psicológica (saúde mental do homem).
Os benefícios econômicos, segundo Grey e Deneke (1978), podem ser classificados como diretos e
indiretos. Contudo, os mais significativos são os indiretos, Como exemplo, a redução do consumo de
energia destinada a condicionadores de ar, proporcionada pela sombra das árvores, no verão; e, em se
tratando de espécies decíduas, a redução no consumo de energia destinada a aquecedores de ambiente,
pela ausência da sombra, no inverno.
Ainda como benefício indireto, também é considerada a valorização de áreas e imóveis pela
presença de arborização (GOLD,1977), pesquisando sobres esses aspectos em Sacramento,
Califórnia(EUA), concluiu-se que as árvores nas cidades aumentam a satisfação dos usuários de parques e
bairros, contribuem para o aumento do valor das propriedades e proporcionam um estímulo à sensibilidade
humana.
As árvores podem desempenhar um papel vital para o bem-estar das comunidades urbanas. A
capacidade única das árvores em controlar muitos dos efeitos adversos do meio urbano, contribuindo para
uma significativa melhoria da qualidade de vida, determina a existência de uma crescente necessidade de
áreas verdes urbanas a serem manejadas como um recurso de múltiplo uso em prol de toda a comunidade
(JOHNSTON, 1985).
Como pode se observar, são inúmeras as vantagens de se fazer um gerenciamento adequado da
arborização urbana, devendo ser feito um acompanhamento anual da situação das árvores da área em
estudo, conscientizando e promovendo a participação da sociedade na política ambiental, transformando-a
em atores sociais comprometidos com as questões ambientais de suas cidades.

2. SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)
A tecnologia SIG teve um enorme impacto em todos os campos que gerenciam e analisam
dados espacialmente distribuídos.
De maneira bastante simplificada, SIG é um conjunto de procedimentos manuais ou baseados
em computador, usados para armazenar e manipular dados geograficamente referenciados.
Os
dados
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por si só não fornecem uma informação útil,mas quando estes dados são combinados e processados
segundo um critério, informações importantes podem ser obtidas através deles.
Para Bernhardsen (1999) o termo "GIS - GeographicalInformation System", Sistema de
Informação Geográfica, é agora usado genericamente para qualquer instrumento baseado em computador
para manipulação de dados geográficos. Um SIG inclui não apenas equipamento e software, mas os
dispositivos especiais usados para criar e manipular mapas e produtos cartográficos, juntamente com os
sistemas de comunicação necessários para conectar vários elementos.
As funções do equipamento e do software de um SIG incluem: aquisição e verificação,
compilação, armazenamento, atualização e modificação, gestão e troca, manipulação, busca e
apresentação, análise e combinação. Todas estas ações e operações são aplicadas por SIG aos dados
geográficos que formam sua base de dados.
Segundo Câmara (1996), SIG‟s são sistemas de informação construídos especialmente para
armazenar, analisar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos e fenômenos
em que a localização geográfica é uma característica inerente e indispensável para tratá-los. Dados
geográficos são coletados a partir de diversas fontes e armazenados via de regra nos chamados bancos de
dados geográficos.
Para Castro (1996), ao se planejar um mapeamento, o SIG tem por objetivos adquirir,
armazenar, manusear, analisar e recuperar informações codificadas espacialmente, integrando em uma
base de dados única, informações espaciais de várias fontes de dados como: mapas analógicos, fotografias
aéreas, imagens de satélite e dados obtidos de análise de campo.
Assim, o SIG sistematiza dados georrefenciados que possibilitam não apenas o planejamento,
mas também o monitoramento de fatos ou objetos ligados ao espaço físico geográfico por meio de produtos
gerados pelo sistema que são arquivos digitais, incluindo mapas, tabelas, gráficos e relatórios
(CAMARA,1996). Essas informações georreferenciadas têm como principal objetivo a localização e,
portanto, estão relacionadas a uma posição específica do globo terrestre por meio de suas coordenadas.
Enfim, como dados geográficos fazem uma descrição de objetos do mundo real em termos de
posicionamento, por um sistema de coordenadas, e seus atributos não mostram aparência e relações
topológicas existentes, um SIG pode ser utilizado em estudos relacionados ao estudo logístico e no apoio
tomadas de decisões.
Embora visualiza-se um SIG como uma única peça, ele é composto de uma variedade de
elementos e etapas distintas. A figura 1 ilustra os componentes e as etapas na elaboração de um SIG.

(Fonte: Adaptado pelo autor)
Figura 1 – Etapas de um SIG

Como ilustrado na figura 1, os dados para a construção do SIG são provenientes de várias fontes. A
etapa de aquisição de dados pode ser dividida em 3 partes:
 Definição dos parâmetros/dados necessários.
 Verificação dos mapas existentes.
 Obtenção dos dados georreferênciados.
Com aposse dos dados adquiridos são gerados os dados digitais (mapas) e o relatórios que
auxiliam a tomada de decisão do objeto em estudo.
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Os dados utilizados em um SIG podem ser divididos dados espaciais, também denominados de
dados gráficos ou geográficos, que descrevem as características da superfície (forma e posição) e dados
não gráficos, também conhecidos como dados alfanuméricos ou descritivos, que descrevem os objetos
georreferênciados.
4. MATERIAL E MÉTODO
Para desenvolvimento deste trabalho foram coletados os dados de cada árvore, anotados em uma
tabela e posteriormente inseridos em uma planilha do Excel. Para a coleta da posição (latitude e longitude)
foi utilizado um GPS da marca Garmin 76csx.
Os dados obtidos em estudo de campo estão descritos no quadro1.
Quadro 1 – Dados coletados na pesquisa de campo
DADO
Descrição
Código
Código que identifica cada árvore
Latitude
Posição geográfica- Latitude
Longitude
Posição geográfica- Longitude
Data Medida
Data em que foram obtidas as características da árvore
Madeira
Tipo de madeira
Fase vida
Fase da vida da árvore: pequena(P), média(M) ou grande(G)
Estado Fitossanitário
Condições fitossanitária da árvore (saúde da árvore)
Utilidades
Quais as utilidades da árvore: frutífera, sombra, etc...
Problemas com calçadas
Se a raiz esta provocando algum problema na calçada.
Problemas com fiação
Se existe fiação da rede elétrica passando por entre os galhos da
árvore
As Figuras 2 e 3 ilustram a área de estudo Bairro Jardim Pedro Ometto, próximo a FATEC-Jahu. Neste
trabalho foram analisadas apenas as árvores que estão nas calçadas, isto é, arborização de vias públicas.

Fonte: Google (2011)
Figura 2– Imagem aérea da área estudada
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Fonte: Autor(2011)
Figura 3-Imagem georreferênciada da região de estudo.
O bairro utilizado no estudo esta situado próximo à FATEC e apresenta uma densidade
populacional conforme ilustrado na figura 4. A região do bairro possui densidade demográfica de 12 a 20
pessoas por km² aproximadamente, conforme dados do Censo 2010 do IBGE (IBGE,2011).

Fonte: IBGE (2011)
Figura 4 – Densidade populacional do bairro Jardim Pedro Ometto (Jaú/SP)
A Figura 5 ilustra o fluxograma das etapas do desenvolvimento do projeto. O passo inicial foi
anotar os dados da árvore e da localização geográfica em uma planilha Excel. Paralelamente a este
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trabalho, foi obtido o mapa digital da área em estudo e realizado o seu georreferenciamento. A etapa
seguinte foi inserir os dados da planilha no mapa georreferenciado para então obter um mapa da
distribuição espacial das árvores da região.

OBTENÇÃO DOS DADOS
DAS ÁRVORES

MAPA DIGITAL
DA REGIÃO EM ESTUDO

CADASTRO NA
PLANILHA

IMPORTAÇÃO PARA O
BANCO DE DADOS

GEORREFERENCIAMENTO
DO MAPA

MAPA DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ARBORIZAÇÃO

Figura 5 – Etapas do desenvolvimento do mapeamento das árvores
3. RESULTADOS
O estudo foi realizado com o objetivo de conhecer melhor as espécies arbóreas e suas
características, bem como conhecer a distribuição espacial arbórea, através da sua localização por meio
das coordenadas UTM, e assim, possibilitar a adoção de medidas corretivas que visem melhorar a
arborização da área estudada. A figura 6 ilustra o mapeamento da distribuição espacial das árvores do
bairro estudado.
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Figura 6 – Imagem com a distribuição espacial das árvores
O mapeamento das espécies arbóreas permite uma maior compreensão das potencialidades e
fragilidades ambientais do bairro. Esse diagnóstico fornecerá dados relevantes nos processos de tomada de
decisão, no fortalecimento e promoção das atividades de educação ambiental da comunidade do bairro.
Durante o levantamento dos dados foi elaborado uma planilha de campo com os dados de cada árvore.
Muitas árvores foram medidas, marcadas e estudadas e identificadas. As espécies arbóreas foram
identificadas, quantificadas e caracterizadas quanto à fase de vida, estado fitossanitário e utilidades.
Também foi feito o levantamento das árvores que estão na calçada, das árvores que estão causando
problemas nas calçadas por causa das raízes, das árvores que estão causando problemas na fiação e
obtenção da posição geográfica de cada indivíduo.
O estudo realizado catalogou 597 árvores nas vias públicas, onde foram obtidas as seguintes
características de cada uma: posição geográfica (latitude e longitude), data, fase da vida, estado
fitossanitário, utilidades, problemas com a calçada, problema com a fiação da rede elétrica.
Foram registradas as características de 597 árvores, e considerando a utilidade como
característica obteve-se os seguintes dados: 84 Avifauna, 43 Frutíferas,79 Paisagismo e 391 de Sombra. A
tabela 1 apresenta o resultado obtido:
Tabela 1-Classificação quanto à utilidade.
UTILIDADE
Descrição
Avifauna
Espécies que produzem frutos interessantes para atrair
aves. Também se enquadram como árvores de sombra. Ex.
Magnólia
Frutífera
Espécies que produzem frutos para consumo humano.
Também se enquadram como árvores de sombra. Ex.
Caramboleira
Paisagismo
Espécies arbustivas(atingem até 4m) que não produzem
sombras ou frutos, usadas em praças e jardins. Ex: Pingo
de Ouro
Sombra
Espécies nativas sem atrativos para a fauna brasileira(Ipê) e

Quantidade
84

43

79
391

273
exóticas sem atrativos para a fauna brasileira (Ligustro)
A figura 7 apresenta a distribuição espacial das diferentes utilidades das árvores encontrada no
bairro estudado.

Figura 7 - Mapa da Distribuição espacial das diferentes utilidades das árvores
Já com relação ao estado fitossanitário, as 597 árvores foram classificadas da seguinte
forma: 509 árvores boas, 41 com poda radical, 15 estranguladas, 10 mirradas, 4 com ferrugem, 2 com lenho
exposto, 7 com pragas, 7 secas e 1 morta, conforme ilustra a tabela 2 abaixo.
Tabela 2-Classificação quanto ao estado fitossanitário.
ESTADO
Descrição
FITOSSANITÁRIO
Boa
árvore saudável

Quantidade
509

Poda Radical

podada drasticamente, risco de morte.

41

Ferrugem

grande quantidade de folhas com coloração amareloqueimado, risco de morte.
tronco descoberto (com rachaduras), risco de morte

4

Árvore jovem e com folhas enroladas, sem
desenvolvimento.
fungos parasitas (formigas. broca, etc), risco de morte

10

15

Seca

colo cimentado impedindo entrada de água, risco de
morte
Quase seca, com risco de morte

Morta

totalmente seca e com fungos decompositores

1

Lenho exposto
Mirrada
Praga
Estrangulada

2

7

7
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A figura 8 apresenta a distribuição espacial dos problemas fitossanitários das árvores do bairro
estudado.

Figura 8 - Mapa da Distribuição espacial das árvores com problemas fitossanitários
Quanto ao problema com a fiação da rede elétrica, das 597 árvores pesquisadas, 93 possuem
esse problema, devendo ser efetuada a poda regularmente. O mapa da figura 9 ilustra a distribuição
espacial das 93 árvores nesta situação.

Figura 9 – Mapa de árvores com problema de fiação da rede elétrica
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Quanto ao problema causado pelas raízes na calçada, das 597 árvores pesquisadas, 219
possuem algum tipo de problema e o restante (378) não apresenta nenhum. O mapa da figura 10 ilustra a
distribuição espacial das 219 árvores nesta situação.

Figura 10 – Mapa das árvores causando problemas na calçada
A figura 11 ilustra a distribuição espacial das árvores com suas respectivas fases de vida. Como
pode-se observar, há bastante árvores jovens espalhadas pelo bairro, o que demonstra uma certa
preocupação com a questão da arborização da área. Também, pode-se observar que a maioria das plantas
jovens são plantas frutíferas.

Figura 11 – Mapa da distribuição espacial das arvores e suas respectivas fases de vida
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6. CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi estudar a arborização urbana no bairro Pedro Ometto na cidade de
Jaú/SP, auxiliando a tomada de decisão por parte das autoridades ambientais do município e dos cidadãos
que moram no bairro.
O estudo das espécies arbóreas do bairro contribuiu efetivamente para o conhecimento da flora do
local. Além disso, o estudo realizado, ao descrever a quantidade e qualidade das árvores encontradas no
referido bairro, reforça a valorização da arborização. A identificação dos locais que apresentam uma
maior/menor concentração de árvore nas ruas possibilita apontar ações que devem ser norteadas pela
administração pública.
Conforme dados do Censo de 2010 do IBGE (IBGE,2011), o bairro Pedro Ometto possui 4187
pessoas aproximadamente. Com o levantamento de 597 árvores nas calçadas, excluindo as praças, há uma
relação de uma árvore a cada 7 pessoas, o que representa uma baixa quantidade de árvores, mostrando a
necessidade de novos plantios.
É importante salientar que um programa de arborização urbana pode até ter data para começar,
mas não para terminar. Plantios, replantios e cuidados com árvores, assim como campanhas e ações de
divulgação e educação, são atividades constantes e sistemáticas, nunca concluídas, mas sempre
aperfeiçoadas.
Outro ponto a destacar é que fazer um estudo minucioso para a cidade toda, como foi realizado
bairro, exige alto custo, equipe grande e especializada e um tempo de coleta de dados muito grande. Desta
forma, estudos futuros para a cidade toda deverão ser executados utilizando-se critérios estatísticos ou por
estimativas, utilizando-se imagens aéreas e de satélites.
Com relação ao uso de áreas verdes pela comunidade é possível a implantação de atividades para
a população despertando uma relação mais íntima dos moradores com a natureza. Como por exemplo, é
possível aproveitar as escolas dos bairros e realizar trabalho de educação ambiental junto às crianças e
comunidade em geral.
Assim, este estudo, com a utilização de um Sistema de Informação Geográfica demonstrou, com a
utilização de mapas, as áreas com maiores necessidades de plantio de árvores, os problemas existentes e
que necessitam de uma ação corretiva imediata, a importância e as vantagens de se ter uma cidade
arborizada, promovendo o bem estar do cidadão.
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ROB-M: ROBÔ-MODELO SEM FIOS PARA CONTROLE/LOCOMOÇÃO
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RESUMO
O projeto visa a criação de um robô-modelo que possa ser utilizado como plataforma para a criação
de novos robôs de propósito específico e ele também deverá ser independente de fios para a sua
alimentação e para o controle. Para facilitar e organizar o projeto ele foi dividido em várias etapas que serão
mostradas e explicadas ao decorrer deste artigo.
PALAVRAS CHAVE
Robótica, Robô, Controle Remoto, Automação.

ABSTRACT
The project goal is the creation of a model robot that can be used as a platform for creation of new
specific-purpose robots, and it must be independent of wires to your power and to your control. To facilitate
and organize the project it was divided into a several steps that will be shown and explained in this article.
KEYWORDS
Robotic, Robot, Remote Control, Automation.

INTRODUÇÃO
Este robô-modelo pode ser utilizado para a criação de robôs de propósitos específicos como para
entrar em áreas de risco, que poderão ser utilizado para o resgate de pessoas em terremotos e/ou
avalanches, acesso para estudo em vulcões, desarmamento de bombas, e utilização em atividades
militares.
O projeto foi dividido em 7 etapas que serão apresentadas e explicadas detalhadamente ao decorrer
deste artigo. Etapa 1: Montagem de uma máquina convencional, base do robô-modelo. Etapa 2:
Fornecimento de energia para o robô-modelo através de baterias. Etapa 3: Instalação do Sistema
Operacional para gerenciamento da máquina convencional da etapa 1. Etapa 4: Hardware de locomoção da
plataforma desenvolvida na etapa 1. Etapa 5: Software de locomoção da plataforma desenvolvida na etapa
1. Etapa 6: Instalação, configuração e compartilhamento da rede wireless, necessária para que qualquer
dispositivo com rede wireless e browser possa controlar o robô-modelo. Etapa 7: Software cliente-servidor
para o controle remoto do robô-modelo. Com as 7 etapas prontas e funcionando corretamente, uma em
harmonia com a outra, temos o robô-modelo sem fios para o controle e para a locomoção.

RELATO CIRCUNSTANCIADO
O robô-modelo foi dividido em várias etapas, sempre tentando minimizar o custo financeiro total e
utilizar os recursos presentes dentro da Fatec Bauru.
A etapa 1 foi a montagem de uma máquina convencional composta de placa-mãe, memórias,
processador, HD, ... Essa máquina é a base principal do robô-modelo. Foi optado por criar a base do robô
utilizando uma máquina convencional pelo fato do laboratório LPSiC (Laboratório de Pesquisa e Sistemas
Computacionais) da Fatec Bauru ter várias peças de máquinas disponíveis para a utilização, diminuindo
dessa forma o custo financeiro total do projeto.
Como o objetivo do projeto é o desenvolvimento de um robô sem fios para o fornecimento de
energia, a etapa 2 é composta de uma bateria de moto que é responsável pelo fornecimento da energia do
robô e todo o hardware necessário para fazer a interface da bateria com a máquina convencional da etapa
1. Foi utilizado uma bateria de moto de 12V por esta ter uma voltagem próxima da voltagem dos
componentes do robô.
A etapa 3 é composta pela instalação de uma distribuição Linux na máquina da etapa 1. Foi
escolhido o S.O. Linux por ser um S.O. robusto e sem custo financeiro.
Para a locomoção do robô-modelo são utilizados dois motores. A etapa responsável pela locomoção
é a etapa 4. Um motor é colocado na traseira do robô e é responsável pela locomoção para frente e para
trás do robô. Esse primeiro motor tem uma roda e é responsável pela tração do robô. O segundo motor é
colocado na frente do robô e é responsável pela direção do robô, para direita e para esquerda. Neste motor
são utilizadas duas rodas, dando sustentação e equilíbrio para o robô. Em resumo, o robô é composto de
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três rodas, uma para tração e duas para direção. Está arquitetura foi pensada para ter um baixo custo
financeiro, somente dois motores e três rodas, e para ter uma simplicidade na locomoção, pois se fosse
utilizado a tração nas duas rodas dianteiras era necessário o controle de diferencial.
A etapa 5 é composta pela interface da máquina (etapa 1 e 3) com a locomoção (etapa 4). Foi
escolhido fazer essa interface através da porta paralela. Como a arquitetura de locomoção é composta de
dois motores e cada um tem quatro pinos de dados, temos um total de 8 pinos para o controle da
locomoção, a mesma quantidade de pinos de dados presentes na porta paralela. Nesta etapa foi
desenvolvido um software que fica rodando dentro do S.O. e é responsável por mandar os bits para a porta
paralela, esta responsável por fazer a locomoção dos motores. Nesta mesma etapa foi feito todo o hardware
necessário para ligar a porta paralela com os motores.
Outro objetivo do projeto é fazer o controle do robô sem fio, fazer o controle remoto. Para obtermos
esse objetivo foi instalada uma placa wireless no robô que é gerenciada pelo S.O. da etapa 3. Todo esse
trabalho está presente na etapa 6. Esta etapa é responsável pela instalação da placa wireless e pela
configuração e compartilhamento da mesma.
A etapa 7 é a construção da interface para o controle remoto. Nesta etapa foi escolhida a arquitetura
cliente-servidor. Basicamente qualquer dispositivo com placa wireless e um browser pode ter acesso ao
robô. Estes dispositivos incluem: computadores, notebooks, celulares, ... Foi escolhida esta arquitetura para
não ser necessário o desenvolvimento de um software para cada dispositivo diferente que quisesse
controlar o robô. Nesta etapa incluem o desenvolvimento do aplicativo em uma linguagem web e a
instalação de um servidor web. Esta etapa depende da etapa 3 pois o servidor web roda em cima do S.O.
instalado.
Com as 7 etapas prontas e funcionando corretamente, uma em harmonia com a outra, temos o
robô-modelo sem fios para o controle e para a locomoção. Essa plataforma será utilizada em projetos
futuros para criação de robôs com propósitos específicos, como por exemplo: (i) resgate de pessoas em
terremotos e/ou avalanches; (ii) acesso para estudo em vulcões; (iii) desarmamento de bombas; e, (iv)
utilização em atividades militares. A Figura 1 ilustra as etapas utilizadas para a criação do robô-modelo.

Figura 1: Etapas da construção do robô-modelo.
Fonte: Autores

CONCLUSÃO
Todo o projeto foi desenvolvido dentro do laboratório LPSiC (Laboratório de Pesquisa e Sistemas
Computacionais) da Fatec Bauru. O laboratório é composto de toda infra-estrutura para trabalhar com o
hardware e o software. A utilização de equipamentos que já tinhamos no laboratório e a utilização de
softwares livres favoreceram muito para o barateamento do projeto.
Como já dito anteriormente, esse projeto é apenas para a criação de um robô que servirá como
plataforma para os robôs de propósito específico, estes projetos futuros, e também sempre buscando a
redução de peso para facilitar a locomoção e a redução do tamanho onde facilitará a entrada em lugares
com pouco espaço disponível.
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