
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 



Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Governador 
João Doria 

 
Vice-Governador 

Rodrigo Garcia 
 

Secretária de Desenvolvimento Econômico 
Patricia Ellen da Silva 

 
 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

Diretora-Superintendente 
Laura Laganá 

 
Vice-Diretora-Superintendente 

Emilena Lorenzon Bianco 
 

Chefe de Gabinete da Superintendência 
Armando Natal Maurício 

 
Coordenador Ensino Superior de Graduação 

Rafael Ferreira Alves 
 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JAHU 

Diretor 
Me. Robson Antônio Moreira 

 
Vice-Diretora 

Dra. Valéria Lopes Rodrigues 
 

Coordenadores 
Construção Naval – Prof. Me. Vladimir Cancian Júnior 

Gestão da Produção Industrial – Prof. Me. Flavio Luis Grava Scalco 
Gestão da Tecnologia da Informação – Prof. José Renato Luchini 

Logística – Prof. Me. Osvaldo Contador Júnior 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Profª. Drª. Lívia Portes Innocenti Helene 

Sistemas para Internet – prof. Me. Celio Sormani Junior 
Sistemas Navais – Profª. Rosa Maria Padroni 

 



Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

 
EDITORES(AS) 

Prof. Dr. ANTONIO EDUARDO ASSIS AMORIM 
Profª. Drª. APARECIDA MARIA ZEM LOPES 
Prof. Dr. MARCOS ANTONIO BONIFÁCIO 

Prof. Me. OSVALDO CONTADOR JR. 
 

CONSTRUÇÃO E SISTEMAS NAVAIS 

Prof. Me. ALEX DE ALMEIDA PRADO 
Prof. Esp. ROSA MARIA PADRONI 

Prof. Me. VLADIMIR CANCIAN JUNIOR 
 

EDUCAÇÃO 

Prof. Me. DIRCEU MAZOTTI 
Prof.  Dr. EVANDRO ANTONIO BERTOLUCI 

Prof. Dr. MARCELO LUÍS AROEIRA ROSELLA 
 

GESTÃO EMPRESARIAL E DA PRODUÇÃO 

Profª. Drª. ADRIANA BERTOLDI CARRETO DE CASTRO 
Prof. Dr. FLÁVIO CARDOSO VENTURA 

Prof. Dr.ª ISABEL CRISTINA BUTTIGNON 
 

LOGÍSTICA 

Profª. Ma. CIDA CRISTINA DE SOUSA MORAES 
Prof. Dr. CÉLIO FAVONI 

Profª. Dr.ª MAGALY NATALIA PAZZIAN VASCONCELLOS ROMÃO 
 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

Profª. Drª. LIVIA PORTES INNOCENTI HELENE 
Prof. Dr. JOZRAEL HENRIQUES REZENDE 
Profª. Drª. VALÉRIA LOPES RODRIGUES 

 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS PARA INTERNET 

Prof. Me. GILMAR CAÇÃO RIBEIRO 
Prof. Dr. PAULO HENRIQUE BUSCARIOLLO 

Prof. Me. CELIO SORMANI JUNIOR 
 
 
 



Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

 
FICHA CATALOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIAGRAMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO 

Dra. Aparecida Maria Zem Lopes 
Me. Leonardo Jose de Lima Ferrucci 

Dr. Marcos Antonio Bonifácio 
 
 

PERIODICIDADE 

Anual 
 
 

CAPA 

Me. Danilo Leme Bressan 
 
 

Os artigos são de responsabilidade dos autores. 
 
 

APOIO 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 
 
 
 
  

Fatecnológica/Revista de Gestão da FATEC-JAHU 
Jahu, Faculdade de Tecnologia de Jahu, 2021, v. 15, n. 1, 181p. 
 
ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 
 
1. Artigos Científicos, 2. Faculdade de Tecnologia de Jahu, 3. Construção Naval, 
Gestão da Produção Industrial, Gestão da Tecnologia da Informação, Logística, 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sistemas para Internet, Sistemas Navais. 



Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

Prezados Leitores e Autores; 

 

É com muita alegria que apresentamos o 15º volume da Revista Fatecnológica.  

Nesta edição, considerada especial, serão apresentados diversos temas ligados à tecnologia, tanto 

produzidos nas FATECs, outras IESs e, em especial, trazendo também trabalhos selecionados do XII FATECLOG 

realizado na Fatec-Mogi das Cruzes em junho/2021. 

O ano de 2021 foi complexo, passamos por muita angústia e dor, perdemos pessoas maravilhosas 

que fizeram parte de nossa história como instituição pública de ensino e pesquisa.  

Dentre eles, o nosso querido professor, pesquisador e editor desta Revista, Prof. Dr. José Carlos de 

Toledo Veniziani Junior, carinhosamente chamado de Kiko, que nos deixou precocemente, vitimado por um 

vírus que, infelizmente, foi menosprezado por muitos.  

Nosso Kiko foi exemplo de amigo, docente e cientista, sempre ativo e dedicado aos alunos, colegas 

e à Fatec Jahu. A Revista Fatecnológica foi um dos projetos que ele coordenou brilhantemente, e, nesta 

edição, prestamos nossa homenagem póstuma a esta pessoa especial, que teremos eternizado em nossas 

vidas e páginas. 

Homenageamos, também, outros dois professores que repentinamente nos deixaram. Ao nobre 

advogado Prof. Euclydes Fernandes Filho que abrilhantou suas aulas por mais de 26 anos em nossa 

instituição, seu comprometimento e o senso de justiça nunca serão esquecidos.   

E ao Prof. Paulo Roberto Longhi, extrovertido, brincalhão e de conhecimento ímpar.  

Com personalidades diferentes serão sempre lembrados pelos amigos como exemplos de 

educadores e comprometidos com a Fatec e dedicados à família. 

Resilientes, seguimos em frente, agora como Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) nos firmamos 

como instituição de pesquisa aplicada, mostrando cada vez mais que a ciência é o caminho para o 

desenvolvimento sustentável.  

 

Boa leitura! 

 
 
 

Me. Robson Antonio Moreira      Dra. Valéria Lopes Rodrigues  
Diretor da FATEC-JAHU       Vice-Diretora da FATEC-JAHU 

 
 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

SUMÁRIO 
 

Análise Experimental do Desempenho dos Sonares LV-EZ, US100 E HC-SR04        08 

Antonio Eduardo Assis Amorim 
Sara Fernanda Prado 

Robson Luiz Felipe Dias de Oliveira 
Flavio Augusto Ribeiro da Silva 

João Pedro Brunello 
 
Avarias no Pequeno Varejo: Um estudo de caso com base no diagrama de Ishikawa       21 

Ana Carla Pasquini da Silva 
Renata Adonis da Silva 

Gilmerson Inácio Gonçalves 
 
Implantação das Aulas Remotas Durante a Pandemia da Covid-19: Impactos nos estudantes numa 

instituição de ensino superior              33 

Rebeca Avelino  
Suélem Sara Pinheiro  

Ana Helena Neuber de Oliveira  
Aparecida Maria Zem Lopes 

 
Inventário Arbóreo de Três Praças do Município de Dois Córregos, SP          51 

Ana Paula de Freitas  
Frederico Fregolente Faracco Mazziero  

Natália Arias Galastri 
 

Os Entraves para a Transição da Indústria 4.0: A Realidade no Brasil e na Espanha       64 

Clodoaldo Rodrigues da Silva Filho 
Simone Cristina Mussio 

 
Questionário para Diagnóstico dos Obstáculos em Pequenas e Médias Empresas: Estudo voltado ao ramo 

do turismo em advento da COVID-19             79 

Higor Gibotti Carvalho 
Ana Teresa Colenci Trevelin 

Abner Santos Macedo 
 

Supply Chain Finance Em Pequenas E Médias Empresas: Um estudo no setor de panificação brasileiro     93 

João Guilherme Marcato 
 

  



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

Análise do Ensino-Aprendizagem em Cursos de Tecnologia Utilizando Projetos Integradores    109 

Tiago Valiensi Oliveira  
Valter João de Souza 

 
Home Office e Mobilidade Urbana no Período da Pandemia: Uma pesquisa de opinião na cidade de São 

Paulo              122 

Alyce Oliveira Silva  
Camila Aparecida Gomes Moura  

Camila Pereira Braga  
Eliacy Cavalcante Lélis  
Wagner Alves Da Silva 

 
O Mercado de Trabalho em Logística para o Surdo: Possibilidades e desafios     138 

Elizangela de Jesus Melo  
Jenifer Dias Torres  

Natália Ferreira Marques  
Marina Codo Andrade Teixeira  

Rafael de Arruda Bueno José Miguel 
 

O Porto de Roterdã e Projetos sustentáveis         155 

Amanda Spada Ferreira  
Any Leslie Vilela Machado Mundim  

Barbara Regina Lopes Costa  
Gabriele Oller de Oliveira  

Taíza da Costa 
 

Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos sob Diretrizes da ONU em Pequenas Empresas   166 
Bruna Ikeda 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 08-20 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 
    

 

 

ANÁLISE EXPERIMENTAL DO DESEMPENHO DOS SONARES LV-EZ, US100 E 

HC-SR04  

Antonio Eduardo Assis Amorim 
Doutor, FATEC-JAHU – CEETEPS, aea.amorim@fatec.sp.gov.br 

Sara Fernanda Prado 
FATEC-JAHU – CEETEPS, sara.prado01@fatec.sp.gov.br 

Robson Luiz Felipe Dias de Oliveira 
FATEC-JAHU – CEETEPS, robson.oliveira33@fatec.sp.gov.br 

Flavio Augusto Ribeiro da Silva 
FATEC-JAHU – CEETEPS, flavio.silva131@fatec.sp.gov.br 

João Pedro Brunello 
FATEC-JAHU – CEETEPS, joao.brunello@fatec.sp.gov.br 

 

RESUMO 

Com a popularização de microcontroladores de baixo custo, uma gama destes dispositivos e sensores 
se encontram disponíveis no mercado, permitindo o desenvolvimento de projetos simples até aos mais 
sofisticados na área de robótica. Um dos sistemas de relevância nesta área, são os chamados sistemas 
de navegação, que permite ao veículo navegar de forma segura em um ambiente não estruturado, 
identificando obstáculos e traçando rotas até atingir o objetivo. Neste sistema são empregados 
sensores de distância. Um deles, o sonar, está disponível no mercado uma boa variedade, sendo os 
mais empregados o LV Max Sonar, US100 e o HC SR-04. Existem diversos projetos disponíveis na 
literatura utilizando a plataforma Arduino, alguns deles com bibliotecas específicas. A maioria dos sites 
ou livros que tratam destes projetos apresentam detalhes de montagem ou a sua codificação, mas não 
mostram detalhes da calibração dos sensores. Tais informações são relevantes quando se projeta um 
sistema de robótica, uma vez que é importante verificar a sua robustez, tanto de software como de 
hardware e se atende as exigências do projeto. Neste trabalho analisamos o comportamento destes 
sensores, assim como na codificação por meio de um procedimento de calibração do sonar, analisando 
a exatidão assim como a sua incerteza expandida. Mostramos que o sensor LV Max Sonar possui uma 
limitação de leitura para baixas distâncias se prestando para atividades de mapeamento de ambiente 
enquanto os sonares US100 e HC SR-04 possuem comportamentos similares e apresentam uma boa 
faixa de leitura, tanto pequena para médias distâncias, servindo como sensor para mapeamento e 
detecção de obstáculos. O uso da biblioteca produz pequenas variações de resultados, sendo que a 
escolha apenas irá depender do tamanho da codificação. 
  
Palavras-chave: Robótica. Sonar. Arduino. Sistema de Navegação. Sistema de Mapeamento. 

 
 

ABSTRACT 

With the popularization of low-cost microcontrollers, a range of these devices and sensors are 
available on the market, allowing the development of simple projects even the most sophisticated in 
the area of robotics. One of the relevant systems in this area are the so-called navigation systems, 
which allow the vehicle to navigate safely in an unstructured environment, identifying obstacles and 
tracing routes until reaching the objective. Distance sensors are used in this system. One of them, 
sonar, is available on the market with a good variety, the most used being the LV Max Sonar, US100 
and HC SR-04. There are several projects available in the literature using the Arduino platform, some 
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of them with specific libraries. Most of the websites or books dealing with these projects present 
details of assembly or their coding, but do not show details of the calibration of the sensors. Such 
information is relevant when designing a robotics system, since it is important to check its robustness, 
both in software and hardware, and if it meets the requirements of the project. In this work, we analyze 
the behavior of these sensors, as well as in the coding by means of a sonar calibration procedure, 
analyzing the accuracy as well as their expanded uncertainty. We show that the LV Max Sonar sensor 
has a reading limitation for low distances lending itself to environment mapping activities while the 
US100 and HC SR-04 sonar have similar behaviors and present a good reading range, both small for 
medium distances, serving as a sensor for mapping and detecting obstacles. The use of the library 
produces small variations in results, the choice of which will only depend on the size of the encoding. 
 
Keywords: Robotics. Sonar. Arduino. Navigation System. Mapping System. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Com a recente popularização no uso de microcontroladores e a consequente redução 

de custos, há uma considerável bibliografia que trata sobre o uso da plataforma Arduino e 

sensores em projetos de Robótica e Sistemas Embarcados. Dentre os diversos sensores 

disponíveis a baixos custos, destacam-se os sonares que são utilizados para detecção de 

objetos e mapeamento de ambientes (SCHMIDT, 2011; SCHWARTZ, 2016).  

Um dos sistemas de relevância na área de robótica são os chamados sistemas de 

navegação, que permite ao veículo navegar em um ambiente identificando obstáculos e 

traçando rotas até atingir o objetivo (ZIEMANN, 2018). Em geral, podem ser utilizados como 

sensores o sonar, sensor de distância infravermelho ou qualquer dispositivo que meça a 

distância entre o veículo e o obstáculo. Outra aplicação de relevância é o mapeamento do 

ambiente com o auxílio do sonar. Em geral, são utilizados vários sonares acoplados em uma 

cadeia ou instalando um sonar no servo motor (CHANG e colab., 2016; CONTE e colab., 2006; 

FALLON e colab., 2011). 

Existem diversos projetos disponíveis na literatura, que tratam de projetos que 

envolvem o sonar como um dispositivo para a medida da distância, utilizando o Arduino como 

plataforma (EVANS, 2011; MONK, 2002; WARREN e colab., 2008). No mercado são 

comumente encontrados os dispositivos US100 (OEM), HC SR-04 (OEM) e a linha de sonares 

da MaxBotix, mostrados na Figura 1. Tais sensores emitem pulsos de onda sonora com a 

frequência de 40 kHz. Tais ondas são um tipo de onda mecânica que requer um meio material 

para se propagar e ela se dá longitudinalmente e em todas as direções (NUSSENZVEIG, 2014). 

Da mesma forma, existem codificações diferentes, algumas delas utilizando bibliotecas 

Ultrasonic ou NewPing.  
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A maioria dos sites ou livros que tratam destes sensores apresentam detalhes de 

montagem ou o código para a sua operação, mas não mostram detalhes da calibração dos 

sensores, do desempenho deles ou mesmo das diferenças das suas limitações operacionais. 

Tais informações são relevantes quando se projeta um sistema de robótica, uma vez que é 

importante verificar a sua robustez, tanto de software como de hardware, se atende as 

exigências do projeto e as limitações de hardware, das respostas dos sinais, as possíveis falhas 

de leitura etc. 

Figura 1. Sonar LV Max Sonar, US100 e HC SR-04. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
Uma etapa essencial quando se utiliza sensores é calibração do dispositivo permitindo 

que sejam conhecidas a exatidão da medida da distância, a incerteza desta medida, que 

incorpora incertezas aleatórias e as não aleatórias (GUM e colab., 2003). 

Tendo em vista que há diversos modelos de sonar e de codificações, a proposta deste 

artigo é analisar o comportamento dos sensores LV Max Sonar1, US1002 e HC SR-043. Neste 

estudo, será usado um procedimento de calibração do sonar, extraindo a curva de calibração 

de cada um deles, de forma a verificar os seus desempenhos. De forma similar, no tocante a 

codificação, também será analisado o desempenho em relação às bibliotecas. Para o estudo 

da incerteza expandida será utilizado um modelo matemático simples, envolvendo as 

incertezas da repetibilidade, da estatística da leitura e da escala do aparelho. Na seção 0 

apresentamos um panorama sobre a codificação envolvendo sonar e a modelagem 

matemática para a calibração do sonar. Na seção 0 descrevemos os procedimentos 

experimentais e os equipamentos utilizados. A seção 0 apresenta os resultados envolvendo 

os três sonares e as suas respectivas codificações sem biblioteca, e com as bibliotecas Ping e 

UltraSonic. Por fim, a seção 0 apresenta as conclusões sobre o desempenho dos três sonares. 

 
1 www.maxbotix.com/documents/LV-MaxSonar-EZ_Datasheet.pdf 
2 www.adafruit.com/product/4019 
3 https://cdn.sparkfun.com/datasheet/Sensors/proximity/HCSR04.pdf 
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2. SONARES PARA ARDUINO E OS CÓDIGOS 

SCHMIDT, 2011 apresenta um projeto para detectar a distância na qual se emprega o 

comando pulseIn do Arduino4 acoplado a um sonar que possui apenas um pino para a 

transmissão do sinal, de modo que a sua codificação é feita por meio do chaveamento de uma 

entrada digital do Arduino. Este comando espera que o estado do pino seja modificado para 

que a contagem do tempo se inicie, interrompendo quando houver uma nova mudança de 

estado, retornando o comprimento do pulso em μs ou 0 se o pulso não foi recebido dentro do 

tempo limite. 

Em sua codificação, o autor utiliza 2 μs para o sinal ficar no estado baixo, 5 μs no estado 

alto. Outro ponto de destaque é que a velocidade do som no ar depende da temperatura e da 

umidade do ambiente (MONK, 2002; SCHMIDT, 2011) . 

MCROBERTS, 2011 emprega o sonar LV Max Sonar (LVMax EZ1) que permite trabalhar 

em três modos de operação, um sinal de saída de largura de pulso (pulse width output) – PWO, 

saída analógica e saída serial RS232. A codificação utiliza o mesmo comando pulseIn. Contudo, 

o autor emprega o comando delay de 100 ms entre as leituras. De acordo com o fabricante, 

ao ligar o sonar, ele necessita de um ciclo de leitura para se calibrar, sendo que requer um 

obstáculo situado a uma distância superior a 18 cm. De acordo com o autor, o sistema 

apresenta boa sensibilidade, requerendo para isto 0,5 ms. A qualidade da leitura piora para 

distâncias menores que 6 polegadas. 

Para a mensuração do intervalo de tempo com o sonar usando a plataforma Arduino 

existem os comandos PulseIn e PulseInLong5. De acordo com o manual, eles medem o 

comprimento da largura do pulso em microssegundos, de forma empírica. Para pulsos longos, 

o erro será maior. 

Se observa, em geral, nos sites e mesmo na literatura que trata destes sensores, a 

inexistência do procedimento de calibração (MARGOLIS, 2013; WARREN e colab., 2008). Nesta 

etapa são importantes não só a medida do sinal, mas também o valor da sua incerteza. De 

acordo com a literatura, existem dois tipos de erros, um deles aleatória, cuja incerteza é de 

repetibilidade enquanto a outra que envolve outros tipos de erros. A modelagem utilizada 

neste estudo envolve as seguintes incertezas: 

 
4 https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulsein/  
5 www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulseinlong/  
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 Repetibilidade 𝑖 , calculada pelo desvio padrão da média; 

 Estatística de leitura 𝑖 , calculada por meio da amplitude das variações das 

leituras (Δ𝑚).  𝑖 =
√

; 

 Escala da trena utilizada para a medida da distância, cuja limite de escala é 1mm 

𝑖 = 0,05𝑐𝑚. 

A incerteza expandida, que contempla um nível de confiança de 95,45%, é 

 
𝑖 = 𝑖 + 𝑖 + 𝑖 . (1) 

 
3. MATERIAIS E MÉTODOS  

Para a análise foram utilizados o sonar da MaxBotix, modelo LVmaxS-EZ e os sonares 

US100 e o HC-SR04.  

A leitura da distância do sonar ao obstáculo para a calibração é feita usando a trena 

de marca Baustroffe, cuja resolução é 1 mm. O sonar é conectado à placa protoboard e, 

desta placa, são feitas as conexões ao Arduino Mega 2560. Para o teste usando o sinal de 

saída PWO, o pino de saída é conectado à porta digital 13(PWM) da placa, na qual também 

foi conectado um osciloscópio UNI-T, modelo UT81B, na qual a resolução do osciloscópio é 

0,001 Hz e uma acurácia de ±0,1% + 3. O registro da forma da onda é feito pelo software 

que acompanha o osciloscópio. 

A codificação registra o sinal e o cálculo da distância é obtida usando a média móvel 

com uma amostra de 20 leituras. Inicialmente é feito o teste de exatidão do sonar, na qual 

o obstáculo é afastado do sonar de 5 em 5 cm, sem conter termo de correção. Os resultados 

são plotados no Excel e a expressão de correção dos dados é obtida por meio do ajuste de 

curva linear. 

Em seguida, um novo teste de calibração é feito com o termo de correção, na qual se 

extraem o valor médio da medida e as incertezas. Posteriormente a codificação é alterada 

para se estudar a saída analógica. Para o teste, o pino de saída é conectado à porta analógica 

A0 da placa e a tensão de entrada neste pino é medida com o mesmo osciloscópio, 

selecionando a faixa de tensão da voltagem. 

No caso em questão, o Quadro 1 mostra a resolução e a acurácia do aparelho. 
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Quadro 1. Características operacionais do osciloscópio UNI-T, modelo UT81B. 

Faixa  Resolução Acurácia 

400mV 100μV ± (0,8%+8) 

Fonte: Autores (2021). 

 

Desta forma, o limite de calibração do equipamento cL , é 

 
𝐿 =

0,8

100
× 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 + 8 × 10 𝑉. (2) 

 

A incerteza de calibração, é 

 
𝑢 =

𝐿

2
. (3) 

O ensaio de calibração segue o mesmo procedimento já citado. Por fim, testa-se nos 

sonares US100 e HC-SR04 o seu desempenho, que operam usando o triger e o echo, sendo 

conectados nas portas 7 e 8 do Arduino, sem a biblioteca, com as bibliotecas Ultrasonic e 

NewPing. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente apresentamos as calibrações feitas para cada sensor. Para o modelo 

LVmaxS-EZ, que usa o modo PWO, usamos a seguinte expressão de calibração 

 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙1 = 0,0167940213 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 4,83751, (4) 
 

na qual sensor é a variável de leitura extraído do comando pulseIn do Arduíno e sinal1 é o 

valor corrigido que será usado no cálculo da média móvel. A Figura 2 mostra a curva de 

calibração do sonar LVMax EZ1 operando no modo PWO. 

Os pontos representam as medidas e a linha descreve a leitura esperada. Observamos, como 

mencionado pelo fabricante, o sonar apresenta uma boa exatidão de leitura a partir de 35 cm. 

A partir desta distância, a curva de calibração é aparentemente linear e a incerteza é pequena 

e constante ao longo das leituras. 
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Figura 2. Curva de calibração do sonar no modo PWO. A linha representa o valor esperado da leitura. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
A Figura 3 mostra o resultado obtido no osciloscópio para um obstáculo que está em 

diversas posições no modo PWO. Observamos que à medida que o objeto se afasta do sonar, 

a largura do pulso aumenta, como era esperado. Contudo, o espaçamento não se altera se a 

distância entre o sonar e o obstáculo for menor que 15 cm. 

Figura 3. Resultado da emissão de sinal do sonar da Maxbotix para um obstáculo no modo PWO. 

 
Fonte: Autores (2021). 
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Para o modelo LVmax-EZ1, usando a saída analógica, empregamos a seguinte 

expressão para a calibração 

 
𝑚𝑚 =

5

3
𝑎𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡, (5) 

 

na qual anVolt é a variável de leitura do sinal analógico por meio do comando analogRead e 

mm é a variável corrigida. 

A Figura 4 mostra a relação entre a distância e a tensão gerada pelo sensor. 

Observamos a linearidade entre a tensão e a distância a partir de 20 cm. Abaixo deste valor, 

o sonar não responde adequadamente, o que era esperado. 

Figura 4. Relação entre a tensão elétrica e a distância. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

A Figura 5 mostra o comportamento do sinal envolvendo a emissão pela porta trigger 

e a recepção, pela porta echo para os modelos US100 e HC-SR04. O espaçamento entre os 

picos está relacionado com a distância. Os picos menores são ruídos. Embora presentes, eles 

não interferem no funcionamento do sonar. 

 Para o modelo US100, sem o uso de biblioteca, usamos a seguinte expressão para a 

calibração 

 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙1 = 0,0172 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 0,4412, (6) 
 

na qual sensor é a variável de leitura do sinal analógico por meio do comando pulseIn e sinal1 

é o valor corrigido que será usado no cálculo da distância mediante a média móvel. 
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Figura 5. Formato dos pulsos de emissão (trigger) e de retorno (echo) para os modelos US100 e HC-
SR04. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

 Para o modelo US100, com a biblioteca Ultrasonic, empregamos a seguinte expressão 

de calibração 

 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙1 = 0,9537 sensor + 0,1589. (7) 
 

Para o mesmo modelo de sonar, utilizando a biblioteca NewPing, usamos a seguinte 

expressão para a curva de calibração 

 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙1 = 0,9766 sensor − 0,2625. (8) 
 

Para o modelo HC-SR04, sem biblioteca, a expressão de calibração utilizada foi 

 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙1 = 0,0176 sensor − 0,548. (9) 
 

Para o mesmo modelo de sonar, com a biblioteca Ultrasonic, a expressão de calibração 

do sensor empregada foi 

 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙1 = 0,9811 sensor − 0,7008. (10) 
 

Por fim, o mesmo modelo de sonar com a biblioteca ping, empregamos a seguinte 

expressão de calibração 

 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙1 = 1,0159 sensor − 0,8874. (11) 
 

A Figura 6 mostra o resultado da calibração dos três sonares com as diferentes 

codificações. A linha azul representa o valor esperado da leitura. Observamos que o sonar 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 08-20 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

17 

LVEZ apresenta um baixo desempenho para distâncias menores que 30 cm. Para distâncias 

maiores que 30 cm, o sonar apresenta um desempenho adequado, se prestando como um 

sensor de mapeamento, mas não para a detecção de obstáculos à curta distância. Os demais 

sonares apresentam um bom desempenho na faixa mensurada de 0 a 60 cm. 

Figura 6. Curva de calibração do sonar. A reta representa a leitura esperada do sonar.  

 
Fonte: Autores (2021). 

 

Uma outra forma de comparar o desempenho de cada sensor é por meio da diferença 

absoluta entre a leitura do sensor e a distância esperada. No eixo x estão as distâncias 

padronizadas de comparação e no eixo vertical a diferença absoluta entre o valor medido pelo 

sonar e a leitura esperada. Os melhores resultados devem se aproximar do zero. O resultado 

é mostrado na  Figura 7. 
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Figura 7. Curva de calibração do sonar LVEZ, US100 e HC-SR04. No eixo horizontal estão localizadas 
as distâncias padronizadas na qual o obstáculo foi posicionado e no eixo vertical a diferença absoluta 

entre o valor medido pelo sonar e o valor esperado. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

Inicialmente percebemos que o sonar LVEZ, tanto no modo analógico como no modo 

PWO é inadequado para se trabalhar em projetos que envolvam distâncias menores que 20 

cm, como já destacado pelo fabricante. Porém, se observa que a exatidão, deste modelo 

usando o modo analógico, piora à medida que o obstáculo está mais distante. Já o seu uso no 

modo PWO melhora se trabalhando com distâncias maiores que 40 cm. 

Tanto o modelo US100 como o HC-SR04 apresentaram bom comportamento para as 

distâncias testadas, e o uso ou não da biblioteca, aparentemente não mostrou vantagens 

significativas na calibração e o seu impacto aparece apenas no tamanho do arquivo, como é 

mostrado na Tabela 1. Estes modelos podem ser utilizados como sensores de obstáculos como 

para atividades de mapeamento de ambientes. 

Tabela 1. Tamanho médio do arquivo em função do uso ou não das bibliotecas para o sonar. 
Estrutura do código Tamanho médio do arquivo (bytes) 

Sem biblioteca 4784 

Ultrasonic 5020 

NewPing 4678 

Fonte: Autores (2021). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos que nos livros textos que tratam sobre projetos de Arduino a ênfase se 

concentra mais na codificação ou ao hardware. Contudo, quando se procura desenvolver 

projetos robóticos em que tais componentes fazem parte de sistemas de mapeamento ou de 

detecção de obstáculos, uma atenção especial precisa ser dada ao processo de calibração do 

sistema e que define a qualidade do sensor, servindo como um instrumento de decisão para 

a escolha do código ou do tipo de sonar. 

Em geral a literatura trata do uso de três tipos de sonares, o LV-EZ da MaxBotix, US100 

e o HC-SR04, que não destacam o fabricante (OEM). De forma similar são encontradas 

codificações sem uso de biblioteca, ou com as bibliotecas Ultrasonic e NewPing. 

Este trabalho teve como propósito comparar a performance destes sensores e de suas 

respectivas codificações uma vez que a literatura analisada não apresenta algum processo de 

calibração ou mesmo um trabalho comparativo do desempenho destes sensores ou de suas 

codificações. 

Neste estudo, a estrutura do código envolveu o uso da média móvel com uma amostra 

de 20 valores coletados pelo sensor, reduzindo a interferência de ruídos espúrios. Na análise 

da dispersão dos dados, empregamos a incerteza da repetibilidade, da estatística da leitura e 

da escala do instrumento de medida padrão da distância entre o sensor e o obstáculo. 

Os dados mostram que o sonar LVEZ tem uma restrição de leitura para distâncias 

menores que 20 cm. Quando opera no modo analógico o seu desempenho não é bom ao 

contrário da operação no modo PWO. Portanto, recomendamos o seu uso para sistemas de 

mapeamento de ambientes que requer alcances elevados. As incertezas do sensor se 

mostraram constantes e pequenas, o que denota baixa dispersão de dados. Os sensores 

US100 e o HC-SR04 mostraram comportamentos similares, apresentando uma exatidão 

razoável ao longo da faixa estudada, de 5cm a 60 cm, e uma baixa dispersão de dados. O uso 

das bibliotecas não interferiu no desempenho do sensor e a sua escolha depende apenas do 

tamanho do arquivo no microcontrolador. 

Esperamos que este estudo sirva como guia para a escolha de sensores de sonar para 

a robótica, mostrando a importância do processo de calibração para um desempenho 

significativo do sensor dentro da proposta do projeto a que está inserido, e na escolha do 

sensor. Tais informações são relevantes para o desenvolvimento do sistema, tornando-o 
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robusto, seja no aspecto de software como de hardware e que devem atender às exigências 

do projeto.  
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RESUMO 

É evidente a importância da prevenção de perdas em supermercados, contudo faltam estudos sobre 
o tema. Pensando nessa falha, o objetivo principal deste artigo foi demonstrar que uma boa gestão 
de estoques pode garantir a credibilidade na qualidade dos produtos. Para isso, é necessário planejar, 
controlar e inspecionar continuamente, principalmente no setor de produtos perecíveis. Este artigo 
identificou as consequências da ausência de gestão de estoques aliados a problemas como falta de 
espaço físico que ocasiona falta de mercadorias e excesso de empilhamento dessas mercadorias. O 
método utilizado foi um estudo de caso num pequeno supermercado e através da ferramenta do 
diagrama de Ishikawa foram identificadas as causas geradoras das avarias nos produtos. Como 
resultado foram propostas soluções para reduzir a ocorrência de avarias, gerando a melhoria nos 
processos de gestão do estoque. 
  
Palavras-chave: Avarias. Estoque. Ishikawa. Varejo. 

 
 

ABSTRACT 

The importance of preventing losses in supermarkets is evident, however there is a lack of studies on 
the subject. With this flaw in mind, the main objective of this article was to demonstrate that good 
product inventory management can guarantee credibility in the quality of products. For this, it is 
necessary to plan, control and inspect continuously, especially in the perishables sector. This article 
identified the consequences of the lack of inventory management coupled with problems such as 
lack of physical space that causes a lack of goods and an excessive stacking of goods. The method 
used was a case study in a small supermarket and through the Ishikawa diagram tool, the causes of 
product damage were identified. As a result, solutions were proposed to reduce the occurrence of 
breakdowns, leading to improvements in inventory management processes. 
 
Key-words: Malfunctions. Stock. Ishikawa. Retail. 
 

1. INTRODUÇÃO  

O varejo passou por grandes modificações na última década, se tornando uma das 

grandes áreas da economia brasileira. Dentro dessa área do comércio, o setor alimentício 

merece destaque, representado, principalmente, por supermercados de pequeno, médio e 

grande porte. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), citado pela 
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PricewaterhouseCoopers (PWC) Brasil, a contribuição dos supermercados para o Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2014 chegou perto de US$ 70 bilhões. Por esse grande peso 

econômico, é considerado um setor extremamente relevante para o Brasil. 

Por ser um serviço de concorrência acirrada, a busca por novos formatos, novas 

estratégias e ações localizadas são cada vez mais necessárias e constantes. Como lojas 

alimentícias trabalham diretamente com o cliente, o ideal é que essas estratégias sejam 

pensadas, principalmente, para fidelizar o cliente. Além disso, é importante pensar também 

em como prevenir as perdas dentro do estabelecimento, visto que isso tem sido um dos 

grandes fatores para o prejuízo da empresa e ganhou força nos últimos tempos, 

principalmente pela dificuldade de controle e planejamentos e o erro da empresa de não 

agir antes da ocorrência. 

Perdas podem ser classificadas em dois grupos:  

O primeiro é o de Perdas conhecidas, em que a maioria dos problemas causados 

ocorre no dia a dia quando, por exemplo, a quebra de algum produto, o qual uma vez 

danificado nunca mais pode ser comercializado. O vencimento também é um grande fator, 

pois, de certa forma seu prazo expirou, sendo automaticamente uma venda perdida.  

O segundo grupo é conhecido como Perdas não reconhecidas, em que o dano está 

ligado no próprio estoque do varejista, geralmente provocado por uma gestão fraca e com 

pouco planejamento.  

O presente artigo se justifica pelo grande impacto de perdas que está se geminando 

e tomando conta dos pequenos varejos, chamando a atenção de seus proprietários e 

gerando grande preocupação em relação má gestão de seu próprio estabelecimento. 

O objetivo principal é identificar as principais ocorrências de avarias em produtos 

perecíveis em um pequeno supermercado na cidade de Jaú e demonstrar que uma boa 

gestão de estoques pode garantir a credibilidade na qualidade dos produtos. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Avarias 

As avarias podem prejudicar os objetivos da empresa, acarretando despesas/custos 

extras nos processos. A perda acontece quando o produto não pode retornar para a venda. 

Viceconti, Neves (2000, p.13) definem perda como “um gasto não intencional decorrente de 
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fatores externos fortuitos ou da atividade produtiva normal da empresa”. Perdas na 

produção para Maher (2001, p. 206) significa “produtos danificados, que não atendam às 

especificações ou que não podem ser processados adicionalmente ou vendidos aos clientes 

como um produto bom”. 

A avaria diferente da perda trata-se de um produto no qual após identificado algum 

problema é retornado ao início do processo para que seja feito um retrabalho. Ballou (2007, 

p. 197) define que “avarias ocorrem principalmente na etapa da logística, devido ao 

manuseio incorreto das mercadorias nos depósitos”. 

Segundo Ballou (2007), o manuseio e acondicionamento dos produtos são o ponto 

de partida para que se possa causar uma boa impressão e satisfação ao cliente, e apesar do 

custo dessas operações, no final elas retornam como benefício, pois, agindo dessa forma 

evita-se transtornos futuros como avarias e extravios das mercadorias que está sendo 

negociada. 

2.2 Varejo 

Segundo Donato (2011), autor do artigo científico “A liderança como ferramenta de 

motivação e crescimento da equipe de vendas”, o varejo consiste em todas as atividades que 

englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade 

pessoal do consumidor final. Reforçando a ideia, o varejo está localizado estrategicamente 

entre os fornecedores e os consumidores, o que lhe confere um papel de fundamental 

importância como intermediador na cadeia de suprimentos, sendo responsável por: 

 Englobar todas as atividades do processo de venda de produtos e serviços 

para atender a uma necessidade pessoal do consumidor final; 

 Facilitar o acesso dos consumidores aos produtos e serviços que desejam 

adquirir, fornecendo condições de armazenagem e entrega dos produtos; 

 Dividir os lotes, permitindo que os fabricantes vendessem grandes 

quantidades e que os consumidores tenham acesso aos produtos em lotes 

menores, o que atende melhor às necessidades de ambas as partes; 

 Garantir o fornecimento de uma variedade de serviços e produtos, inclusive 

de marcas concorrentes, para facilitar a comparação e a escolha por parte dos 

consumidores; 

 Esclarecer as dúvidas dos consumidores com relação a um determinado 
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produto ou serviço. 

2.3 Gestão de Estoque 

             Para uma empresa seja qual for seu ramo de atividade, os sistemas de armazenagem 

dos produtos usados na fabricação ou em qualquer outro processo exigem muita atenção, 

seja em relação à estocagem, ao manuseio, ao transporte ou ao gerenciamento. 

          A compreensão dos anseios do mercado e saber interpretar as atitudes dos seus 

concorrentes são ações imperativas para manter a empresa em uma posição favorável. 

Nesse contexto, ter a percepção do conhecimento gerado no seio da organização, 

principalmente, no que diz respeito ao planejamento, controle e mensuração do estoque de 

uma organização de alimentos perecíveis, é essencial para o seu sucesso. 

        Gianesi e Biazzi (2011) afirmam que, na administração da produção, é mínimo o número 

de áreas que têm sido discutidas de forma tão pouco formal quanto à gestão dos estoques. 

As principais técnicas desenvolvidas para a gestão e dimensionamento de estoques foram 

criadas no início do século passado e, a partir de então, muitas pesquisas acadêmicas foram 

realizadas, trazendo o progresso da aplicação de métodos quantitativos. 

         A percepção da necessidade de uma visão estratégica para a gestão dos estoques 

provém de uma compreensão mais profunda da própria atividade de gestão e de seus 

objetivos. Para tanto, a gestão dos estoques incide na atuação do processo de suprimento – 

já que pouca ação, naturalmente, pode ser realizada sobre o processo de demanda, e essa 

ação é explicada pela decisão do que deve ser suprido, em que quantidade, e em que 

momento (GIANESI e BIAZZI, 2011).   

          As decisões sobre estoques são estratégicas, pois, em geral, incorrem em alto risco e 

impacto para a empresa, porque pode gerar alto custo logístico com altos níveis de estoque, 

o que afeta a lucratividade, bem como gerar perda de vendas por falta de material 

disponível. Diante desse dilema, as empresas buscam evitar o desabastecimento, 

envolvendo o mínimo de recursos financeiros possíveis (BOWERSOX e CLOSS, 2001).  

         Com relação às perdas em supermercados, que podem gerar grandes prejuízos 

financeiros, elas são consideradas como um dos maiores desafios no cotidiano de empresas 

do segmento, e, portanto, merecem uma atenção especial.  

         Existem inúmeras situações que podem ocasionar perdas, desde aquelas relacionadas 

a amassadas por manipulação, embalagens furadas e quebradas, essas são as Perdas 
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Conhecidas, que comprometem a receita do negócio. Outro tipo são as perdas não 

identificadas, que não podem ser previstas pelos gestores e ocorrem em geral na 

identificação por meio de inventário, como furtos, desvios e fraudes por funcionários. 

2.4 Diagrama de Ishikawa  

          O Diagrama de Ishikawa é conhecido também por Diagrama Espinha de Peixe, 

Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama dos 6Ms, consiste em ser uma ferramenta visual, 

em formato de gráfico, criada pelo engenheiro Kaoru Ishikawa em 1943 e aperfeiçoada nas 

décadas seguintes. Tem como objetivo auxiliar nas análises das organizações com o intuito 

de procurar a causa principal de um problema, ou seja, este diagrama serve para descobrir 

os fatores que resultam numa situação indesejada na organização.  

          O projeto de Kaoru consistiu em criar uma ferramenta que fosse utilizável por qualquer 

pessoa, desde os trabalhadores “chão de fábrica” até à diretoria. Por ser uma ferramenta 

visual, o Diagrama é muito utilizado para auxiliar na organização e no raciocínio da equipe. 

Ao ter uma representação gráfica, auxilia os funcionários a chegar às causas primárias que 

diminuem a produtividade da organização.  

          A sua utilização parte da premissa de que todo problema tem uma causa específica. 

Desta forma, eliminar a causa primária significa, consequentemente, eliminar o problema. 

Para descobri-la, o método sugere o teste e análise de cada uma das sugestões de causas 

feitas pela equipe de trabalho. 

2.5 Benefícios que o Diagrama traz para a organização  

O Diagrama, por ser uma representação gráfica simples de ser construída e de fácil 

compreensão, traz diversos benefícios para a organização que a utiliza. Alguns dos benefícios 

são: 

 Melhor visibilidade dos problemas. 

 Identificação das possíveis causas. 

 Hierarquização das causas encontradas. 

 Registo visual que facilita futuras análises. 

 Aperfeiçoamento dos processos. 

 Exploração dos desdobramentos do problema. 

 Envolvimento da equipa na gestão da qualidade. 

 Organização das ideias do grupo. 
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Essa representação pode ser usada em conjunto com outros métodos, como as 

reuniões de Brainstorming (tempestade de ideias). Um brainstorming com a equipe pode 

incentivar uma análise aprofundada sobre o problema, que envolva a maioria das possíveis 

causas de um problema, pois promove a discussão e consequente melhoria do processo. 

Algumas palavras chaves utilizadas na elaboração do Diagrama de Ishikawa são: 

Tabela 1. Palavras chaves na elaboração do Diagrama

 
Fonte: Grupo Forlogic 

Por ser elaborado inicialmente para sistemas industriais, as causas são agrupadas em 

seis categorias, chamadas de 6M, conforme ilustrado na Figura 2: 

• Método: Como a forma de desenvolver o trabalho influencia o problema? 

• Máquina: Como os equipamentos utilizados no processo influenciam o 

problema? 

• Medida: Como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da 

atividade influenciam o problema? 

• Meio ambiente: Como o meio em que a atividade está sendo desenvolvida 

influencia o problema? 

•  Material: Como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados influenciam 

o problema? 

•  Mão de obra: Como as pessoas envolvidas na atividade influenciam o 

problema? 
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa dos 6M 

 

Fonte: Campos, 1999 

Perante o apresentado, fica notória a relevância e finalidade da construção do 

diagrama de Ishikawa para o relato das causas de problemas e no estudo para a identificação 

destas causas. 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Todo o presente artigo é baseado em um 

único estudo de caso, no qual é possível analisar, relacionar, explorar, classificar os erros e 

problemas e se aprofundar melhor nas avarias obtidas pelo pequeno varejo. Sendo assim a 

forma qualitativa é apontada para propor as condições que se encontram nesse artigo. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A empresa objeto de estudo é um mercado de pequeno porte, inaugurado em 2002 

na cidade de Jaú- SP. Conta com aproximadamente 8 colaboradores, sendo 3 da família 

proprietária. Como uma empresa familiar de pequeno porte, a demanda e a oferta 

caminhavam-se em sintonia. Ao passar dos anos, a quantidade de consumidores se 

expandiu, assim como o estabelecimento. 

Através de visitas técnicas, foi possível analisar que os registros para controle eram 

feitos somente para título de contabilidade e para classificação de itens tidos como 

perecíveis os quais foram o objeto de estudo sobre avarias deste trabalho. 

Durante o período, que se estendeu durante os meses de fevereiro a maio de 2021, 

as perdas foram classificadas em amassadas, prazo de validade expirado, quebradas e/ou 

furadas. A Tabela 2 apresenta a quantidade dos produtos. 
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Tabela 2. Tipos de avarias e suas respectivas quantidades. 
AVARIAS QUANTIDADES 

AMASSADAS 20 unidades 

VALIDADE EXPIRADA 15 unidades 

QUEBRADAS OU FURADAS 5 unidades 

Fonte: Autores (2021) 
 

O controle e registro dessas avarias também possibilitou determinar a perda 

financeira. Esse fato foi muito importante como forma de alertar os proprietários do 

estabelecimento para a necessidade de treinamento, controle do estoque e para 

conscientização dos funcionários. 

4.1 Discussão 

De acordo com os dados apresentado na tabela acima, podemos destacar três 

principais avarias ocorridas dentro do estabelecimento. Dentre elas estão ‘’Amassadas’’ 

respondendo por 20 unidades, as ‘’ Validades Expiradas’’ que respondem por 15 unidades e, 

por último, ‘’Quebradas ou Furtadas’’ por 5 unidades. A avaria citada acima, tendo como 

campeã dentre as demais, acontece pelo fato de que fornecedores não encaminham suas 

mercadorias com a embalagem e a proteção que selam, gerando assim uma certa 

instabilidade para dentro do setor perecível, assim como os demais itens apresentados na 

tabela. Sendo assim perde-se uma quantidade maior de alimentes, gerando divergências em 

planejamentos. 

Portanto, foi possível através dessa e de outras causam que impactam no setor 

alimentício a elaboração do Diagrama de Ishikawa apresentada a seguir. 

4.2 Construção do diagrama de causa e efeito (Ishikawa) 

A elaboração do diagrama seguiu a categorização dos 6M. Nele, são apresentadas as 

possíveis causas de forma estruturada permitindo uma melhor visualização e entendimento 

do cenário que envolve o problema exposto. Uma vez construído o diagrama de Ishikawa, as 

possíveis causas identificadas foram analisadas com o objetivo de propor possíveis soluções 

para cada uma delas no problema em questão. 
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Figura 2. Diagrama de Ishikawa 

 
Fontes: Autores (2021).  

 

As falhas encontradas nos métodos estão relacionadas na falta de um processo 

adequado e na ausência de um supervisor experiente. Nas máquinas destacou-se as 

manutenções tardias e higienização inapropriada. Algumas mercadorias chegavam na 

organização em más condições ou passavam do prazo que era para serem entreguem. A falta 

de habilidade e manuseio incorreto com os produtos preenchem a mão de obra. A ausência 

de um sistema de controle e quantidade incorrerá de compras são itens encontrados na 

composição de medidas. Em relação ao meio ambiente, destacou-se a falta de espaço para 

armazenagem e exposição dos produtos e o calor excessivo na organização. 

 

5. RESULTADOS 

As propostas de ações para a redução das avarias surgiram através do Diagrama de 

Ishikawa, que possibilitou identificar as principais causas que contribuem para a ocorrência 

de avarias nos produtos.  

Tornou-se notório a necessidade de treinamentos para todos os colaboradores, 

sejam eles mensais ou bimestrais, assim todos estarão aptos e atualizados para qualquer 

processo. Através dos treinamentos, é possível destacar um funcionário para supervisionar, 

este necessita ser uma pessoa treinada, ágil e comunicativa, capaz de liderar um setor. 

Pesquisar fornecedores que tenham o objetivo de trabalhar com qualidade e com a 

logística em dia, evitaria o atraso dos produtos e garantiria a qualidade deles.  
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Outra instrução consiste em selecionar e dividir grupos para determinadas funções e 

setores, facilitando o cronograma de manutenção e higienização das mercadorias.   

Para lidar com a falta de espaço na armazenagem e exposição, foi recomendado 

realizar uma lista de compras semanal, mantendo o estoque somente nas gôndolas, uma vez 

que estoque parado corresponde a dinheiro parado.  

Por último, mas não menos importante, foi detectado o calor excessivo na empresa, 

principalmente no setor de Hortifrúti. Para resolução deste problema, foi sugerido a procura 

de um representante que forneça as trocas dos alimentos e que ofereça os produtos 

diariamente, mantendo a quitanda completa e com boa qualidade.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo diagnosticou uma preocupante ausência de gestão de estoque e 

das avarias ocasionadas nas mercadorias comercializadas. Essa omissão de controle pode 

acarretar problemas como a falta de produtos para venda como problemas relacionados à 

imagem do mercado, no caso dos produtos danificados. 

Como consequência da falta de gestão, destaca-se a dificuldade em realizar as 

medições tanto no depósito como na área de vendas, devido às limitações físicas do espaço 

do depósito, ao excesso de empilhamento das mercadorias, a falta de endereçamento e por 

muitos itens estrem misturados. 

A pesquisa chamou atenção dos envolvidos no empreendimento, uma vez que os 

fatos apresentados afetam de forma direta a reputação sobre a qualidade do 

estabelecimento perante os clientes, sendo que medidas relativamente pequenas podem 

minimizar esses impactos relatados no estudo de caso. 

Como continuação deste trabalho, sugere-se avaliar o arranjo físico, por meio de 

métodos e técnicas de melhoria de layout, levando em consideração fluxos de pessoas, fluxo 

de mercadorias e de equipamentos de movimentação e armazenagem, espaços, 

ambientação, entre outros. 
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RESUMO 

Em 2020 o mundo sofreu um grande impacto com a chegada do novo Coronavírus, a Covid-19, doença 
com sintomas graves e elevado nível de transmissão. Para reduzir o contágio e a disseminação do vírus, 
os órgãos governamentais instituíram medidas de segurança, como o uso de máscaras e 
distanciamento social. Assim, foi necessária a readequação nos hábitos e rotinas da população, 
inclusive os relacionados à educação. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi apresentar e discutir 
o processo de implantação das aulas online síncronas numa Instituição de Ensino Superior e os 
impactos observados nos alunos. A instituição optou pelo uso da ferramenta Microsoft Teams, 
plataforma que permite que as aulas sejam realizadas de modo online síncrono, nos mesmos horários 
das aulas presenciais. Dessa forma, os alunos puderam interagir com os professores e tirarem suas 
dúvidas em tempo real. Para isso, foi realizada uma pesquisa aplicada, de caráter exploratória, entre 
os alunos da instituição, por meio de um instrumento para coleta de dados elaborado no Google 
formulários. Buscou-se compreender se os alunos possuíam meios para assistir e interagir com as 
aulas, o nível de conforto e silêncio do ambiente, assim como os principais problemas vivenciados por 
eles nesse período. Os resultados foram organizados em uma planilha Excel, para possibilitar sua 
análise, interpretação e exposição. Observou-se, assim, que a maioria encontrou alguma dificuldade 
com a nova metodologia, tais como problemas na plataforma, na conexão com internet ou, ainda, no 
processo de ensino-aprendizagem. Constatou-se que muitos preferiam as aulas presenciais. 
 
Palavras-chave: Aulas remotas. Pandemia Covid-19. IES. 
 
 

ABSTRACT 

In 2020 the world suffered a major impact with the arrival of the new Coronavirus, Covid-19, a disease 
with severe symptoms and a high level of transmission. To reduce the contagion and spread of the 
virus, government agencies have instituted security measures, such as wearing masks and social 
detachment. Thus, it was necessary to readjust the habits and routines of the population, including 
those related to education. In this sense, the objective of this study was to present and discuss the 
process of implementing synchronous online classes at a higher education institution and the impacts 
observed on students. The institution opted for the use of the Microsoft Teams tool, a platform that 
allows classes to be held synchronously online, at the same times as in-person classes. In this way, 
students can interact with teachers and answer their questions in real time. To this end, an applied 
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research of an exploratory nature was carried out among students of a higher education institution, 
using an instrument for data collection elaborated on Google forms. We sought to understand whether 
students had the means to attend and interact with classes, the level of comfort and silence in the 
environment, as well as the main problems experienced by them during this period. The results were 
organized in an Excel spreadsheet, to enable its analysis, interpretation and exposure. Thus, it was 
observed that the majority found some difficulty with the new methodology, such as problems with 
the platform, connection to the internet or, still, in the teaching-learning process. It is intended to 
apply the research in other units of the institution to confirm the main results. 
 
Key-words: Remote lessons. Covid-19 Pandemic. HEI. 
 

1. INTRODUÇÃO  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, a 

pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, chamado de Sars-Cov-2 (VEJA SAÚDE, 2020).  

Segundo Santos (2020, p. 1), “pandemia é uma designação usada para referir-se a uma 

doença que se espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea, havendo uma 

transmissão sustentada dela.”.  

De acordo com o Ministério da Saúde (MS, 2020), a COVID-19 é uma doença infecciosa 

causada pelo novo coronavírus, que apresenta um quadro clínico variando de infecções 

assintomáticas a quadros graves, a transmissão acontece por contato próximo ou superfícies 

contaminadas pelo vírus.   

Devido às complicações da doença e seu alto nível de transmissão, os órgãos 

governamentais suspenderam as atividades nos mais diversos setores da economia e 

sociedade no mundo todo. Essa suspensão foi realizada para permitir o “isolamento social” 

dos indivíduos, como forma de minimizar e interromper a transmissão do vírus. (BRASIL, 

2020). 

As escolas figuram como as primeiras atividades a serem suspensas e, apesar de 

diversas dessas atividades já estarem liberadas do isolamento total, as aulas ainda não 

voltaram à modalidade presencial em grande parte das escolas do país. (SEDUC-SP, 2020).  

Dada a atual situação, o isolamento social se faz indispensável para o controle da 

doença. Moreira et al. (2020) o mencionam como sendo uma medida que busca a contenção 

da doença, e pode ser feito de maneira vertical ou horizontal, em que, respectivamente, 

somente os pacientes que compõem o grupo de risco para a doença ficam em isolamento, 

enquanto na outra apenas os serviços essenciais são liberados para o funcionamento, a fim 

de evitar a disseminação da doença. 
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No entanto, de acordo com Santos (2020) ao se falar em isolamento social, seja ele 

vertical ou horizontal, no contexto acadêmico das aulas presenciais, encontram-se dois 

grandes dilemas. No isolamento vertical, tem-se em mente a preocupação com os docentes, 

a equipe acadêmica e os alunos que se enquadram nos grupos de risco, ou mesmo que 

residam com alguém que se enquadre. Por outro lado, no caso do horizontal, nem todos 

possuem meios para acompanhar as aulas, porém, no atual momento este é o mais adequado 

para a contenção da doença, pois existe a possibilidade de o sistema de saúde não conseguir 

acolher todos os casos, fazendo assim que o este entre em colapso.  

Moreira et al. (2020) ainda salienta a importância de entender que o isolamento social 

apesar de ser tratado como sinônimo difere-se de quarentena e de distanciamento social, em 

que quarenta trata-se de uma medida aplicada em casos que houve exposição da pessoa à 

doença contagiosa, enquanto o distanciamento social é a diminuição da interação social. 

Assim, questiona-se se as aulas online síncronas (remotas) conseguirão suprir as 

necessidades acadêmicas dos alunos, pois há várias formas de se analisar essa situação.  

Por um lado, existe um nível alto de reclamações sobre o método adotado durante a 

pandemia, seja por conta de dificuldades no acesso, por problemas na plataforma escolhida 

ou pelas dificuldades em prestar atenção às aulas, já que o ambiente possibilita muitas 

distrações. Por outro lado, há os que gostaram do conforto e flexibilidade que o ensino online 

síncrono oferece, além da redução dos custos com transporte.  

A questão de pesquisa que se estabeleceu foi: qual a percepção dos alunos sobre a 

aprendizagem deles na modalidade online síncrona? Eles consideram que conseguiram 

aprender? 

O objeto de estudo deste trabalho foi uma Instituição de Ensino Superior (IES), na qual 

as aulas presenciais foram suspensas em março de 2020 e, a partir desta data, foi elaborado 

um plano de retorno às aulas, no modo remoto (online síncrono) que vigora até os dias de 

hoje na instituição; o estudo foi realizado no período entre Outubro de 2020 e Fevereiro de 

2021. 

Neste sentido, este estudo apresentou e discutiu o processo de implantação das aulas 

online síncronas na IES e as dificuldades encontradas pelos alunos no processo de ensino-

aprendizagem. 
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1.1 Objetivos 

Pôncio (2016) considera que a formação do objetivo está atrelada ao conhecimento, à 

compreensão, à aplicação, à análise. Para esse estudo, o objetivo geral e os específicos, estão 

detalhados a seguir. 

1.1.1 Objetivo Geral 

Apresentar e discutir o processo de implantação das aulas online síncronas numa IES e 

os impactos observados nos alunos. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Descrever o modelo adotado pela IES para as aulas online síncronas; 

 Investigar os principais problemas enfrentados por alunos; e 

 Verificar os impactos dos recursos necessários (dispositivos e conexão).  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Apresentam-se, a seguir, os principais conceitos que fundamentam o tema desse 

estudo, com base em trabalhos correlatos na literatura. 

2.1 Pandemia Covid-19 

De acordo Ordine (2020), os dois grandes pilares da humanidade podem ser 

considerados como sendo a saúde e a educação. Ambos têm se enfraquecido nos últimos 

anos, porque os órgãos governamentais tem seguido a lógica de economizar. Economizar na 

saúde, economizar na escola e na universidade. O direito à vida e à educação são 

constitucionais e fundamentais para o ser humano. 

Ordine (2020) ainda cita, dentro dessa ideia, a metáfora usada por Joseph Stiglitz, 

ganhador do prêmio Nobel de economia: 

Nos últimos trinta anos nos comportamos como o motorista que toma a 
estrada e, para economizar, não compra o pneu estepe. A certa altura da 
viagem, um pneu fura, e o que ele vai gastar então é infinitamente mais do 
que teria gasto se tivesse comprado o estepe (ORDINE 2020, p.7). 
 

Assim “enfraquecer os sistemas de saúde e educação significa enfraquecer o futuro do 

país. E não é por acaso que nos países em que não existe a difusão de um sistema público de 

saúde haverá desastres enormes”. (ORDINE, 2020, p. 7). 
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Conforme relata o MS (2020), em 31 de dezembro de 2019, a OMS foi informada sobre 

casos de pneumonia de origem desconhecida constatados na cidade de Wuhan, localizada na 

China, cuja população estimada é de 11 milhões de habitantes.  

De acordo com MS (2020), a doença da COVID-19 é causada por um novo tipo de 

coronavírus, o SARS-CoV-2, e os sintomas podem variar de manifestações de infecções 

assintomáticas a quadros respiratórios graves. Dentre os sintomas mais comuns, podem ser 

citados: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldades respiratórias, perda de olfato, 

alteração do paladar, distúrbios gastrintestinais, cansaço, diminuição do apetite e falta de ar.  

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2020) relata que as evidências 

disponíveis apontam que o vírus causador da COVID-19 pode se espalhar por meio do contato 

direto, indireto ou próximo com pessoas infectadas por meio de secreções como saliva e 

secreções respiratórias ou de suas gotículas respiratórias, que são expelidas quando uma 

pessoa tosse, espirra, fala ou canta.  

De acordo com a OPAS (2020, p. 16), “o vírus da COVID-19 pode sobreviver por até 72 

horas em plástico e aço inoxidável, menos de 4 horas em cobre e menos de 24 horas em 

papelão”.  

De acordo OPAS (2020), as medidas de proteção são:  

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel e cobrir a 
boca com o antebraço quando tossir ou espirrar (ou utilize um lenço 
descartável e, após tossir/espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos). É 
importante manter-se a pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas. 
Quando o distanciamento físico não é possível, o uso de uma máscara 
também é uma medida de proteção. A nível individual, essas medidas de 
proteção funcionam inclusive contra as novas variantes identificadas até o 
momento (OPAS, 2020, p. 2). 

 

Segundo a OPAS (2020, p. 16), “o tempo entre a exposição à COVID-19 e o momento 

em que os sintomas começam é geralmente de cinco a seis dias, mas pode variar de 1 a 14 

dias”. 

O Sanar Saúde (2020) publicou em seu site, uma linha do tempo do Coronavírus no 

Brasil, para assim acompanhar os efeitos da pandemia no território nacional.   

De acordo com o Sanar Saúde (2020), as primeiras ações no Brasil começaram em 

fevereiro com a repatriação de 34 dos brasileiros que viviam em Wuhan, enquanto a Europa 

já confirmava centenas de casos e mortes decorrentes da covid-19. 
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O MS adotou uma consolidação para os novos casos, em que, os gestores locais ficam 

responsáveis por repassar o número de casos a OMS. Segundo o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (2020, p.1), "a ação de descentralização da consolidação dos casos busca 

dar agilidade de resposta à doença".  

De acordo com Governo do Brasil (2020), foram anunciadas medidas para ampliar a 

assistência hospitalar no Brasil. 

Os primeiros reforços serão na Atenção Primária, a porta de entrada para 
receber os pacientes no SUS, para evitar que as pessoas procurem os 
hospitais em um cenário de grande circulação do coronavírus. O programa 
Saúde na Hora será ampliado nos municípios, aumentando as unidades de 
saúde que ficam abertas até às 22h ou aos finais de semana para atender à 
população. Também estão entre as ações o chamamento de médicos para o 
programa Mais Médicos como reforço no atendimento nas Unidades de 
Saúde da Família (USF); a organização da rotina de pacientes com doenças 
crônicas; a disponibilização da telemedicina no auxílio ao atendimento de 
doentes graves pelo COVID-19; e a ampliação de leitos de Unidades de 
Tratamento Intensivo (UTI) (GOVERNO DO BRASIL, 2020, p. 3). 

 

Com o passar dos meses e o aumento rápido do nível de proliferação da doença fez 

com que a OMS considera-se uma epidemia mundial que, por sua vez, denominou-se 

pandemia, pelo alto nível e facilidade de contágio.  

Na Figura 1, apresenta-se a linha do tempo do Coronavírus no Brasil, para ajudar a 

compreender a situação de forma geral. 

Dessa forma, com o intuito de encontrar uma forma de contenção da doença, e 

minimizar os níveis de contágio, buscou-se uma mudança de hábitos e comportamentos no 

dia a dia dos indivíduos. 

Segundo Barberia, Cantarelli e Schmalz (2020, apud World Bank, 2020), o fechamento 

de escolas foi parte do conjunto das políticas públicas principais adotadas ao redor do mundo 

com o objetivo de conter a pandemia da COVID-19. Esse tipo de política pressupõe que as 

instituições responsáveis pelo oferecimento da educação ofereçam programas de ensino 

remoto aos estudantes. 
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Figura 1. Linha do tempo Coronavírus 

 
Fonte: Sanar Saúde (2020). 

 

Diante disso, o Ministério da Educação atendeu à solicitação feita pela Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES, 2020, p.1) que publicou a portaria nº 

343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre “a substituição das aulas presenciais por aulas 

em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19”. 

2.2 Modalidades de ensino 

2.2.1 Presencial 

Oliveira (2020a) descreve o ensino presencial da seguinte forma: 

É a modalidade de ensino mais tradicional. Todo o conteúdo do curso é 
exibido em sala de aula, onde os alunos e professores se reúnem todos os 
dias de forma presencial. Os horários de aula seguem o calendário e 
respeitam o turno do curso, que pode ser matutino, vespertino ou noturno. 
Outra característica é que, para ser aprovado, o aluno precisa atingir pelo 
menos 75% de frequência nas aulas, contabilizada a partir da presença em 
sala de aula (OLIVEIRA, 2020a, p. 3). 

   

Segundo o grupo BLB Brasil (2017), a modalidade de ensino presencial possui as 

seguintes vantagens: 

a) Em sala de aula, compartilham-se experiências, constroem-se amizades, 
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descobrem-se oportunidades de emprego e negócios; 

b) O contato direto com o professor muitas vezes facilita o aprendizado, isso 

porque alguns alunos dependem dos debates e das perguntas feitas em 

sala de aula para compreender a matéria de forma adequada; 

c) A formação de grupos de estudo e as atividades de equipe desenvolvidas 

em sala de aula sempre foram grandes aliados no conhecimento; 

d) As pessoas que têm dificuldades de organização e disciplina costumam 

ter melhores resultados no ensino presencial, provavelmente em razão 

do compromisso firmado com o professor e demais pessoas envolvidas. 

A BLB (2017) ainda disserta sobre algumas dificuldades da modalidade presencial:  

Os cursos presenciais apresentam uma dificuldade que afeta quase todos os 
alunos: a falta de flexibilidade. Os compromissos, a rotina de trabalho e os 
imprevistos prejudicam o aprendizado, sendo um verdadeiro desafio 
conciliar serviço, estudo, família e lazer. A pouca flexibilidade é ainda mais 
evidente em relação ao andamento do curso. As aulas seguem de maneira 
uniforme, em que pese cada aluno ter o seu próprio ritmo de aprendizado. 
O professor pode até explicar duas ou três vezes, mas dificilmente estará 
disposto a retomar uma aula do zero, o que até prejudicaria os demais 
estudantes. (BLB, 2017, p. 4). 

2.2.2 Online síncrona 

De acordo com Silva (2019, p. 5), “síncrono quer dizer “ao mesmo tempo”. Nessa 

modalidade de Educação à distância (EAD), as ferramentas pedem a participação do aluno e 

do tutor no mesmo horário e no mesmo ambiente (virtual)”.  

Na modalidade online síncrona, o principal benefício é que o aluno pode interagir com 

o professor em caso de dúvidas, no momento em quem ela acontece, pois ambos estão 

conectados na mesma interface. No entanto, a ferramenta é menos flexível, por conta de 

horário. 

Podem-se citar como exemplos de interfaces síncronas as seguintes, segundo Silva 

(2018): 

 Web-conferências: possuem um horário pré-determinado via transmissão 

online. Onde, o aluno tem acesso a um link ou portal em que assiste à aula no 

exato momento em que ela é transmitida, elas podem ser realizadas no formato 

de videoconferência, áudio-conferência ou teleconferência e, também, 

apresenta a possibilidade de gravar a aula para que ela seja assistida ou escutada 
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novamente depois – de maneira assíncrona. 

 Chats (sala de bate-papo): são as plataformas em que são trocadas mensagens 

em tempo real. Como no caso da web-conferências, os chats necessitam que 

todos estejam online, ao mesmo momento, e seu material também pode ser 

acessado, em alguns casos, após o término da aula e apenas para consulta. 

A IES adotou a modalidade online síncrona, por meio da plataforma Microsoft Teams.    

2.3 Microsoft teams 

A IES disponibilizou o download dos programas por meio da plataforma da loja de 

softwares, de forma gratuita a professores, estudantes e funcionários.  

De acordo com a Microsoft (2020), o Teams é um concentrador que reúne conversas, 

conteúdos e aplicativos. Assim pode-se se conectar com os colegas de aula, fazer perguntas 

ao professor e acompanhar as tarefas em que se está trabalhando. 

Na ferramenta Microsoft Teams, as disciplinas foram cadastradas como equipes, nas 

quais os alunos foram posteriormente incluídos, nos horários em que teriam as aulas na forma 

presencial. As provas, trabalhos e demais atividades são postadas e ficam disponíveis para o 

aluno acessar nos canais das disciplinas, assim como as aulas gravadas. 

Os recursos da plataforma, segundo a Microsoft (2020), são diversos e incluem: 

a) Tarefas: Acompanhe, conclua e envie tarefas para a classe. 

b) Compartilhamento de tela: Exiba sua tela ou uma apresentação no chat e em 

reuniões. 

c) Leitor imersivo: Leia, com facilidade, conversas e chats em um formato mais 

personalizado. 

d) Whiteboard: Colabore no Microsoft Teams usando uma tela digital infinita e 

de forma livre. 

e) Levante a mão: Seja ouvido sem interromper outros alunos. 

f) Modo Juntos: Veja toda a sala de uma nova maneira para discussões e 

apresentações. 

g) Telas de fundo personalizadas: Desfoque o plano de fundo da reunião, escolha 

uma imagem ou carregue seu próprio plano de fundo. 
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A interface do programa é prática e intuitiva, de fácil utilização, conforme mostra a 

Figura 2. 

Figura 2. Interface do programa no computador 

 
Fonte: Interface da ferramenta Microsoft Teams na IES (2020). 

 

A Figura 3 apresenta o modelo de visualização da plataforma por meio do aplicativo 

instalado no smartphone. 

Figura 3. Interface do programa no smartphone 

 
Fonte: Interface da ferramenta Microsoft Teams na IES (2020). 

 
A plataforma traz a praticidade esperada e tem viabilizado a mudança e o 

acompanhamento das aulas na modalidade online síncrona.  

 

 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 33-50 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

43 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para Silva (2020), o método é a escolha de procedimentos sistemáticos para a 

descrição e a explicação de fenômenos, se assemelhando ao método científico o qual procura 

delimitar um problema, realizar observações e interpretá-las, fundamentando-se nas teorias 

existentes. 

Este estudo buscou apresentar o processo de implantação da modalidade de ensino 

online síncrona por uma IES, devido às limitações impostas pela pandemia do Covid-19, além 

de indicadores de como os alunos foram afetados pelas mudanças decorrentes e a visão deles. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada e exploratória, na qual, desenvolveu-se um 

instrumento com questões para coleta de dados no Google formulários, para identificar as 

principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes após a suspensão das aulas presenciais e 

início das aulas online síncronas. 

O instrumento foi composto de duas partes, sendo a primeira, com questões para 

caracterização da amostra e a segunda, com questões para investigar as dificuldades 

apontadas pelos estudantes.  

A abordagem utilizada foi a quali-quantitativa, para analisar os dados obtidos, cruzar 

informações e compreender a realidade da instituição. Utilizou-se a planilha Microsoft Excel 

para organizar os dados e gerar gráficos e indicadores. 

O local do estudo foi a Fatec Jahu e, portanto, utilizaram-se os grupos de alunos no 

Whatsapp para compartilhar o formulário entre os estudantes desta instituição, além de e-

mails da lista de contatos de alguns professores.  

O período de coleta dos dados se deu entre Outubro de 2020 e Fevereiro de 2021. De 

um total de aproximadamente 1.000 alunos matriculados nos sete Cursos oferecidos pela 

Fatec Jahu, obtiveram-se 127 respostas, ou seja, aproximadamente 12% responderam. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das respostas obtidas no formulário aplicado aos alunos, foi possível observar 

que 70% deles tiveram algum tipo de dificuldade em se conectar às aulas na modalidade online 

síncrona. 
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Dentre as dificuldades relatadas, 84,72% estavam ligadas diretamente à plataforma do 

MS Teams e à internet. Parte dos alunos apontou problemas com falta de energia no 

momento da aula e falta de equipamento adequado (Figura 4).  

Figura 4. Problemas encontrados durante as aulas 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

Questionou-se também se os alunos enfrentaram dificuldades durante as aulas e 

62,2% responderam que sim, principalmente por conta na conexão com internet ou da 

instabilidade na plataforma MS Teams.  

Outro questionamento feito foi relacionado à aprendizagem nessa nova modalidade. 

A Figura 5 apresenta esses resultados. 

Figura 5. Dificuldades relacionadas à aprendizagem 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

Observou-se que 64% dos alunos disseram ter dificuldades em pelo menos uma 

disciplina, o que pode estar relacionado ao ambiente de estudo, ou seja, se o aluno possuía 

um local apropriado para o acompanhamento das aulas. 

Investigou-se, também, quantos alunos preferem as aulas presenciais às online 

síncronas, e a relação com o local que usam para estudo (Figura 6). 
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Figura 6. Preferência de ensino X local atual de estudo 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

É possível, a partir dos resultados obtidos, analisar na figura 7, o nível de satisfação do 

aluno quanto ao conforto com o ambiente e o seu silêncio durante as aulas. Cerca de 60% 

sentem-se satisfeitos quanto ao nível de conforto em seu ambiente de estudo. No entanto, 

ao responderem quanto a como se sentem em relação ao nível de silêncio do ambiente, a 

maioria se mostra apenas regularmente satisfeito, citando, dentre os diversos problemas, a 

quantidade de pessoas na casa, a vizinhança, a falta de estrutura para assistir às aulas. 

Figura 7. Nível de conforto e silencio no ambiente de estudo 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
Quanto a essa última problemática, questionaram-se os meios que os alunos possuíam 

para assistir às aulas, e 64% possuíam tanto o smartphone, quanto o computador. Destes, 68% 

possuíam tanto microfone quanto câmera e apenas 2,4% não possuíam nenhum dos dois para 

essa integração, utilizando-se apenas do chat. 
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Pode-se inferir, pelas respostas, que os meios que os alunos possuíam para assistir às 

aulas não tinham uma ligação direta com a dificuldade de prestar atenção a elas. No entanto, 

ao comparar-se com o silêncio do ambiente, esses alunos que possuíam dificuldades também 

responderam que estão 54,12% insatisfeitos ou regularmente satisfeitos em seus ambientes. 

Dentre as vantagens listadas da modalidade online síncrona, encontraram-se, em sua 

maioria, a facilidade dos documentos estarem acessíveis para consulta (aulas gravadas), o 

conforto de se estarem em casa, além da redução dos custos (principalmente no quesito 

transporte). 

A partir dos resultados obtidos, observou-se, como desvantagens das aulas remotas, a 

falta de concentração, o distanciamento social entre alunos e professores e as dificuldades de 

aprendizagem (não aprendem como no presencial) como os mais citados. 

A falta de concentração, segundo Oliveira (2020b), pode estar relacionada às aulas das 

quais o aluno não participa diretamente. 

É praticamente consenso entre professores e profissionais da educação que 
aulas ativas, que colocam o aluno em posição de criar, pensar, debater e 
desenvolver ideias, são mais dinâmicas e ativas do que aulas expositivas, nas 
quais o professor explica o conteúdo durante os 50 minutos de aula. Se 
adotada como única estratégia também no modo remoto, existe uma grande 
probabilidade de os estudantes não criarem uma conexão com o que estão 
fazendo, o que consequentemente pode dispersar o foco (OLIVEIRA, 2020b, 
p. 5). 

 

Segundo a Folha de Londrina (2012, apud Hellen Mello, 2012): 
Nós somos seres sociais e precisamos um do outro. Por comodidade e por 
motivos de segurança conversar pelas redes sociais é mais prático do que 
pessoalmente e isso acontece desde o advento do telefone, mas chega um 
momento que esse relacionamento a distância não é suficiente (FOLHA DE 
LONDRINA 2012, apud HELLEN MELLO, 2012, P. 1). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da pandemia da Covid-19, foi possível observar as dificuldades vivenciadas por 

pessoas no mundo inteiro diante das restrições sanitárias impostas como medidas de conter 

o avanço da doença. 

No âmbito da educação, com base nos resultados de 12% da amostragem, constatou-

se que nem todos os alunos possuem os recursos necessários para aproveitar o melhor das 

aulas remotas. Para alguns falta uma boa conexão com internet, para outros, falta espaço e 
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silêncio no ambiente, o que leva à falta de concentração e à dispersão. Esses problemas foram 

confirmados por meio da pesquisa aqui realizada, a partir dos dados coletados entre alunos 

de uma IES. 

Na modalidade online síncrona adotada pela IES estudada, as aulas estão sendo 

oferecidas por meio da plataforma Teams, no horário normal das aulas, de modo online, ou 

seja, as aulas acontecem ao vivo, e é possível realizar as gravações das aulas. Mas, para se 

obter a frequência, é necessário que o aluno esteja presente durante o período das aulas.  

As avaliações e as atividades também são realizadas por meio dessa mesma 

plataforma, com o suporte de ferramentas apropriadas, tais como o Microsoft forms. A 

plataforma também permite o esclarecimento de dúvidas e a interação com professores e 

colegas. 

Os principais problemas apontados pelos alunos são a instabilidade da plataforma 

Teams e da internet. Relataram, ainda, que às vezes as aulas travam, não é possível ouvir as 

aulas ou a conexão cai. 

Entretanto, mesmo com a falta de recursos para alguns, os alunos continuam 

presentes nas aulas da forma que podem, para que passem por essa fase de restrições, 

impostas pela pandemia, da melhor forma possível.  

Encontraram-se ainda alunos que se adaptaram rapidamente e até preferem essa nova 

forma de assistir às aulas durante o período de pandemia. Eles apontaram até mesmo uma 

economia com relação ao transporte, já que muitos alunos são de cidades da região, além de 

considerarem ser mais confortável estarem no ambiente de suas casas para as aulas. 

Mesmo assim, os impactos observados não podem ser ignorados, pois, na falta de 

dispositivos ou conexão, fica inviável participar das aulas remotas. Além disso, apesar de 

terem sido apontadas algumas facilidades e comodidades quando se referiram às aulas online 

síncronas, observou-se que as aulas presenciais foram apontadas como melhores para a 

maioria dos alunos que responderam a pesquisa, principalmente no que se refere à interação 

e contato humano. 
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RESUMO 
 

As praças são um importante componente das áreas urbanas, trazendo diversos benefícios à 
população e à fauna. Além disso, são locais que permitem maior liberdade na implantação de projetos 
de arborização urbana que, se bem realizados, não acarretam problemas e gastos futuros. Portanto, o 
objetivo deste trabalho foi realizar o inventário arbóreo das três praças da região central do Município 
de Dois Córregos. Nas três praças inventariadas foram registrados 322 indivíduos arbóreos 
pertencentes a 48 espécies distribuídas em 24 famílias e 45 gêneros. As famílias Fabaceae (9 spp. – 
18,7%), Bignoniaceae (5 spp. – 10,4%), Arecaceae e Moraceae (4 spp. – 8,3% cada) foram as mais 
representativas. A espécie Cenostigma pluviosum (sibipiruna) apresentou a maior frequência, 
correspondendo a 16,1% do total de indivíduos amostrados. No entanto, 40 espécies apresentaram 
frequência inferior a 2,2% e foram consideradas raras.  Apenas oito espécies foram encontradas em 
todas as praças: Bauhinia variegata (pata-de-vaca), Delonix regia (flamboyant), Dypsis lutescens 
(areca-bambu), Eugenia uniflora (pitangueira), Handroanthus heptaphyllus (ipê-roxo), Ligustrum 
lucidum (alfeneiro), Nectandra megapotamica (canelinha) e Cenostigma pluviosum (sibipiruna). 
Constatou-se que 60,4% das espécies são exóticas do Brasil. Portanto, fica evidente que apesar de uma 
riqueza de espécies considerável, o alto número de espécies exóticas aliado à alta frequência de 
algumas espécies podem trazer problemas no futuro. 
 
Palavras-chave: Arborização urbana. Áreas verdes. Espaços públicos. Planejamento urbano. 

 
 

ABSTRACT 
 

Squares are an important component of urban areas, bringing diverse benefits to the population and 
the animals. In addition, they are places that allow greater freedom in the implementation of urban 
afforestation projects that, if well done, do not lead to future problems and expenses. Therefore, the 
objective of this work was to carry out the tree inventory of three squares of the central region of the 
Municipality of Dois Córregos. In the three inventoried squares, 322 arboreal individuals belonging to 
48 species distributed in 24 families and 45 genera were registered. The families Fabaceae (9 spp. - 
18.7%), Bignoniaceae (5 spp. - 10.4%), Arecaceae and Moraceae (4 spp. - 8.3% each) were the most 
representative. The species Cenostigma pluviosum (sibipiruna) presented the highest frequency, 
corresponding to 16.1% of the total sampled individuals. However, 40 species presented frequency 
less than 2.2% and were considered rare. Only eight species were found in all squares: Bauhinia 
variegata (pata-de-vaca), Delonix regia (flamboyant), Dypsis lutescens (areca-bambu), Eugenia uniflora 
(pitangueira), Handroanthus heptaphyllus (ipê-roxo), Ligustrum lucidum (alfeneiro), Nectandra 
megapotamica (canelinha) and Cenostigma pluviosum (sibipiruna). It was found that 60.4% of the 
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species are exotic in Brazil. Therefore, it is evident that despite a considerable species richness, the 
high number of exotic species coupled with the high frequency of some species can bring problems in 
the future. 
 
Key-words: Urban afforestation. Green areas. Public spaces. Urban planning. 
 

1. INTRODUÇÃO  

As árvores no meio urbano são de extrema importância, desde que sua implantação 

seja feita de maneira adequada (BLUM; BORGO; SAMPAIO, 2008). Diversos benefícios são 

proporcionados pela arborização das praças, dentre eles: melhorias climáticas, efeitos 

paisagísticos, psicológicos, econômicos e fisiológicos (DANTAS; GOMES; PINHEIRO, 2016). 

Além de benefícios à população, a arborização urbana propicia alimento e abrigo para a fauna 

local, principalmente aves e morcegos, podendo também atuar como trampolim ou corredor 

ecológico (PIVETTA; SILVA-FILHO, 2002), o que possibilita o fluxo de espécies entre fragmentos 

do entorno do Município. 

As praças são definidas, segundo Dantas, Gomes e Pinheiro (2016), como espaços livres 

de edificações que oferecem diversos benefícios sociais, ambientais e culturais. Estes autores 

ressaltam ainda que a arborização de praças tem se tornado um assunto relevante nas 

discussões sobre os problemas das cidades, sendo a utilização das praças pela população 

dependente, principalmente, do meio físico e do atendimento às necessidades dos usuários 

(ALCANTARA; VAZQUEZ, 2015). 

De acordo com Dantas, Gomes e Pinheiro (2016, p.33), “não basta apenas plantar 

árvores, pois são inúmeros os problemas resultantes do mau planejamento ou da manutenção 

equivocada da arborização”. Neste contexto, o planejamento da arborização urbana torna-se 

indispensável (COLETTO; MÜLLER; WOLSKI, 2008), pois diversos problemas podem surgir, 

principalmente relacionados a danos ao patrimônio urbano, como calçadas, redes 

subterrâneas, fiação e postes. Além disso, problemas associados a determinadas 

características das espécies plantadas também são comuns, como queda de folhas, presença 

de frutos grandes e toxicidade. Solicitações para retirada e poda de indivíduos arbóreos estão 

entre os principais motivos de acionamento municipal em relação à arborização urbana, e isso 

está relacionado ao plantio de espécies inadequadas para os locais disponíveis. Assim, o 

planejamento da arborização, o que implica na escolha da melhor espécie quanto ao porte, 
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sistema radicular e afins, para o local de plantio, pode minimizar a necessidade de podas e de 

cortes (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2015). 

Dessa forma, o inventário quali-quantitativo dos indivíduos arbóreos presentes nas 

cidades é uma importante ferramenta para o planejamento da arborização urbana, 

permitindo um primeiro vislumbre da situação existente, auxiliando na melhoria da paisagem 

e servindo como ferramenta para as tomadas de decisão do poder público (COLETTO; 

MÜLLER; WOLSKI, 2008). De acordo com Kramer e Krupek (2012), o conhecimento da flora 

das áreas verdes possibilita que espécies nativas possam ser incorporadas, valorizando 

aspectos estéticos e ecológicos.  

Portanto, o objetivo do presente estudo foi inventariar as espécies arbóreas nas três 

praças existentes na porção central do Município de Dois Córregos, além de fornecer dados 

sobre origem e frequência de cada espécie, podendo servir como subsídio, principalmente, 

para a gestão e manejo destas áreas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

O estudo foi realizado no Município de Dois Córregos, interior do Estado de São Paulo, 

o qual se situa sob as coordenadas geográficas 22°21’58” S e 48°22’48” O. Seu clima é do tipo 

“Cwa”, segundo a classificação de Köppen (Alvares et al., 2013) e sua vegetação é constituída 

principalmente por Floresta Estacional Semidecidual em contato com Cerrado ou não. 

Foram selecionadas três praças da porção central do perímetro urbano do Município 

de Dois Córregos (Figuras 1 e 2).  

As praças selecionadas foram: (P1) Praça Arthur de Carvalho, sob as coordenadas 

22°22’00” S e 48°22’51” O, apresenta perímetro de aproximadamente 381 m e área de 9.061 

m2 (Figuras 2 e 3A-B),  (P2) Praça Francisco Simões, com cerca de 364 m de perímetro e 8.292 

m2 de área, está sob as coordenadas 22°22’07” S e 48°23’03” O (Figuras 2 e 3C-D), e (P3) Praça 

da República, sob as coordenadas 22°22’11” S e 48°23’09” O, possui cerca de 340 m de 

perímetro e 7.176 m2 (Figuras 2 e 3E-F). 
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Figura 1. Mapa de localização das três praças estudadas no Município de Dois Córregos, São Paulo, 
Brasil. 

 
Fonte: Imagem do Google Earth adaptada (data da imagem 20/06/2016). 

 
Figura 2. Praças inventariadas no Município de Dois Córregos, São Paulo, Brasil. 

 
Fonte: Imagem do Google Earth adaptada (data da imagem 25/05/2021). 

 

O inventário foi realizado durante o ano de 2015, sendo coletados apenas os indivíduos 

que não foram possíveis de identificar em campo. A identificação foi realizada a partir de 

literatura específica e comparação com materiais depositados em herbários. O tratamento 
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taxonômico adotado foi o proposto pelo APG IV (2016) para angiospermas (Magnoliophyta) e 

Christenhusz et al. (2011) para gimnospermas (Pinophyta). 

A grafia do nome dos táxons, bem como a abreviação dos nomes dos autores segue o 

IPNI (The International Plant Names Index, 2021). A origem das espécies foi estabelecida de 

acordo com a Lista de Espécies da Flora do Brasil (2021), sendo consideradas nativas espécies 

que assim constassem neste banco de dados e exóticas aquelas tratadas como 

subespontâneas, cultivadas, naturalizadas ou ainda que não constassem no banco de dados. 

Figura 3: Vistas laterais das três praças estudadas no Município de Dois Córregos, São Paulo, Brasil. 
A-B. Praça Arthur de Carvalho (P1). C-D. Praça Francisco Simões (P2). E-F. Praça da República (P3). 

 
Fonte: Autores (2015). 
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Foi também calculada a frequência relativa de cada espécie, sendo a relação entre o 

número de indivíduos da espécie e o número total de indivíduos expressa em porcentagem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registrados, no total, 322 indivíduos pertencentes a 48 espécies distribuídas em 

24 famílias e 45 gêneros (Tabela 1). A Praça Arthur de Carvalho (P1) apresentou 112 indivíduos 

de 15 famílias e 26 espécies, por sua vez na Praça Francisco Simões (P2) foram observados 95 

indivíduos de 16 famílias e 26 espécies e, na Praça da República (P3), foram encontrados 115 

indivíduos de 14 famílias e 22 espécies (Tabela 1). 

Tabela 1. Lista de espécies encontradas em três praças no Município de Dois Córregos, São Paulo, 
Brasil. 

Família/Espécie Nome popular O P1 P2 P3 T F 

Anacardiaceae         

Mangifera indica L. mangueira E 1  4 5 1,6 
Annonaceae         

Annona squamosa L. fruta-do-conde E 1  1 2 0,6 
Araliaceae         

Heptapleurum actinophyllum (Endl.) Lowry 
& G.M.Plunkett cheflera E   2 2 0,6 

Arecaceae         

Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & 
J.Dransf.  areca-bambu E 11 4 31 46 14,3 

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. palmeira-leque-
da-china E  1 2 3 0,9 

Roystonea regia (Kunt) O.F.Cook palmeira-
imperial E  5  5 1,6 

Syagrus romanzoffianum (Cham.) Glassman jerivá N 1 1  2 0,6 
Asparagaceae         

Cordyline congesta (Sweet) Steud. varana E   1 1 0,3 
Bignoniaceae         

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos ipê-amarelo N   1 1 0,3 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos ipê-roxo N 14 7 7 28 8,7 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 
Mattos ipê-roxo N 15   15 4,7 

Jacaranda cuspidifolia Mart. jacarandá-de-
minas N 1 4  5 1,6 

Spathodea campanulata P.Beauv. espatódea E 4   4 1,2 
Combretaceae         

Terminalia catappa L. chapéu-de-sol E  1  1 0,3 
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Cupressaceae         

Cupressus sempervirens L. cipreste-do-
mediterrâneo E  9  9 2,8 

Cycadaceae         

Cycas revoluta Thunb. cica E 2   2 0,6 
Ericaceae         

Rhododendron simsii Planch azaleia E 1   1 0,3 
Euphorbiaceae        

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. louro-variegado E   2 2 0,6 
Jatropha multifida L. planta-coral E  1  1 0,3 
Fabaceae         

Bauhinia variegata L. pata-de-vaca E 2 1 4 7 2,2 
Cenostigma pluviosum (DC.) Gagnon & 
G.P.Lewis sibipiruna N 7 12 33 52 16,1 

Cojoba arborea (L.) Britton & Rose brinco-de-índio E   1 1 0,3 
Delonix regia (Bojer ex Hook.)  Raf. flamboyant E 1 4 1 6 1,9 
Hymenaea courbaril L. jatobá N   1 1 0,3 
Myroxylon peruiferum L.f. cabreúva N 1 4  5 1,6 
Paubrasilia echinata (Lam.) E.Gagnon, 
H.C.Lima & G.P.Lewis pau-brasil N 1   1 0,3 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. canafístula N  1  1 0,3 

Poecilanthe parviflora Benth. coração-de-
negro N 1   1 0,3 

Lamiaceae         

Callicarpa nudiflora Hook. & Arn. calicarpa E 1   1 0,3 
Lauraceae         

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez canelinha N 2 3 1 6 1,8 
Lythraceae         

Lafoensia glyptocarpa Vand. mirindiba-rosa N 2   2 0,6 
Lagerstroemia indica L. resedá E  1 3 4 1,2 
Punica granatum L. romanzeiro E   1 1 0,3 
Malpighaceae         

Malpighia emarginata DC. acerola E 1   1 0,3 
 
Malvaceae         

Ceibas peciosa (A.St.-Hil.) Ravenna paineira N  1  1 0,3 
Hibiscus rosa-sinensis L. hibisco E   2 2 0,6 
Melastomataceae         

Pleroma mutabile (Vell.) Triana manacá-da-
serra N  7  7 2,2 

Meliaceae         

Guarea guidonia (L.) Sleumer marinheiro N  2  2 0,6 
Moraceae         

Ficus benjamina L. figueira-
benjamim E  2  2 0,6 

Ficus microcarpa L.f.        
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figueira-
lacerdinha 

E 4 4 1,2 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. taíuva N 2   2 0,6 
Morus nigra L. amoreira E 7   7 2,2 
Myrtaceae         

Eugenia uniflora L. pitangueira N 5 5 1 11 3,4 
Psidium guajava L. goiabeira E 3 1  4 1,2 
Oleaceae         

Ligustrum lucidum W.T.Aiton alfeneiro E 19 11 13 43 13,4 
Rubiaceae         

Coffea arabica L. cafeeiro E  1  1 0,3 
Rutaceae         

Citrus medica L. limão-cravo E 6  2 8 2,5 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-
porca N  2 1 3 0,9 

Total por praça    112 95 115   

Total       322 100 
Legenda: O = origem; T = total de indivíduos amostrados; F = frequência (%); N = nativa; E = exótica; P1 = Praça Arthur de Carvalho; P2 = 
Praça Francisco Simões; P3 = Praça da República. 

 

Individualmente cada praça apresentou 112 (P1), 95 (P2) e 115 (P3) indivíduos, sendo 

a análise destes dados muito complexa, uma vez que a quantidade de indivíduos em uma 

determinada praça pode variar de acordo com diversos fatores como, por exemplo, a área da 

praça, o projeto paisagístico, a interferência da população local e até mesmo a disponibilidade 

de mudas. 

Quanto ao número de espécies, ao analisar cada praça separadamente, os resultados 

observados evidenciam um número de espécies semelhante ao observado por Gomes et al. 

(2016) em um praça de Macapá/AP com apenas 24 espécies, e bem inferior quando 

comparado com outros estudos realizados no Brasil, dentre eles Romani et al. (2012) que 

encontraram 42 espécies em uma única praça de Ribeirão Preto/SP, Sousa et al. (2014) que 

observaram 85 espécies na Praça Agostinho Nohama, localizada na zona norte do município 

de São Paulo/SP, Matta et al. (2017) com 52, 45, 37 e 38 espécies em quatro praças do 

município de Jaú/SP, e Nunes e Rezende (2019), que registraram 36 espécies para uma praça 

também localizada no município de Jaú/SP. Por sua vez, Milano e Dalcin (2000) sugerem de 

10 a 20 espécies como adequado para a arborização das cidades, evidenciando a maior riqueza 

de espécies encontradas nas praças de Dois Córregos. 

Esse maior número de espécies observadas pode estar relacionado a diversos fatores, 

dentre eles, à ausência de tubulações subterrâneas e fiações nas praças, o que permite que 
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estas possam ser utilizadas para incrementar a riqueza da arborização urbana, pois aceitam o 

plantio de árvores de grande porte. Esse aumento da riqueza pode contribuir no aspecto 

paisagístico, já que podem ser empregadas espécies com períodos de floração diferentes, 

podendo também trazer benefícios para a fauna urbana, pois amplia a variedade e a 

disponibilidade de alimento e a possibilidade de abrigo. 

As famílias com maior representatividade foram Fabaceae com 9 espécies (18,7%), 

Bignoniaceae com 5 espécies (10,4%) e Arecaceae e Moraceae com 4 espécies cada (8,3%). 

Essas famílias juntas representam 45,7% das espécies encontradas. As demais famílias 

apresentaram três espécies ou menos cada. É importante ressaltar também que 15 famílias 

(66,6%) apresentaram apenas uma espécie. 

A família Fabaceae tem se mostrado dominante em diversos inventários de praças no 

Brasil, dentre eles Redin et al. (2010), Pires et al. (2010), Tischer, Forte e Pedroso-de-Moraes 

(2014), Freitas, Pinheiro e Abrahão (2015) e Matta et al. (2017), o que pode estar relacionado 

com a grande riqueza de espécies desta família no Brasil (BGF, 2015). 

As famílias Arecaceae e Bignoniaceae, também tem se mostrado importantes na 

arborização urbana, fato que pode estar relacionado ao alto potencial ornamental delas, uma 

vez que a primeira apresenta florações intensas e, a segunda, beleza das folhagens. 

Oito espécies foram registradas em todas as praças inventariadas, sendo elas: Bauhinia 

variegata L. (pata-de-vaca), Cenostigma pluviosum (DC.) Gagnon & G.P. Lewis (sibipiruna), 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. (flamboyant), Dypsis lutescens (L. Wendl.) Beentje & J. 

Dransf. (areca-bambu), Eugenia uniflora L. (pitangueira), Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 

Mattos (ipê-roxo), Ligustrum lucidum W.T. Aiton (alfeneiro) e Nectandra megapotamica 

(Spreng.) Mez (canelinha). Estas espécies são amplamente empregadas na arborização das 

cidades brasileiras e comumente figuram entre as com maior relevância em diversos estudos 

como em Silva, Meunier e Freitas (2007), Lindenmaier e Santos (2008), Redin et al. (2010), 

Brito et al. (2012) e Freitas, Pinheiro e Abrahão (2015). 

De acordo com Redin et al. (2010), nenhuma espécie empregada na arborização de 

uma área deve apresentar frequência maior que 15% do total dos indivíduos, fato este 

observado nas praças do Município de Dois Córregos, com exceção da espécie Cenostigma 

pluviosum (sibipiruna) que apresentou 16,1%. Segundo Santamour Júnior (1990), no máximo 

30% dos indivíduos empregados deve ser da mesma família, não mais que 20% devem 
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pertencer ao mesmo gênero e apenas 10% devem ser da mesma espécie em uma determinada 

área arborizada. Desta maneira, é possível observar que, além de C. pluviosum (sibipiruna), 

Dypsis lutescens (areca-bambu) e Ligustrum lucidum (alfeneiro) com 13,4% e 14,3%, 

respectivamente, também merecem atenção. 

O alto indicie de indivíduos da mesma espécie pode acarretar problemas no futuro, 

como a diminuição no número de indivíduos devido a doenças e pragas (REDIN et al., 2010). 

Por isso, segundo Freitas, Pinheiro e Abrahão (2015), deve-se adotar uma proporcionalidade 

de cada espécie frente ao total de árvores a serem plantadas. 

As espécies raras nas praças (aquelas com número de indivíduos variando entre 1 e 7 

ou frequência de até 2,2%) representam 83,3% de todas as espécies amostradas. Esse número 

é superior ao encontrado por Freitas, Pinheiro e Abrahão (2015) em praças do Rio de Janeiro 

(69,4%) e Silva, Meunier e Freitas (2007) que encontraram 47% de espécies raras em parques 

urbanos de Recife (PE). Esse grande número de espécies raras encontradas nas praças de Dois 

Córregos pode ser resultante das substituições feitas devido a senescência e morte dos 

indivíduos, mas também por plantios realizados pelos moradores, os quais, geralmente, não 

apresentam critérios na seleção das espécies que vão compor a flora local. 

Quanto à origem das espécies, constatou-se que 29 (60,4%) delas são exóticas, 

enquanto as nativas do Brasil correspondem a apenas 19 espécies (39,6%). Os resultados 

deste trabalho evidenciam um número um pouco maior de exóticas quando comparado com 

outros estudos, os quais tem evidenciado um número mais equilibrado entre espécies nativas 

e exóticas, como é o caso de Dantas, Gomes e Pinheiro (2016) que encontraram 53% de 

espécies exóticas, Matta et al. (2017) que registraram 54% de exóticas, Richter et al. (2012) 

que encontraram 57% de espécies exóticas e Lindenmaier e Santos (2008) que registraram 

58% de exóticas. Uma das preocupações que se deve ter com a implantação das espécies 

exóticas, salientado por Blum, Borgo e Sampaio (2008), deve-se ao fato que algumas delas 

podem ser invasoras de ambientes naturais, sendo a segunda maior causa de extinção no 

mundo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O inventário da arborização das três praças do Município de Dois Córregos evidenciou 

que as praças apresentam semelhanças e considerável riqueza de espécies (48 espécies), além 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 51-63 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

61 

de número de indivíduos (322 espécimes) similar ao de outros estudos conduzidos em áreas 

semelhantes.  

Verificou-se também o predomínio da família Fabaceae e de poucas espécies 

(Cenostigma pluviosum, Dypsis lutescens e Ligustrum lucidum), sendo grande o número de 

espécies com até 7 indivíduos. Grande também foi o número de espécies exóticas (60,4%), o 

que pode trazer problemas futuros. 

Desta maneira são necessárias ações para adequação destas áreas. Conforme se 

tornarem necessárias a substituição de indivíduos, seja por senescência ou por necessidade 

de remoção por danos ao mobiliário urbano, sugere-se o planejamento para a realização do 

plantio de espécies nativas, preferencialmente, do município, priorizando-se espécies ainda 

não encontradas nas praças, a fim de aumentar a heterogeneidade destes ambientes. Essas 

ações podem proporcionar maior disponibilidade de alimento e abrigo para a fauna, melhorias 

para a população que usufrui das praças, reduzir as chances de invasão dos ecossistemas 

nativos por espécies exóticas, bem como de possíveis infestações por pragas. 
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RESUMO 

No contexto atual, as organizações se deparam com uma nova realidade na qual a conectividade e a 
tecnologia vêm ganhando um grande destaque. Logo, as fábricas precisarão se adaptar a esse 
fenômeno a fim de conseguirem comercializar produtos a um custo competitivo, mantendo-se, 
assim, neste acirrado mercado global. Hodiernamente, encontra-se no auge o que muitos 
especialistas consideram como a quarta revolução Industrial, a Industria 4.0, a qual possibilitará 
mudanças relevantes nos processos produtivos. Conhecida pela convergência de tecnologias digitais, 
físicas e biológicas, esta se ancora principalmente na interconectividade entre o mundo digital e 
virtual, na inteligência artificial, na Internet das coisas, assim como em outras características que 
serão abordadas no decorrer deste trabalho. Após a explanação sobre suas características, o 
presente artigo tem como objetivo comparar a realidade dos avanços da Indústria 4.0 em países 
como Brasil e Espanha, com o intuito de identificar quais são os principais desafios e dificuldades 
para a implantação desse novo modelo produtivo, tendo em vista os laços históricos, bem como o 
crescente comércio entre tais países. Para isso, a metodologia aplicada neste artigo baseia-se em um 
estudo exploratório e bibliográfico. Desse modo, foi possível verificar que para que Brasil e Espanha 
atinjam os avanços conduzidos pela Indústria 4.0, será necessário um elevado investimento 
financeiro, assim como a quebra de alguns paradigmas, uma vez que grande parte dos gestores 
galgam por lucros a curto prazo. No entanto, segundo o estudo efetuado, os avanços da Indústria 4.0 
trarão resultados a médio e longo prazo. 
  
Palavras-chave: Globalização. Tecnologia. 4ª Revolução Industrial. 

 
 

ABSTRACT 

In the current context, organizations are faced with a new reality in which connectivity and 
technology are gaining prominence. Therefore, factories will need to adapt to this phenomenon in 
order to be able to commercialize products at a competitive cost, thus maintaining themselves in this 
fierce global market. Today, what many experts consider to be the fourth Industrial Revolution, 
Industry 4.0, is at its peak, which will enable relevant changes in production processes. Known for the 
convergence of digital, physical and biological technologies, it is anchored mainly in the 
interconnectivity between the digital and virtual world, in artificial intelligence, in the Internet of 
things, as well as in other characteristics that will be addressed in the course of this work. After 
explaining its characteristics, this article aims to compare the reality of advances in Industry 4.0 in 
countries like Brazil and Spain, in order to identify what are the main challenges and difficulties for 
the implementation of this new productive model, taking into account in view of historical ties, as 
well as the growing trade between these countries. For this, the methodology applied in this article is 
based on an exploratory and bibliographic study. In this way, it was possible to verify that for Brazil 
and Spain to reach the advances made by Industry 4.0, it will be necessary a high financial 
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investment, as well as the breaking of some paradigms, since a great part of the managers climb for 
short term profits. However, according to the study, advances in Industry 4.0 will bring results in the 
medium and long term. 
 
Keywords: Globalization. Technology. 4th Industrial Revolution. 
 

1. INTRODUÇÃO  

Em 2011, o governo alemão apresentou tecnologias sofisticadas que conectavam 

máquinas e pessoas e que estavam sendo introduzidas ao processo produtivo local. Este, por 

sua vez, prometia um elevado aumento da produtividade, bem como a minimização de 

custos operacionais, agilidade de fabricação, processos autônomos que propiciavam um 

aumento considerável da qualidade do produto e prevenção de gargalos que retardavam a 

velocidade dos processos produtivos (CARDOSO, 2016). 

Alemanha e Estados Unidos iniciaram uma grande corrida em prol da transição para 

um novo modelo industrial, a Indústria 4.0, a qual possui viés de originar fábricas 

inteligentes, através do uso de pilares como a Inteligência artificial, simulação, impressão 

3D, realidade aumentada, computação em nuvem, big data, Internet das coisas entre outras.  

Hoje em dia, em diversos países esse novo modelo produtivo já é uma realidade 

concreta, além da Alemanha e Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Dinamarca, Finlândia e 

Suécia são os países que estão no topo do ranking de nações nas quais os avanços da 

indústria 4.0, já têm grandes dimensões industriais, segundo uma pesquisa divulgada pelo 

fórum Econômico Mundial no início de 2018 (PORTAL TERRA, 2018). 

Logo, é perceptível que no Brasil esses avanços estão longe de ser uma realidade, já 

que conforme muitos especialistas no assunto, a indústria brasileira caminha em passos 

vagarosos, pois ainda há uma transição entre o modelo 2.0 para o modelo 3.0. 

Hodiernamente, o Brasil ocupa a posição 72° entre 140 países no Ranking Global de 

Competitividade, está atrás de países como Rússia, Índia, África do Sul, Chile, Colômbia, Peru 

e Panamá. Isso demonstra claramente que no Brasil os avanços da Indústria 4.0 estão longe 

de ser uma realidade (PORTAL TERRA, 2018). 

Outro fator que compromete o avanço da indústria 4.0 no território brasileiro é a 

pandemia do Novo Coronavírus em 2020, já que muitas indústrias tiveram elevados 

prejuízos, tiveram que decretar falência e outras não possuem condições de investir em 
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tecnologias, já que não possuem recursos financeiros disponíveis (CORREIO BRAZILIENSE, 

2020). 

  Por outro lado, a Espanha ocupa a posição 24ª entre os 25 países líderes do avanço 

industrial, segundo uma pesquisa divulgada pelo Fórum Econômico Mundial no início de 

2018. No entanto, ainda há muito a ser feito, já que, mesmo ocupando essa posição, a 

Espanha ainda está atrás de seus vizinhos europeus, o que evidencia que também há um 

atraso no desenvolvimento tecnológico dessa nação (ATRIA INNOVATION, 2020). 

A Espanha se tornou um dos maiores investidores globais no Brasil e é o 11° principal 

destino dos produtos brasileiros, como os de origens minerais e vegetais. Já o Brasil importa 

da Espanha produtos petroquímicos, compostos orgânicos e inorgânicos, partes e peças de 

avião (BRASIL, 2018). 

Diante desse cenário, torna-se nítida a forte relação entre a Espanha e Brasil no 

âmbito do comércio exterior. Por isso, o presente artigo tem a finalidade de comparar a 

realidade dos avanços da Indústria 4.0 em ambos os países com o intuito de identificar quais 

são os principais desafios e dificuldades para a implantação desse novo modelo produtivo, 

tendo em vista os laços históricos, bem como o crescente comércio entre tais países. A 

metodologia aplicada neste artigo baseia-se em um estudo exploratório e bibliográfico. 

 
2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

Atualmente, vive-se o auge da indústria 4.0, considerada por Rüßmann et al. (2015), 

Cardoso (2016) e Pscheidt (2017) como a quarta revolução industrial. Esta se caracteriza pela 

introdução de diversas tecnologias de alta performance no processo produtivo das empresas 

a fim de reduzir erros, economizar recursos materiais e humanos, maior segurança e 

redução considerável de manutenção e paradas do processo produtivo. Todos os fatores 

citados favorecem o aumento considerável da produtividade e a redução dos custos 

produtivos, o que possibilita o aumento exacerbado da capacidade competitiva da 

organização no mercado. 

No contexto da indústria 4.0, é possível identificar nove pilares que, se introduzidos 

de maneira correta e racional dentro dos processos produtivos em indústrias, fazem com 

que as organizações tenham um ganho significativo a médio e longo prazo, como: o uso do 

Big Data (análise de grandes quantidades de dados), Computação em nuvem (salvamento de 
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arquivos e dados que podem ser acessados em qualquer lugar do mundo), Integração 

vertical e horizontal (organização com total controle dos processos produtivos através de 

sistemas interligados e inteligentes), Inteligência Artificial: (simulação do comportamento 

humano em determinadas atividades), Internet das coisas (objetos conectados à internet os 

quais se interagem uns com os outros), Realidade Virtual (simulações virtualizadas), Robôs 

Autônomos (substituição da mão de obra humana por robôs que trabalham direto, sem 

interromper a produção), Segurança Cibernética (proteção pormenorizada de dados) e 

impressão 3D (possibilidade de produtos flexíveis e complexos, com baixo custo e alta 

qualidade) (RÜßMANN et al., 2015). 

A indústria 4.0 tende a mudar a organização do sistema produtivo, uma vez que 

todos os equipamentos envolvidos no processo estarão interconectados, ou seja, trocarão 

informações entre si, permitindo mudanças em sua programação de acordo com os eventos 

que ocorrerem tanto dentro quanto fora do ambiente industrial. Estas redes que conectam 

equipamentos formam sistemas “cyber-físicos”, haja vista que são o elo entre o mundo real 

e o virtual (CARDOSO 2016). 

O vice-presidente e diretor de Marketing do SEPRORGS (Plataforma de Negócios 

Digitais do Rio Grande do Sul) considera que “a questão não é ‘se’ as empresas devem ou 

não avançar para a Indústria 4.0, mas sim ‘como´ devem fazê-lo”, já que, segundo a mesma 

reportagem, a implantação da indústria 4.0 é benéfica em todos os campos, “desde a 

produção, controle de processos, rastreabilidade, controle de qualidade, planejamento, até 

o desenvolvimento de novos produtos” (PORTAL TERRA, 2018, p. 01). 

2.1 A Indústria 4.0 no Brasil 

 Até meados de março de 2020, o Brasil apresentava indícios de que estava se 

recuperando de uma das maiores recessões econômicas de sua história, a qual se iniciou em 

meados de 2014 e praticamente todos os setores foram afetados pela crise que deixou mais 

de 13 milhões de desempregados no país. “O setor empresarial ainda não conseguiu se 

reerguer. Na indústria, apenas alguns segmentos, como o automotivo, ganharam fôlego. A 

maioria ainda opera com capacidade ociosa” (SALOMÃO; LIMA, 2018, p. 01).  

 Para piorar a situação, ainda segundo Salomão e Lima (2018, p. 01), “boa parte das 

empresas saiu da recessão endividadas e sendo obrigadas a manter cortes e ajustes”. 

Também, segundo a mesma fonte, em 2017, a União, estados e municípios fecharam o caixa 
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público no vermelho, por isso houve consideráveis cortes de subsídios às indústrias, às obras 

de infraestruturas e a outras áreas.  

 Enquanto, o país passava por esses problemas econômicos, países desenvolvidos 

davam largadas a uma transição para um novo modelo produtivo, o qual se orientava pelo 

uso de tecnologias sofisticadas, as quais permitiam a integração entre máquinas e pessoas 

com o uso de pilares como o Big Data, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, 

Computação em nuvem, proporcionando um aumento considerável na produtividade e 

minimização de diversos custos produtivos.  

 O Sistema Firjan defende que a manufatura avançada desde 2012 é uma Tendência 

Tecnológica Mundial e que a sua introdução nas indústrias possibilitará um aumento de 

eficiência de produção entre 6 e 8% (FIRJAN, 2016).  

No entanto, devido ao cenário brasileiro supracitado, o Sistema Firjan (2016, p. 16) 

admite que segundo consenso de especialistas, a indústria nacional ainda se encontra em 

grande parte na transição do que seria a Indústria 2.0 (caracterizada pela utilização de linhas 

de montagem e energia elétrica) para a Indústria 3.0 (que aplica automação através da 

eletrônica, robótica e programação). 

Há um grande desafio para a Indústria brasileira se moldar às tendências da indústria 

4.0, pois segundo Delloit (2016), o Brasil ocupa a posição 29º no índice Global de 

Competitividade da Manufatura, sendo os primeiros colocados os países China, EUA, 

Alemanha, Japão e Coreia do Sul. 

De acordo com Brasil (2018, p. 01), “a estimativa anual de redução de custos 

industriais, no Brasil, segundo levantamento da ABDI, a partir da migração da indústria para 

o conceito 4.0, será de, no mínimo, R$ 73 bilhões/ano”.  

Essa redução considera ganhos de eficiência, minimização de custo de manutenção e 

qualidade, assim a indústria 4.0 é vista como uma grande oportunidade para as Indústrias 

retomarem o crescimento econômico do país.  

Este é um cenário bem preocupante, pois "a expectativa é que, em dez anos, 15% das 

indústrias atuem no conceito da indústria 4.0, que se dá principalmente pela digitalização e 

robotização. Hoje, menos de 2% das empresas estão inseridas nesse conceito” (GAZETA DO 

POVO, 2018, p. 01). Ainda, a mesma fonte citada enaltece que esse percentual de 15%, 

esperado para daqui uma década já é uma realidade na Alemanha, na Coreia do Sul, nos EUA 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 64-78 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

69 

e em Israel e cresce esporadicamente a cada ano. E isso é mais um dado preocupante no 

tocante ao futuro das indústrias brasileiras.   

Uma pesquisa com 227 empresas destacou que apenas 32% ouviram falar da 

Indústria 4.0 e que os principais desafios para a incorporação desse novo modelo industrial é 

a escassez de recursos que engloba a incerteza da relação custo-benefício, elevado 

investimento que gera resultados apenas a médio e longo prazo além de não saberem como 

se adaptarão à realidade 4.0 (FIESP, 2018).  

 A CNI (Confederação Nacional da Indústria) atesta que no Brasil há 

aproximadamente 700 mil indústrias as quais possuem mais de 5 milhões de equipamentos 

que estão em uso em seus processos e possuem, em média, entre 15 e 20 anos, contudo 

apenas 5% desses estão conectados à internet.  E para conturbar ainda mais esse atônito 

cenário, segundo o mesmo estudo, somente 15,1% das empresas pesquisadas possuem 

desígnios a curto e médio prazo de adoção de estratégias em seus processos produtivos 

envolvendo tecnologias como Internet das coisas, inteligência artificial, Big Data entre os 

demais pilares que englobam o conceito da indústria 4.0 (PORTAL BAGUETE NOTÍCIAS, 

2018).  

A mesma pesquisa realizada pela FIESP (2018), em parceria com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem industrial, também evidenciou que 

apenas 5% das empresas brasileiras se sentem “muito preparadas” para 
enfrentar os desafios da Indústria 4.0 e que 23% se consideram “nem um 
pouco preparadas”. Também apontou que somente 41% das empresas 
brasileiras utilizam o lean manufacturing - o sistema de produção enxuta. 
Por fim, revelou que as áreas com mais potencial para se beneficiar dos 
avanços tecnológicos são as de produção, controle de qualidade, 
planejamento e engenharia de desenvolvimento de novos produtos. Das 
227 empresas pesquisadas, 55% são pequenas, 30% são de porte médio e 
as demais são grandes (ESTADÃO, 2019, p. 01). 

 

Um outro dado divulgado pela FIESP (2018, online) evidencia o quão longe o Brasil 

está da indústria 4.0, pois “para cada 10 mil trabalhadores da indústria, há apenas 11 robôs 

no Brasil e 36 na China, enquanto na Coreia do Sul este número é 631, no Japão 305, na 

Alemanha 301, e nos Estados Unidos 176”. Esse dado é de extrema importância já que um 

dos principais pilares da indústria 4.0 é a utilização de robôs autônomos no processo 

produtivo; dentre as suas vantagens, destaca-se que “executa tarefas mais rápidas que um 
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ser humano de modo barato, mais eficiente em determinados momentos e é capaz de 

executar tarefas repetitivas sem acusar cansaço ou qualquer outro desgaste que um ser 

humano teria” (PSCHEIDT, 2007, p. 15).   

Para piorar tal cenário, no início de 2020, as projeções indicavam que no Brasil, teria 

um notório crescimento econômico, no entanto, em março de 2020, o novo Coronavírus 

tornou-se uma pandemia mundial. Diversas medidas foram incorporadas com o intuito de 

frear a disseminação do novo vírus, mas a economia sofreu um grande impacto e entrou em 

uma grande recessão mais uma vez. 

Segundo dados da Confederação Nacional das Indústria (2020), durante esse período, 

65% das médias e grandes empresas brasileiras informaram que tiveram que reduzir a sua 

produção ou paralisá-la devido à pandemia, 69% delas garantem ter perdido faturamento e 

isso fez com que fossem obrigadas a desligar diversos colaboradores a fim de evitar a sua 

falência.  

Considera-se que, no pós-pandemia, as indústrias terão que usar muita inovação em 

seus processos a fim de se manter no mercado, produzir com o menor custo possível e com 

a maior qualidade, e isso acarreta o aumento da capacidade competitiva do produto 

corebusiness no mercado concorrencial. Com base em tais dados, Gianna Sagazio, diretora 

de inovação da CNI, em uma reportagem do portal Correio Braziliense (2020, p. 01), afirma 

que “o atual contexto de pandemia deixou ainda mais evidente para as empresas a 

necessidade de se investir em tecnologias inovadoras e, principalmente, em 

aperfeiçoamento das metodologias de gestão”. 

Diante do exposto, foram identificados quais são os principais fatores que dificultam 

e retardam a transição para a indústria 4.0 no Brasil e promovem o atraso em relação à 

adequação à manufatura avançada em território nacional: 

• Recessão econômica; 

• Falta de mão de obra qualificada na área de tecnologia; 

• Incertezas pós-pandemia; 

• A limitação à adoção de novas tecnologias; 

• A falta de regulação da proteção de dados e da segurança da informação; 

• Falta de políticas públicas que promovam um ambiente favorável à nova 

revolução industrial; 
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• Visão dos gestores por lucros a curto prazo; 

• Sistemas desatualizados e plataformas incompatíveis. 

 
Sendo assim, são diversas e complexas as dificuldades e os desafios que as indústrias 

possuem para incorporar tecnologias de alta performance em seus processos produtivos. 

Para que o Brasil entre na era da Manufatura Avançada, faz-se necessário “o trabalho 

conjunto entre os principais stakeholders brasileiros (poderes executivos e legislativo, 

empresas, academia, sindicatos) para a criação de uma política de Estado robusta e 

competitiva mundialmente” (FIESP, 2018, p. 32). 

2.2 A Indústria 4.0 na Espanha 

Segundo Berger (2016), hodiernamente, a transformação digital é um dos maiores 

desafios econômicos e sociais para a Espanha, já que o país ocupa a posição 45º no ranking 

mundial do “Business Usage Indez”, que é o índice que mede o aproveitamento das 

tecnologias da informação pelas empresas de um país.  

Segundo uma reportagem publicada no portal Atria Innovation (2020), o processo de 

implementação de tecnologias 4.0 nas indústrias do território espanhol está avançando de 

forma lenta.  

Por meio da Figura 1, pode-se comparar o grau de digitalização nas indústrias 

espanholas em relação a outros países. Para a elaboração do referido estudo, verificou-se os 

seguintes fatores: a digitalização em torno do trabalho, o conhecimento tecnológico dos 

colaboradores, a infraestrutura digital e a influência socioeconômica.  

Com base na figura acima, pode-se afirmar que a Espanha ocupa a posição 11ª do 

ranking e suas indústrias só estão mais desenvolvidas que as organizações da Itália, China e 

Brasil, o qual merece destaque negativo, já que ocupa a última posição de desenvolvimento 

tecnológico, entre as maiores economias mundiais. Uma das possíveis explicações para tal 

desempenho é que a Espanha começou a elaborar diretrizes e políticas de transição para a 

Manufatura Avançada bem depois de seus vizinhos europeus (Holanda, França e Alemanha).  
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Figura 1. O índice de digitalização entre as 15 maiores economias do mundo 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Oxford Economics apud ATRIA INNOVATION (2020). 
 

Outro dado que merece atenção é que, segundo Serrano (2019), com base nos seus 

estudos, apenas 8% das indústrias espanholas têm um grau avançado de digitalização de 

processos, no entanto, a média do resto do mundo é de 33%. Ainda, segundo o autor, em 

2020, há a previsão de que essas porcentagens cresçam até 19% na Espanha e até 72% a 

nível global.  

Segundo Berger (2016), a Comissão Europeia oferece um indicador denominado 

“Indicador da Economia e Sociedade Digital” que indica e consolida algumas dimensões 

fundamentais dentro da indústria de um país, como: conectividade, capital humano, uso da 

internet e integração de tecnologias digitais, assim, foi visto que a Espanha, em 2016, 

ocupava a posição 15 no ranking entre os 28 membros da União Europeia, no entanto, cabe 

destacar que seu crescimento nos últimos anos foi superior à média europeia.  

Na Espanha, há 160 robôs para cada 10000 empregados na indústria, sendo que na 

Coreia do Sul há 631, número quase quatro vezes maior. Foi constatado que apenas 54% dos 

espanhóis possuem competências digitais básicas, o que dificulta ainda mais a transição para 

a indústria 4.0. Apenas 38% das empresas espanholas têm uma estratégia digital formalizada 

para os próximos anos (BERGER, 2016).  

Berger (2016) enaltece um estudo que considera que as empresas espanholas 

consideram o processo de digitalização como um efeito positivo à produção e à contratação 
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de empregados, já que para elas uma das suas consequências é o aumento considerável da 

produtividade. Ainda, segundo o autor, 50% das indústrias espanholas acreditam que o 

número de contratações aumentará.  

No entanto, 64% das empresas espanholas consideram o alto custo de investimento 

como um dos principais fatores que dificultam a implementação de um processo produtivo 

inteligente; já 55% das empresas consideram a falta de profissionais com conhecimentos 

técnicos no mercado como o principal fator que dificulta a sua entrada para a indústria 4.0; 

ainda 36% das empresas consideram a resistência a mudanças pelos gestores como um fator 

que impede a elaboração de um plano de transição para a manufatura avançada (BERGER, 

2016).  

Serrano (2019) apresenta um outro estudo, elaborado pela PWC (Price 

waterhouseCoopers), empresa americana especializada em consultoria e auditoria de riscos 

empresariais, que elencou os principais entraves que retardam a transformação digital no 

território espanhol: 

• Falta de cultura digital e formação (76%). 

• Falta de liderança (64%). 

• Não ter claro os benefícios oriundos da indústria 4.0 (56%). 

• Elevado custo (28%). 

• Falta de colaboração dos sócios (24%).  

• Escassez de talentos (20%).  

 
Um maior crescimento digital permitiria um aumento de até 5% do PIB espanhol 

anual, ainda que a previsão de 2019 era de 2,7%. Contudo, não se pode esquecer de que 

ainda falta muito para a indústria espanhola alcançar as capacidades digitais dos países que 

são referências no modelo de indústria 4.0 (SERRANO, 2019). 

Berger (2016, p. 39, tradução nossa) conclui sobre a indústria 4.0 no cenário da 

Espanha que “o objetivo não se reduz a melhorar a eficiência e produtividade dos recursos 

do país, mas, sim, desenvolver modelos de negócios que consolidem o crescimento e 

prosperidade da Espanha”. 

Segundo Blanco, Fontrona e Poveda (2017), no cenário da Espanha, as empresas 

industriais precisam utilizar recursos próprios ou ter acesso a financiamentos para realizar 
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esses investimentos de implementação de tecnologias de alta performance em seus 

processos produtivos, assim poderá produzir de forma flexível de acordo com as 

necessidades do mercado. A política pública terá que fomentar e auxiliar a criação de 

ambientes empresariais inovadores que facilitem a transição das pequenas e médias 

empresas à indústria 4.0. 

Já em 2020, o cenário de ascensão tecnológica das grandes economias mundiais deu 

lugar à pandemia do novo Coronavírus, por isso, medidas de isolamento e confinamento em 

massa tiveram que ser impostas a fim de diminuir a disseminação do novo vírus. Nesse 

sentido, a indústria foi um dos setores mais prejudicados, pois houve muita demissão e 

outras decretaram falência no país espanhol, sendo este um dos países mais atingidos pela 

pandemia.  

Nunca antes na história houve um colapso tão rápido atingindo tantos 
países e tanta gente como o provocado pela pandemia atual. O choque 
causado pelo coronavírus, com a globalização da doença, levou o mundo 
para uma recessão em escala sem precedentes, tendo em vista a economia 
espanhola que vinha se recuperando da crise de 2008 (ALAMBERT, 2020, p. 
01). 
 

A Espanha “que estava em meio a uma recuperação econômica equilibrada nos 

últimos anos, com uma média de crescimento do PIB de 2,8%, entre 2014 e 2018, viu o 

produto interno bruto recuar 5,2% só no primeiro trimestre de 2020”. Considera-se 

importante frisar que essa é a maior queda do PIB desde a grave crise mundial da década de 

1930 (ALAMBERT, 2020, p. 01).  

Assim, nesse ano, a transição para a indústria 4.0 ficará estagnada, as empresas 

tiveram que se inovar para se manterem de portas abertas nesses últimos meses e, por isso, 

uma realidade de tecnologias de alta performance no processo produtivo de indústrias 

espanholas está cada vez mais longe de se tornar realidade. No próximo ano, o país inicia um 

processo de retomada à normalidade e, com isso, poderá visualizar se as empresas e a 

administração pública utilizarão estratégias da manufatura avançada para tornarem-se 

competitivas, de maneira a recuperar-se, economicamente, mais rápidas que países que 

seguem outras estratégias.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É evidente, a partir deste artigo, que a indústria 4.0 é uma tendência em que, mais 

cedo ou mais tarde, todas as indústrias terão que se adaptar a fim de tornar o seu produto 

competitivo no mercado. Entretanto, como pôde-se observar através dos dados 

apresentados no decorrer desse artigo, tanto no Brasil quanto na Espanha, há muita coisa a 

ser feita para que o uso de tecnologias de alta performance seja incorporado nos processos 

produtivos.  

Pôde-se observar que, no Brasil, os principais fatores que dificultam e retardam a 

transição para a indústria 4.0 são: a recessão econômica, devido à crise que começou em 

2014 e que em 2020, em virtude da crise de saúde, causada pelo Novo Coronavírus, 

impossibilitou que as empresas tivessem condições de investir recursos financeiros em 

tecnologias que trarão benefícios apenas a médio e a longo prazo; a falta de profissionais 

com qualificação na área de tecnologia; e a falta de políticas públicas que promovam, 

divulguem e favoreçam a adoção de tecnologias por empresas de médio e pequeno portes.  

Já na Espanha, pôde-se observar que os principais fatores que comprometem a 

implementação de tecnologias da manufatura avançada nas indústrias locais são: alto custo 

de investimento, falta de profissionais com conhecimentos técnicos no mercado, resistência 

à mudança pelos gestores.  

Um outro dado apresentado que permite uma comparação entre ambos os países é 

que, no Brasil, para cada 10 mil trabalhadores da indústria, há apenas 11 robôs, já na 

Espanha esse número chega a 160, o que permite identificar que na Espanha a indústria 4.0 

está um pouco mais avançada que no Brasil. Ainda, a fim de comprovar a afirmação, a figura 

1 apresentada neste trabalho, atinente ao grau de digitalização nas indústrias,  mostra que 

entre os 15 países, considerados maiores potências mundiais, a Espanha ocupa a posição 11ª 

do ranking, já que suas indústrias só estão mais desenvolvidas que as empresas da Itália, 

China e Brasil, o qual ocupa a última posição de desenvolvimento tecnológico entre as 

maiores economias mundiais, o que possibilita afirmar que os avanços da indústria 4.0 estão 

longe de ser uma realidade.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base em todos os dados apresentados, torna-se nítido que, no Brasil, a indústria 

4.0 está longe de ser uma realidade. Também pode-se afirmar que muitas empresas 

possuem um certo receio de se adequar, uma vez que elas estão aguardando exemplos 

exitosos de empresas brasileiras que conseguiram ter sucesso no modelo 4.0. Contudo, é 

evidente que as primeiras a se adequarem terão uma grande capacidade competitiva em 

relação às demais. Já na Espanha, a incorporação das ferramentas da indústria 4.0 está mais 

adiantada se comparada ao Brasil. Nesse cenário, em razão da estreita relação entre os dois 

países ao longo de suas histórias, profissionais brasileiros também encontram na Espanha 

um lugar favorável para aprimorar e intercambiar conhecimentos e experiências, fazendo 

com que conhecimentos linguísticos (conhecimento da língua espanhola) seja também de 

suma importância neste contexto de industrialização e globalização. 

Em 2020, com a crise do Novo Coronavírus, as empresas terão que utilizar a inovação 

a seu favor, já que, em um cenário do pós-pandemia, adequar-se à indústria 4.0 pode ser 

uma das principais estratégias para que elas consigam se manter no mercado com um baixo 

custo de produção e alta qualidade, a fim de agregar valor ao produto final e à marca, 

fidelizando seus clientes em um contexto pós-pandêmico. 

É notório que ainda há muitas perguntas sem respostas sobre o futuro das indústrias, 

por isso novas pesquisas devem ser realizadas para investigar, por exemplo, qual foi o 

impacto da pandemia do Novo Coronavírus nas estratégias indústrias de países onde a 

indústria 4.0 já é uma realidade. Deve-se observar quais as medidas que países como 

Alemanha, Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul estão tomando para, com base nesses 

resultados, propor estratégias indústrias para o pós-pandemia de países como o Brasil e a 

Espanha.   
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RESUMO 

Mediante os grandes transtornos ocasionados pela COVID-19 no mundo, o trade turístico 
sofreu severos impactos econômicos e financeiros. O presente artigo buscou na literatura 
elementos e variáveis que representam as principais dificuldades enfrentadas principalmente 
por pequenas e médias empresas. Através de uma revisão bibliográfica e revisão de escopo, 
realizadas nas bases Scopus, Scielo e Web of Science, utilizando-se descritores relacionados 
ao fenômeno estudado, algumas características que representam obstáculos, tais como, 
restrições governamentais, distanciamento social, adequação aos protocolos sanitários, 
necessidade de inserção ou aumento de presença digital e a necessidade de buscar 
habilidades e comportamentos empreendedores, foram analisadas e caracterizadas. 
Posteriormente, essas variáveis foram compiladas num questionário semiestruturado, 
validado por especialistas do turismo, principalmente sob a perspectiva de agências de 
turismo. Os principais resultados apontam para a busca por treinamentos especializados, por 
linhas de fomento como ação de contenção, aperfeiçoamento do modelo de gestão, 
principalmente nos aspectos de marketing, finanças e jurídico, sendo complementados por 
ajustes logísticos e operacionais como ações elementares para a retomada econômica. As 
principais limitações estão relacionadas a quantidade de bases analisadas, podendo ser 
expandidas, variações nos descritores também representam uma limitação e pelo tema ser 
incipiente. Como sugestão de futuros estudos, recomenda-se a aplicação do questionário 
desenvolvido, na modalidade survey, para diagnosticar a percepção dos impactos sob a 
perspectiva de diferentes stakeholders. O artigo contribui com o diagnóstico de importantes 
impactos econômicos e financeiros num dos setores mais afetados pela pandemia COVID-19, 
oferecendo insights e uma visão macro da situação atual. 
 
Palavras-chave: Pandemia. Impactos. PMEs.  

 
 

ABSTRACT 

Due to the great inconveniences caused by COVID19 in the world, the tourist trade has 
suffered severe economic and financial impacts. This article searched the literature for 
elements and variables that represent the main difficulties faced mainly by small and medium-
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sized companies. Through a bibliographic review and scope review on Scopus, Scielo and Web 
of Science databases, using descriptors related to the studied phenomenon, some 
characteristics that represent obstacles, such as government restrictions, social distance, 
adequacy to sanitary protocols, need for insertion or increased digital presence and the need 
to seek entrepreneurial skills and behaviors were analyzed and characterized. These variables 
were compiled in a semi-structured questionnaire, validated by tourism specialists, mainly 
from the perspective of tourism agencies. The main results point to the search for specialized 
training, for promotion lines as a containment prevention, improvement of the management 
model, mainly in the aspects of marketing, finance and legal, being complemented by logistical 
and operational adjustments as elementary actions for the economic recovery. The limitations 
are related to the quantity of bases analyzed, variations in the descriptors also represent a 
limitation and the theme is incipient. As a suggestion for future studies, it is recommended to 
apply the questionnaire developed, in the survey mode, to diagnose the perception of impacts 
from the perspective of different stakeholders. The article contributes to the diagnosis of 
important economic and financial impacts in one of the sectors most affected by the COVID-
19 pandemic, offering insights and a macro view of the current situation. 
 
Key-words: Pandemic. Impacts. SMEs.  

 

1. INTRODUÇÃO  

Negócios relacionados ao segmento turístico sofreram direta e negativamente os 

impactos causados pela pandemia COVID-19 desde seu reconhecimento, em março de 2020. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2020) declarou que a pandemia transformou 2020 

no pior ano para o setor de turismo internacional. O segmento sofreu uma perda de 935 

bilhões de dólares e uma redução de 900 milhões de turistas de janeiro a outubro de 2020. 

No Brasil, segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM, 2019), o turismo 

corresponde a 8% do PIB. Estudos conduzidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2020), 

estimam que o PIB em 2021 deverá recuar em torno de 4,2% comparado a 2019, sendo 

projetado em torno de R$ 259,4 bilhões.   

O relatório de inteligência do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), voltado ao turismo, apresentou queda significativa nos indicadores do 

setor, visto que, em função da pandemia, diversas empresas ficaram impossibilitadas de 

abrirem suas portas e comercializarem produtos e serviços do trade (SEBRAE, 2020).  

O relatório apresentou ainda os principais desafios para o setor, incluindo diversos 

stakeholders como, hotelaria, bares, empresas de eventos, atrações, agências e operadoras 

de viagem.  Desemprego, cancelamentos de voos e hospedagens, retração econômica 
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refletindo na queda do PIB, fechamento em massa de PMEs. São algumas características que 

ilustram o atual cenário (WTTC,2020; FGV, 2020; IGBE, 2020).  

 Nesse contexto é extremamente necessário que as empresas se reinventem para 

manter a competitividade e seu funcionamento. De acordo com o Sebrae (2020), em função 

nos aumentos das restrições de distanciamento social e quarentena, 31%, ou seja, 5,3 milhões 

de pequenas empresas, mudaram o seu funcionamento e precisaram se adaptar para manter 

sua saúde financeira.  

Ao aprofundar a análise, nota-se que dentre as empresas em funcionamento, 41,9% 

realizam atualmente, apenas entregas online, 41,2% trabalham com o horário reduzido e 

21,6% atuam remotamente (SEBRAE, 2020). 

 Sendo assim, de acordo com Nilash et. Al (2021), os empreendedores precisarão se 

adaptar em diversas situações, incluindo: treinamentos e capacitações em marketing digital, 

finanças, prospecção e vendas, bem como em sua estrutura logística e operacional, tornando 

a necessidade de investimentos em treinamento e desenvolvimento, T&D, extremamente 

relevante para manter a competitividade. Cada vez mais, o e-learning, mentorias, mobile 

learning, palestras via streaming e vídeo conferências vem ganhando um espaço importante 

(CNN BRASIL, 2020).  

Essa pesquisa concentrou-se em analisar as principais dificuldades e obstáculos 

vivenciados pelas PMEs no atual cenário, considerando a COVID-19 e propor diretrizes que 

possam auxiliar na retomada do setor.  

O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma análise na literatura sobre os principais 

conceitos e características que devem compor um questionário semiestruturado, para 

diagnosticar as principais demandas existentes atualmente em PMEs do segmento do turismo, 

mediante aos grandes impactos negativos resultantes da pandemia COVID-19.  

Para buscar as respostas, o estudo se baseou na seguinte questão de pesquisa: Quais 

são as principais variáveis que representam obstáculos em PMEs do trade turístico? Quais 

estratégias podem afetar positivamente no setor de turismo que sofre com a queda gerada 

pela COVID -19?   

Primeiramente foi realizada uma revisão de escopo com o objetivo de buscar na 

literatura as principais variáveis que afetam as PMEs, seguida por uma revisão bibliográfica 

nas bases de dados Scopus, Web of Science e Scielo, em busca de levantar as principais 
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dificuldades enfrentadas no turismo nos últimos cinco anos, no entanto, com ênfase nas 

publicações de 2020 e 2021.  

Posteriormente os resultados foram categorizados e sumarizados num questionário e 

validado por três especialistas, representando empresas do segmento devidamente 

registradas no CADASTUR (sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no 

setor do turismo) tornando-o exequível em futuros estudos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Para fazer uma análise do estado da arte sobre o tema dificuldades no turismo em 

PMEs do trade, buscando auxiliar na retomada do turismo pós-pandemia, apesar de 

existirem inúmeras empresas que compõem o segmento do turismo, este estudo se 

restringe a analisar a problemática sobre a perspectiva das empresas que realizam 

agenciamento de viagens, versado nesta pesquisa, foi realizada inicialmente uma revisão 

bibliográfica tradicional, seguida de uma revisão de escopo e posteriormente a elaboração 

de um questionário semiestruturado, com base nos resultados obtidos nas revisões.  

O objetivo da revisão bibliográfica tradicional é analisar perante a literatura quais são 

as principais fontes, teorias, conceitos e ideias acerca de um determinado tema. Para Jesson 

et al. (2011) os principais fundamentos epistemológicos, ontológicos, a identificação das 

principais questões e problemas que foram abordados até o momento, podem ser 

identificados através da revisão bibliográfica. Dessa forma, entende-se que a revisão 

direciona as principais questões e debates sobre o tema. A Figura 1 ilustra as etapas 

utilizadas na condução do artigo. 

Figura 1. Fases e condução da pesquisa 

 
Fonte: Autores (2021). 
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Quais são essas barreiras? Para buscar respostas, em ambas as bases, foram 

utilizados os seguintes descritores: (tourism) and (pandemic) and (covid or corona) and 

(sme). 

As bases selecionadas nesse artigo para realizar a busca do referencial teórico foram: 

a Scielo, Scopus e Web of Science (Derwent Innovations Index, KCI, Russian Science Citation 

Index e Scielo Citation Index).  

Como fator determinante na seleção das bases, reconheceu-se a importância de se 

explorar artigos relacionados as áreas de turismo, educacionais ou relacionados à área de 

gestão, com ênfase em gestão de pessoas. Vale destacar que na busca, foram considerados 

apenas artigos de 2016 a 2021.  

Os resultados preliminares obtidos foram: Scielo – 0 artigos; Scopus – 117 artigos e 

Web of Science – 2 artigos, totalizando 119 artigos.  Primeiro realizou-se a leitura de título, 

resumo e palavras chaves de cada artigo. Posteriormente, foi realizada a leitura de 

introdução e conclusão. Ao final, filtrando-se apenas artigos convergentes com o tema 

discorrido nesta pesquisa, realizou-se a leitura e fichamento de 63 artigos.  

Nesse contexto, considera-se a abordagem dessa pesquisa qualitativa, exploratória e 

descritiva. Gil (2008) define uma pesquisa exploratória como aquela que busca explicitar um 

problema, ou seja, proporcionar maior familiaridade. O autor classifica uma pesquisa 

descritiva como aquela que descreve as características de uma determinada população.  

Já a revisão de escopo, de acordo com Arksey e O’Malley (2005) focam em mapear 

de maneira ágil os conceitos elementares que permeiam uma determinada área de 

pesquisa. O método difere de uma revisão bibliográfica tradicional pois envolve uma 

pesquisa mais sistematizada, mas não chega a ser uma revisão sistemática, por não visar 

avaliar a qualidade das evidências disponíveis.  

No tocante a condução da revisão de escopo, a Figura 2 apresenta descreve as etapas 

que foram implementadas através do protocolo estabelecido previamente.   

Após as revisões bibliográficas e de escopo, coletando-se as principais demandas e 

diagnosticando ações que objetivam mitigar os problemas chave enfrentados pelo turismo, 

o foco foi converter os resultados em questões a serem respondidas por gestores de 

agências de turismo.  
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Figura 2. Protocolo da revisão de escopo 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

A utilização da entrevista semiestruturada assegura diversas vantagens à pesquisa, 

tais como, a possibilidade de ser utilizada em diversos segmentos da população, promover 

maior flexibilidade, visto que, o entrevistador pode repetir a pergunta, formulá-la de 

maneira diferente até que haja garantia de que foi compreendido, proporciona informações 

mais precisas e permite que os dados (MARCONI; LAKATOS, 1999, P. 94).  

Optou-se por questões alternativas, respostas variando de 1 a 5, onde 1 corresponde 

a discordo totalmente e 5 a concordo totalmente. Como parâmetro a escala Likert, que é 

comumente utilizada na ciência para mensurar atitudes e comportamentos, capaz de extrair 

informações qualitativas de uma pergunta estruturada de forma quantitativa (ALBAUM, 

1997). 

Após a elaboração do questionário, veio a etapa de validação. Para validar, foram 

selecionadas três agências de turismo, devidamente cadastradas no CADASTUR, 

estabelecidas desde o momento antes da pandemia até o presente momento.  

A validação foi feita por entrevistas, através de canais digitais e com instruções claras 

de preenchimento e acompanhamento simultâneo. Algumas alterações foram sugeridas e 

após a sua realização, foi validado com mais duas agências também devidamente 

cadastradas.   

Concluindo-se a etapa de validação, os questionários tornaram-se aptos a serem 

submetidos através de uma survey para uma população e/ou amostra mais abrangente e 

ampla.   
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao utilizar os descritores de buscas definidos previamente, na base de dados Web of 

Science, incluindo em sua totalidade as bases: Derwent Innovations Index, KCI, Russian 

Science Citation Index e Scielo Citation Index, foi possível encontrar apenas dois artigos 

publicados sobre o tema.  

Ao utilizar os descritores de buscas definidos previamente, na base de dados Scopus, 

foram encontradas 117 ocorrências. Filtrando-se os artigos através da leitura de títulos, 

resumos e palavras chaves, foram excluídos 54 artigos que não correspondiam ao tema e 

fenômeno pesquisado, restando 63 para análise. A Figura 3 apresenta a relação de publicação 

por países. 

Figura 3. Países que mais publicam sobre o tema 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

Considerando as buscas na Scopus, por exemplo, nota-se que os dez países que mais 

publicaram acerca dos efeitos da pandemia em PMEs atuantes no trade turístico foram 

respectivamente: Estados Unidos (8 artigos), Reino Unido (7 artigos), Austrália (6 artigos), 

Indonésia (6 artigos), China (5 artigos), Índia (4 artigos), Vietnam (4 artigos), Gana, Romênia e 

Coréia do Sul (3 artigos cada).  

Os autores que mais publicaram artigos são: Kim, W.G., Kristinae, V., Lu, L., Peng, J., 

Ratten. V., Wu, J., com duas publicações cada e, Abdelazis, A.S., Acquaah, M., Aduhene, D.t. e 

Agareal, R.N. como uma publicação de cada autor.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estados Unidos

Reino Unido

Australia

Indonesia

China

Índia

Vietnan

Gana

Romênia

Coréia do Sul

Artigos publicados por país



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 79-92 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

86 

Os cinco principais periódicos que publicam sobre o tema são: International Journal of 

Hospitality Management (11 artigos), Susteinability Swtizerland (10 artigos), Tourism 

Management (3 artigos), Anatolia e Strategic Change com 2 artigos cada.  

Com relação a relevância do tema, fica evidente a ascensão do debate em âmbito 

acadêmico, visto que, em 2020 foram publicados 28 artigos e, em 2021 até o presente 

momento, foram publicados 35 artigos. 

Figura 4. Quantidade de periódicos e respectivos fatores de impacto. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

Os principais resultados encontrados em ambas as bases de dados foram analisados, 

categorizados e apresentados na Tabela 1.  A tabela sumariza os artigos que auxiliaram no 

diagnóstico das principais lacunas, ou seja, dificuldades enfrentadas pelas PMEs, em 

decorrência da COVID-19. 

Tabela 1. Principais artigos encontrados apresentando características que afetam o turismo na atual 
conjuntura pandêmica. 

Trabalhos relevantes Problemas Possíveis soluções 
Itani, O.S., Hollebeek, L.D. (2021) Distanciamento social Realidade virtual 
Thukral, E. (2021); Sobaih, A.E. E. et al. 
(2021); Gregurec, I. et al. (2021); Al-
Fadly, Ahmad (2020); Kukanja, M; 
Planinc, T; Sikosek, M (2020). 

Intervenções 
governamentais 

Resiliência 

Panfluk, E. (2021); Buijtendijk, H. et al. 
(2021); Pascual-Fernández, P. et al. 
(2021); Vig, S. Agarwal, R. N. (2021); 
Aduhene, D. T, Osei-Assibey, E. (2021); 
Gregurec, I. et al. (2021); Al-Fadly, 
Ahmad (2020); Kukanja, M; Planinc, T; 
Sikosek, M (2020).   

Impactos econômicos Inovação 
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Publicações por periódico / Fator de Impacto 

Fator de impacto Publicações
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Nilashi, M. et al. (2021); Ahn, J., Know, J. 
(2021);   

Tomada de decisão dos 
turistas 

Mídias sociais 
Sistemas de 

recomendações 
Leta, S. D., Chan, I. C. C. (2021); Le, D., 
Phi, G. (2021); Pillai, S. G. et al. (2021); 
Rivera, M. et al. (2021); 

Redução na procura por 
hospedagens 

Investimentos em 
gerenciamento de crises 

Untaru, E. –N., Han, H. (2021); Magnini, 
V. P., Zehrer, A. (2021); 

Crise sanitária Medidas de proteção e 
rígidos protocolos de 

higiene 
Wieczorek-Kosmala, M. (2021); Rivera, 
M. et al. (2021); Pascual-Fernández, P. 
et al. (2021); Vig, S. Agarwal, R. N. 
(2021);  

Problemas financeiros Estratégias de contenção e 
prevenção (Fluxo de 

Caixa) 

Pascual-Fernández, P. et al. (2021); 
Kukanja, M; Planinc, T; Sikosek, M 
(2020).   

Necessidade de projeção 
de vendas e 

comercialização de 
serviços/produtos 

Marketing 

Lu, L. et al. (2021); Al-Fadly, Ahmad 
(2020); Kukanja, M; Planinc, T; Sikosek, 
M (2020).   

Gestão e logística Serviços online 

Ratten, V., Jones, P. (2021); Li, Z. et al. 
(2021); Al-Fadly, Ahmad (2020);    

Ausência de habilidades e 
competências 

empreendedoras 

Cursos voltados a 
educação e orientação 

empreendedora 
Fonte: Autores (2021). 

 
A pesquisa apontou para diversas variáveis que interferem negativamente no turismo 

em detrimento ao atual cenário pandêmico global. A literatura, apesar de recente, detalha 

problemas pontuais abrangentes e complexos, que demanda amplo estudo e 

aprofundamento nas análises para viabilizar soluções inteligentes (AL-FADLY, AHMAD, 2020).   

 A busca demonstrou cientificamente, de acordo com (Kukanja, Planinc e Sikosek 

(2020) que as PMEs estão sofrendo impactos extremamente negativos, principalmente em 

função das restrições governamentais, mediante a necessidade de distanciamento social, 

ocasionando queda na geração de receita, levando milhares de negócios ao encerramento de 

suas atividades no Brasil. 

Este cenário abala a confiança do turista, resultando em quedas drásticas na geração 

de renda principalmente de estabelecimentos turísticos relacionados a hospedagem, 

agenciamento, transporte e prestação de serviços turísticos. Complementarmente, a 

necessidade de adequações sanitárias, para seguir os rígidos protocolos exigidos pelas 

entidades regulamentadoras, demandam grandes investimentos, dificultando ainda mais a 

capacidade operacional e logística de PMEs, num momento de retração financeira (THUKRAL; 

SOBAIH ET AL.; GREGUREC ET AL. 2021; AL-FADLY; AHMAD; KUKANJA; PLANINC; SOKOSEK, 

2020). 
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 A complexidade aumenta ainda mais quando além de todas as dificuldades 

supracitadas, são somadas a ausência de habilidades e competências empreendedoras, 

demandadas neste momento de crise, dificultam a adequação a protocolos e a gestão logística 

e operacional, principalmente em PMEs que necessitam de transformações digitais 

consideráveis (RATTEN; JONES; LI ET AL, 2021).   

O questionário resultante da pesquisa é apresentado no Apêndice A. Foi aplicado, 

alterado e validado por três agências de turismo devidamente cadastrada no CADASTUR, 

tornando-se apto a aplicações exploratórias em futuros estudos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura aponta para a necessidade de PMEs realizarem treinamentos e 

capacitações em gestão, empreendedorismo, marketing digital e finanças como formas de 

reduzir os impactos existentes na atualidade no setor do turismo. A busca por linhas de crédito 

e ações de fomento, são alternativas para manter a saúde financeira e a competitividade.  

O estudo apresenta limitações por explorar um tema recente, tornando as buscas 

incipientes. O fato da unidade de analise ter sido restringida as empresas que realizam 

agenciamento de viagens, também é uma limitação, sendo possível em futuros estudos 

explorar a perspectiva de outras empresas e outros players do segmento. A quantidade de 

bases de dados foi limitada, podendo ser ampliadas para uma cobertura mais completa.  

Como sugestão para futuros estudos, recomenda-se uma aplicação de questionários 

no trade turístico para diagnosticar de forma prática as dificuldades enfrentadas, 

corroborando ou refutando as evidências apresentadas nesse trabalho, encontradas na 

literatura. O artigo contribui com o diagnóstico de importantes impactos econômicos e 

financeiros num dos setores mais afetados, de maneira severa, pela pandemia COVID-19.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO – AGÊNCIAS DE TURISMO 
Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 

Barreiras relacionadas as características econômicas/financeiras      

As restrições governamentais em decorrência da COVID19 afetaram negativamente, de maneira 

significativa as agências de turismo no contexto financeiro.  
     

A pandemia provocou cancelamentos de voos e remarcações, aumentando pedidos de reembolsos 

prejudicando as agências de turismo e outros steakholders do trade.  
     

As regras de distanciamento social e aumento no rigor das normas sanitárias inviabilizaram 

funcionamento de lojas físicas de agências de turismo.  
     

A mudança provocada pela pandemia, alterou os critérios de decisão na hora de contratação feita pelo 

turista, interferindo nas vendas e consequentemente nas receitas geradas por agências de turismo.  
     

A baixa procura por hospedagens impacta negativamente nas vendas de agências de turismo.        

A baixa procura por passagens aéreas impacta negativamente nas vendas de agências de turismo.        

A baixa procura por passagens terrestres impacta negativamente nas vendas de agências de turismo.        

O índice de demissões aumentou em função da pandemia.       

A saúde mental dos integrantes da empresa foi comprometida pela pandemia.       

Barreiras relacionadas as características empreendedoras      

As restrições de funcionamento ampliaram a necessidade de construir ou ampliar uma presença 

digital de pequenas e médias empresas do setor do turismo.  
     

Com as constantes alterações no funcionamento das empresas, existe a necessidade constante da 

busca por treinamentos e capacitações.  
     

As empresas precisam construir ou ampliar a presença digital para manterem-se competitivas e em 

funcionamento.  
     

Em função da pandemia as empresas precisam alterar seu modelo de negócio constantemente.       

Em função da pandemia as empresas precisam alterar sua logística de funcionamento constantemente.       

Grande parte dos problemas enfrentados estão relacionados ás finanças da empresa, demandando 

treinamento e capacitação continuamente.  
     

Grande parte dos problemas enfrentados estão relacionados o marketing digital, demandando 

treinamento e capacitação continuamente. 
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Inovar e estar atualizado são formas de se reinventar e manter-se competitivo.       

Estar atualizado continuamente com novas publicações nos diários oficiais é extremamente 

necessário para manter as empresas em funcionamento adequadamente.  
     

T&D como redutor dos impactos no turismo       

Atualizar-se através de cursos e capacitações podem mitigar os efeitos da pandemia.       

Capacitações em gestão são fundamentais no enfrentamento aos efeitos da pandemia.       

Capacitações em marketing são fundamentais no enfrentamento aos efeitos da pandemia.       

Capacitações em finanças são fundamentais no enfrentamento aos efeitos da pandemia.       

Capacitações em vendas são fundamentais no enfrentamento aos efeitos da pandemia.       

Capacitações em como acessar linhas de crédito para fomento são fundamentais no enfrentamento 

aos efeitos da pandemia.  
     

Capacitações em como acessar linhas de crédito para fomento são fundamentais no enfrentamento 

aos efeitos da pandemia. 
     

Capacitações  jurídicas com foco em resolução de conflitos são fundamentais  no enfrentamento aos 

efeitos da pandemia. 
     

Treinamentos com cunho psicológico são fundamentais para manter a produtividade e motivação da 

equipe.  
     

Plataformas digitais e recursos tecnológicos são essenciais para mitigar os efeitos da pandemia.      
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SUPPLY CHAIN FINANCE EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:  

UM ESTUDO NO SETOR DE PANIFICAÇÃO BRASILEIRO  

João Guilherme Marcato 
UNESP-BAURU – FEB, jg_marcato@hotmail.com 

 

RESUMO 

O acirramento da competitividade no setor de panificação industrial tornou essencial a análise das 
relações financeiras entre os elos de suas cadeias de suprimentos. Para tanto, as empresas têm 
adotado o Supply Chain Finance (SCF), que visa diminuir o risco de financiamento por meio da 
melhoria do capital de giro. Contudo, a adoção de práticas de SCF é normalmente negligenciada por 
pequenas e médias empresas (PME’s), que enfrentam dificuldades para obter financiamento junto a 
instituições financeiras. Logo, o objetivo deste estudo é identificar as principais barreiras ao 
financiamento de PME’s do setor de panificação brasileiro e o seu grau de maturidade em relação às 
práticas de SCF. Nesse sentido, desenvolveu-se um questionário estruturado que foi enviado por e-
mail a organizações deste segmento. Os resultados demonstraram que as principais barreiras 
enfrentadas são o elevado custo de crédito e a burocracia excessiva, associadas ao risco de 
endividamento. Identificou-se, também, que há pouca maturidade acerca de práticas de SCF no 
setor, justificada pelo raro acompanhamento de qualquer indicador de desempenho financeiro 
associado às cadeias de suprimentos em que as empresas estão inseridas.   
 
Palavras-chave: Financiamento em cadeias de suprimento. Empresas de panificação. Barreiras de 
financiamento. Maturidade em SCF. PME’s.  
 
 

ABSTRACT 

The increased competitiveness in the industrial bakery sector has made it essential to analyze the 
financial relationships between the links of their supply chains. To this end, companies have adopted 
the Supply Chain Finance (SCF), which aims to reduce the risk of financing by improving the working 
capital. However, the adoption of SCF practices is usually neglected by small and medium enterprises 
(SME’s), which face difficulties when it comes to obtain financing from financial institutions. 
Therefore, this study’s objective is to identify the main barriers to financing SME’s in the Brazilian 
bakery sector and their degree of maturity towards SFC practices. To achieve it, a structured 
questionnaire was developed and sent by email to organizations of this segment. The results showed 
that the main barriers are the high cost of credit and excessive bureaucracy, associated to the risk of 
indebtedness. Also, there is still little maturity regarding SCF practices, justified by the rare 
monitoring of any financial performance indicator associated to the supply chains in which the 
companies are inserted.       
 
Key-words: Supply chain financing. Bakery companies. Financing barriers. SCF maturity. SME’s.  
 

  



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 93-108 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

94 

1. INTRODUÇÃO  

O advento da globalização promoveu um conjunto de mudanças no cenário global, 

dentre as quais, destaca-se o acirramento da competitividade no setor industrial – outrora 

restrita entre duas empresas, esta passou a englobar cadeias de suprimentos (Supply Chain - 

SC) como um todo a fim de maximizar os fluxos de materiais, informação e financiamento 

(GOMM, 2010; LIEBL; HARTMANN; FEISEL, 2016).  

Como consequência dessa dinâmica, as organizações passaram a enfrentar conflitos 

entre compradores e fornecedores que buscam otimizar a gestão de seus próprios capitais 

de giro. Logo, o desafio financeiro da gestão de cadeias de suprimentos (Supply Chain 

Management - SCM) reside em como disseminar informação acerca dos benefícios oriundos 

de sua integração entre os elos supracitados de diferentes níveis com o intuito de melhorar 

o financiamento de cada uma das empresas envolvidas e da SC como um todo 

(CAMERINELLI, 2009; GELSOMINO; MANGIARACINA; PEREGO, 2016).   

Esta situação promoveu o desenvolvimento de métricas de colaboração por meio do 

Supply Chain Finance (SCF), que se visa alinhar os fluxos de materiais, informações e 

financeiro de uma CS, bem como oferecer diretrizes de planejamento, execução e controle 

para este último (GOMM, 2010; WUTTKE et al., 2013). 

Localizado nas interfaces entre operações e finanças e entre logística e finanças, o 

SCF apresenta um conjunto de vantagens competitivas, a saber: melhora a integração entre 

os elos da SC e os consumidores; diminui o custo unitário para a aquisição de insumos; reduz 

os custos de produção; estende os prazos de pagamento; obtém taxas de juros ou 

financiamento mais baixas; e mitiga os riscos de fornecimento por meio do desenvolvimento 

de uma base de fornecedores estável e fidelizada (EVANS; KOCH, 2007; PROTOPAPPA-SIEKE; 

SEIFERT, 2011; ZHAO; HUCHZERMEIER, 2015; CHAKUU; MASI; GODSELL, 2019).    

Todavia, apesar do crescimento da importância do SFC ao longo da última década, 

estudos que avaliam sua adoção em pequenas e médias empresas (PME’s) ainda são 

escassos na literatura (ABBASI; WANG; ALSAKARNEH, 2018; PÉREZ-ELIZUNDIA; DELGADO-

GUZMÁN; LAMPÓN, 2020). Conforme Abbasi, Wang e Alsakarneh (2018), um ponto 

importante a ser estudado, geralmente negligenciado por essas empresas, é a análise das 

relações financeiras entre os elos das SC de que fazem parte, em especial, da disponibilidade 

e capacidade de financiamento.   
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De maneira análoga, desenvolveram-se poucos estudos direcionados à gestão 

financeira do setor de panificação, cujas SC apresentam um histórico de desenvolvimento 

interno de seus elos e da relação entre eles, com foco nas atividades operacionais das 

organizações, tais como produção e logística (VUTETE; BOBO, 2015; PEDROSO et al., 2019). 

Segundo Pedroso et al. (2019), a aplicação de conceitos de SCF neste setor favorece o acesso 

ao crédito das empresas e, consequentemente, melhora as condições dos financiamentos.  

Nesse sentido, o presente estudo busca responder ao seguinte problema de 

pesquisa: “Qual é a atual situação de crédito das PME’s do setor de panificação brasileiro em 

relação ao financiamento em suas cadeias de suprimento?” Para tanto, desenvolveu-se um 

questionário totalmente estruturado na ferramenta Google Forms que foi enviado a elas.   

1.1 Revisão da literatura 

1.1.1 Breve histórico do SCF e suas soluções financeiras 

Ao longo da última década, o SCF tem desempenhado um importante papel na 

otimização de práticas financeiras e operacionais das SC, atraindo a atenção tanto de 

pesquisadores quanto de profissionais da área (XU et al., 2018). Os primeiros estudos 

relacionados ao tema remetem à década de 70, anos antes da popularização do termo SCM 

(BUDIN; EAPEN, 1970; HALEY; HIGGINS, 1973). O estudo de Budin e Eapen (1970), por 

exemplo, analisaram a liquidez do fluxo de caixa gerado ao longo das operações de negócios 

em um período de planejamento de caixa e como mudanças nas políticas relacionadas ao 

crédito comercial e estoques afetam tais entradas. 

A definição formal do conceito, contudo, não foi apresentada até os primórdios do 

século XXI, quando Stemmler (2002) concluiu que a característica principal do SFC é a 

integração dos fluxos financeiros e físicos de uma SC, sendo essencial para o SCM eficaz. 

Evans e Koch (2007) localiza o SFC na intersecção entre logística, operações e financeiro, 

definindo-o como uma aproximação entre dois ou mais elos de uma SC que visa criar valor 

por meio do planejamento e controle do fluxo financeiro a nível interorganizacional. 

Gomm (2010) afirma que o SFC otimiza o financiamento ao longo de toda a cadeia 

com o intuito de reduzir o custo de capital e acelerar o fluxo de caixa. Para Félix (2013), por 

fim, o conceito se refere às transações que ocorrem entre os diversos parceiros da cadeia de 

abastecimento com o intuito de facilitar a compra ou pagamento de produtos ou serviços, 

valendo-se, para tanto, da gestão de faturas e ordens de pagamento. 
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Nesse sentido, o principal objetivo do SCF é alinhar os fluxos de materiais e 

informações com os financeiros a fim de melhorar o financiamento ao longo de toda a SC 

(CAMERINELLI, 2009; WUTTKE et al., 2013). Os benefícios advindos desta prática dependem 

da cooperação entre os stakeholders de uma SC e resultam em novas oportunidades para 

realizar financiamentos, redução dos custos de dívidas e extensão dos prazos de pagamento 

(PROTOPAPPA-SIEKE; SEIFERT, 2011; ZHAO; HUCHZERMEIER, 2015).  

O emprego dessa integração financeira entre os elos facilita a relação entre 

fornecedores e clientes na medida em que cria valor por meio de soluções financeiras que 

satisfazem as necessidades de cada uma das partes envolvidas. Ditas soluções são 

disponibilizadas por instituições financeiras que desempenham um papel determinante 

nesse processo de integração, dado que potenciam a criação e entrega de valor ao 

otimizarem a tesouraria das partes interessadas (FÉLIX, 2013; GELSOMINO; MANGIARACINA; 

PEREGO, 2016).   

Conforme Ribeiro, Coscarelli e Ladeira (2008), as principais soluções financeiras 

empregadas em SCF são: antecipação a fornecedores; desconto de duplicatas; desconto de 

recebíveis com ou sem retorno; factoring; financiamento de estoques; securitização de 

negócios; e securitização de recebíveis. Corroborando com o exposto, Chakuu, Masi e 

Godsell (2019) identificaram que a antecipação a fornecedores e o factoring são as práticas 

mais empregadas por CS a nível global.   

A primeira se caracteriza como uma linha de financiamento bancário que permite a 

empresa compradora oferecer aos seus fornecedores a possibilidade de antecipar os valores 

a receber ao passo que a segunda se configura como um contrato pelo qual uma 

organização cede, total ou parcialmente, a uma instituição financeira créditos de vendas 

feitas a terceiros em troca do pagamento de certa comissão, sendo que a última assume o 

risco de não recebimento dos créditos (RIBEIRO; COSCARELLI; LADEIRA, 2008; CHAKUU; 

MASI; GODSELL, 2019).   

1.1.2 SCF em PME’s 

As PME’s são consideradas a espinha dorsal de qualquer economia, capazes de 

fomentar o desenvolvimento econômico de comunidades e regiões inteiras por meio da 

inovação e geração de novos empregos. Ao elevarem os níveis de competitividade e 

empreendedorismo, estas empresas trazem um conjunto de vantagens, tais como o 
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aumento da rentabilidade e o desenvolvimento econômico (BECK; DEMIRGÜC-KUNT; 

MAKSIMOVIC, 2005; ZHU et al., 2016). 

Apesar deste importante papel, ditas organizações enfrentam dificuldades 

significativas para obter empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. A 

deficiência de linhas de créditos disponíveis para elas se configura como o principal 

obstáculo ao seu desenvolvimento. Como consequência, estas são impedidas de realizar 

investimentos em capacitações, tecnologia e operações (VAN STEL; SUDDLE, 2008; HASAN; 

CHEUNG, 2018).   

Outro ponto a ser destacado é a incipiência destas empresas em otimizar seu  capital 

de giro e estender termos de pagamento com seus fornecedores, sendo esta justificada por 

um conjunto de fatores, tais como a pouca ou nenhuma instrução financeira de seus 

proprietários e a falta de garantia para obter financiamentos bancários (ABBASI; WANG; 

ALSAKARNEH, 2018). 

Ademais, Pedroso et al. (2019) identificaram que o desenvolvimento destas 

organizações também é afetado por um conjunto fontes de endividamento, como: baixos 

custo de crédito e volume de crédito disponível; e não cumprimento dos prazos da dívida.  

Nesse cenário, o SCF permite que as PME’s otimizem seu capital de giro, tanto do 

ponto de vista interno quanto externo (GUILLEN; BADELL; PUIGIANER, 2007; LENNART; LARS, 

2010; PÉREZ-ELIZUNDIA; DELGADO-GUZMÁN; LAMPÓN, 2020). Guillen, Badell e Puigianer 

(2007) concluíram que a boa SCM associada a técnicas de SCF possui um efeito significativo 

sobre a receita total líquida das empresas analisadas. Lennart e Lars (2010) demonstraram 

que há uma forte relação entre maturidade e os desempenhos competitivo e financeiro em 

SC de PME’s. Os autores também indicaram que estas organizações podem melhorar suas 

perfomances competitiva e financeira por meio da adoção de indicadores de maturidade em 

SCM, como modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference).  

Finalmente, Pérez-Elizundia, Delgado-Guzmán e Lampón (2020) concluíram que a 

melhora da relação entre bancos e PME’s por meio da adoção de técnicas de SCF, em 

especial, do factoring, trará um conjunto de benefícios ao setor, caracterizado pela grande 

assimetria de informações financeiras e racionamento de crédito, tais como: maior capital 

de giro; redução de custos; maior competitividade; maior integração entre empresas e 

fornecedores; e maior entrega de valor ao consumidor final.  
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1.2 Estrutura do trabalho 

Além deste capítulo introdutório, os materiais e métodos são discutidos no capítulo 

2, seguido pela apresentação e discussão dos resultados no capítulo 3. A conclusão e as 

considerações finais são apresentadas no capítulo 4. As referências, por fim, seguido pelo 

apêndice.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Caracterização da área de estudo 

O setor de panificação é constituído por empresas de processamento e produção de 

produtos alimentícios assados, tais como pães, bolos e panetones, para distribuição em 

escala industrial ou para venda direta em escala local (VUTETE; BOBO, 2015). Segundo dados 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2019), este setor se 

configura entre os seis maiores segmentos da indústria nacional, com participação de 36% 

em produtos alimentares e 6% em transformação, e está presente em todos os municípios 

do país.  

As principais organizações deste setor são as indústrias de produção de pães 

industrializados, cujas SC são abastecidas por fornecedores diretos, responsáveis pela 

provisão de insumos que constituirão o produto final, tais como farinha de trigo e 

embalagens; e indiretos, responsáveis pela provisão de bens essenciais ao processo 

produtivo, tais como acessórios, maquinário e utilizáveis (PEDROSO et al., 2019). 

O foco do presente estudo são PME’s voltadas à produção de pães industrializados 

no cenário nacional. Estas empresas correspondem a 92,3% do total de empreendimentos 

do segmento, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e 

Confeitaria (ABIP, 2019).  

2.2 Método 

O presente estudo foi conduzido durante o segundo semestre de 2020 por meio do 

envio de um questionário totalmente estruturado por e-mail ao setor financeiro de 

indústrias de produção de pães industrializados que atuam no país. O instrumento de 

coleta e mensuração de dados em questão foi elaborado com o auxílio da ferramenta 

Google Forms, pautando-se na revisão da literatura tecida no Capítulo 1 deste trabalho, e é 

constituído por sete questões. Estas buscaram identificar as principais dificuldades de 
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financiamento enfrentadas pelas PME’s analisadas, bem como quantificar o grau de 

maturidade em relação à adoção de práticas de SCF e indicadores de desempenho 

financeiros no setor.  

Estabeleceu-se um período de quatro meses para a coleta de dados, com início em 

julho e término em outubro. O intuito era obter uma amostra final compreendida entre 10 

e 15 PME’s produtoras de pães industrializados, conforme recomendado por Ribeiro, 

Coscarelli e Ladeira (2008) para a realização de novos estudos sobre SCF no país.    

Antes do período de coleta de dados, conforme o método proposto por Zhang et al. 

(2017), o referido formulário passou por uma rodada de pré-teste em junho de 2020, na 

qual também se elaborou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que pode 

ser consultado juntamente com o questionário na seção de Apêndice deste estudo. Caso a 

empresa optasse por participar do estudo, esta deveria assinalar a opção “Concordo com 

os termos apresentados e aceito participar” e seria direcionada às questões. Caso 

contrário, esta deveria assinalar a opção “Não concordo com os termos apresentados e 

não aceito participar” e seria direcionada à tela de agradecimento da pesquisa.  

Ao final do período estipulado, obtiveram-se 25 respostas, das quais três foram 

descartadas por não interesse das organizações em participar do estudo, totalizando, logo, 

uma amostra final de 22 empresas, valor este superior ao intervalo previamente 

estabelecido. O tratamento e análise dos dados obtidos foram realizados com o auxílio do 

software Microsoft Excel 2013.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Da amostra total coletada, todos os respondentes faturam anualmente até R$ 300 

milhões de reais, sendo classificados, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES, 2019), como pequenas empresas (12 respondentes) e médias 

empresas (9 respondentes). Apenas um participante é considerado uma microempresa, com 

faturamento inferior a R$ 360 mil reais anuais. Este resultado não só valida o escopo do 

presente estudo, bem como reitera os dados da APIB (2019), conforme os quais o setor de 

panificação brasileiro é caracterizado pela maior atuação de PME’s. 

Em relação aos principais desafios de financiamento enfrentados pelas empresas 

analisadas, o elevado custo de crédito se configura como a principal barreira para o 
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segmento, seguido pela burocracia excessiva e disponibilidade de garantias. O desafio 

menos recorrente, ainda que apontado por mais da metade da amostra coletada, foi a 

dificuldade para a elaboração da documentação exigida, conforme ilustrado na Figura 1, que 

apresenta a distribuição de frequência das respostas obtidas.  

Figura 1. Distribuição dos desafios de financiamento no setor de panificação. 

 
Fonte: Autor (2020). 

Constata-se que todas as empresas consideram elevado custo de crédito como 

empecilho ao seu desenvolvimento no setor de panificação brasileiro. Estes resultados 

corroboram com as conclusões propostas por Van Stel e Suddle (2008) e Abbasi, Wang e 

Alsakarneh (2018), segundo os quais as PME’s enfrentam um conjunto de barreiras 

significativas para obter empréstimos e financiamentos de instituições financeiras, que as 

impedem de otimizar seu próprio capital, tais como o elevado custo de crédito e a 

burocracia exigida para obtê-lo.  

Em relação às principais fontes de endividamento, os fatores mais recorrentes foram 

o custo de crédito e o prazo para o pagamento das dívidas, resultados estes que vão ao 

encontro daqueles obtidos por Pedroso et al. (2019), cujo estudo concluiu que tais aspectos 

do mercado de crédito nacional se configuram como um dos principais fatores responsáveis 

pela dificuldade da utilização de crédito pelas indústrias de panificação.  

Além disso, o terceiro fator de endividamento mais apontado pelas empresas 

analisadas é o volume de crédito disponível, suportando, novamente, o estudo de Pedroso 

et al. (2019), conforme o qual as análises de crédito às PME’s no país apresentam condições 
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não muito favoráveis a elas, tais como baixos limites de crédito. A Figura 2, abaixo, 

apresenta a distribuição das respostas obtidas. 

Figura 2. Distribuição das fontes de endividamento no setor de panificação brasileiro. 

 
Fonte: Autor (2020). 

Acerca da pretensão em realizar investimentos em modernização e tecnologia ao 

longo dos próximos cinco anos, somente 2 empresas afirmaram não estarem dispostas a 

realizar qualquer tipo de investimento devido ao risco de endividamento. Esse dado 

corrobora com os resultados obtidos por Hasan e Cheung (2018) que concluíram que o 

receio de tomar empréstimos e, consequentemente, contraírem dívidas por parte das PME’s 

se configura como uma barreira para realizar qualquer tipo de investimento em tecnologia e 

operações.  

Por outro lado, 15 delas pretendem utilizar capital de terceiros, como fontes de 

financiamentos totais ou parciais, ao passo que 5, o próprio capital para realizar tal 

investimento. Esses dados reforçam a necessidade de financiamento para a indústria de 

panificação em relação a investimentos em modernização e tecnologia, dado que, apesar 

das barreiras e dificuldades previamente discutidas, a predisposição ao uso de fontes de 

financiamento ainda é relevante entre as empresas estudadas, conforme discutido por 

Pedroso et. al (2019).   

Nenhuma das organizações analisadas afirmou empregar as seguintes técnicas de 

financeiras de SCF: securitização de negócios, securitização de recebíveis e factoring. As 

práticas mais recorrentes foram o desconto em duplicatas e desconto de recebíveis com ou 
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sem retorno, com 21 e 12 respostas respectivamente, enquanto que as menos recorrentes 

foram a antecipação de fornecedores, com 9 respostas, e o financiamento de estoques, com 

2 respostas. Esta constatação vai de encontro ao estudo desenvolvido por Chakuu, Masi e 

Godsell (2019), segundo os quais as práticas de SCF mais adotadas por empresas são a 

antecipação a fornecedores e o factoring. 

Nenhuma das empresas tampouco afirmou avaliar o desempenho financeiro das SC 

em que estão inseridas por meio de indicadores de forma frequente ou muito frequente. 

Predominaram-se avaliações raras (15) e ocasionais (5), seguidas por 2 empresas que nunca 

as realizavam.   

Logo, pode-se constatar que, embora haja familiaridade com as soluções financeiras 

de SCF, ainda há pouca maturidade em seu emprego pelas PME’s do setor de panificação 

brasileiro, dado que as principais técnicas adotadas a nível global não são completamente 

adotadas e o acompanhamento de indicadores de desempenho financeiro é raramente 

empregado. Esta constatação reitera os resultados obtidos por Lennart e Lars (2010), 

segundo os quais há uma forte relação entre maturidade e desempenho financeiro em SC de 

PME’s, isto é, quanto mais maduro for um determinado elo em relação às práticas de SCF, 

maior é o emprego de técnicas financeiras e indicadores de desempenho por ele.  

Finalmente, quando questionadas acerca do grau de interesse em conformar uma 

aliança com instituições financeiras que fornecessem acesso facilitado a linhas de crédito 

com juros menores, 11 empresas demonstraram-se muito interessadas, seguidas por 8 

interessadas e 3 razoavelmente interessadas.  

Este maior interesse das PME’s pela aliança em questão vai ao encontro dos 

resultados obtidos por Pérez-Elizundia, Delgado-Guzmán e Lampón (2020) que, após 

analisarem as barreiras de acesso ao crédito para PME’s no cenário mexicano, concluíram 

que a melhora no relacionamento entre bancos e as organizações é fator essencial para que 

estas consigam se desenvolver por meio de um conjunto de benefícios, tais como maior 

capital de giro e capacidade de investimento em tecnologia e operações.   

 

4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo tinha como objetivo identificar a atual situação de crédito de 

PME’s do setor de panificação brasileiro em relação ao financiamento de suas cadeias de 
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suprimentos. Os resultados demonstraram que as principais barreiras enfrentadas são o 

elevado custo de crédito e a burocracia excessiva para obter financiamentos junto a 

instituições financeiras. As organizações também apontaram que as principais fontes de 

endividamento enfrentadas pelo setor são o valor do custo de crédito em si e o prazo para 

saldar as dívidas.  

Além disso, identificou-se que, embora haja familiaridade com determinadas técnicas 

financeiras, em especial, o desconto em duplicatas, ainda há pouca maturidade em relação 

às práticas de SCF no setor. Esse pouco desenvolvimento é ainda mais reforçado pelo raro e 

ocasional acompanhamento de qualquer indicador financeiro de SC pelas PME’s analisadas.  

Em face do exposto, pode-se concluir que tal objetivo foi satisfeito.  

Este trabalho contribui academicamente ao ampliar a quantidade de estudos sobre 

SCF relacionados à PME’s e ao setor de panificação, fornecendo uma visão geral sobre as 

principais barreiras à obtenção de financiamento enfrentada pelo setor, bem como do grau 

de maturidade de práticas de SCF nele.     

Gerencialmente, ele ressalta a importância dos gestores de tais organizações em não 

negligenciar o acompanhamento dos indicadores financeiros das SC em que estão inseridas 

a fim de elevar o grau de maturidade de práticas de SCF e, consequentemente, auferir 

vantagens competitivas por meio da otimização de seus fluxos financeiros, tais como maior 

capital de giro e capacidade de investir em tecnologia, capacitação e operações.      

Deve-se ter cuidado, contudo, ao se generalizar os resultados obtidos, uma vez que 

se analisou uma amostra pequena e não probabilística de PME’s do setor de panificação 

brasileiro, que pode não refletir completamente a visão do segmento como um todo. Além 

disso, o estudo considerou apenas empresas de um único setor e foi conduzido em um curto 

período de tempo – somente quatro meses.  

Futuros estudos devem ampliar tanto a amostra de empresas analisadas quanto o 

período de coleta de dados a fim de se obter resultados mais representativos acerca da 

população considerada. Estes também devem incluir em seus escopos empresas focais de SC 

do setor de panificação a fim de obter uma visão holística do segmento como um todo, 

tecendo uma análise comparativa acerca das dificuldades de financiamento enfrentadas por 

grandes empresas e PME’s, bem como do grau de maturidade em relação às práticas SCF 

entre elas. Novos estudos, finalmente, devem ser conduzidos em outros segmentos 
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industriais, como o automobilístico e o farmacêutico, a fim de determinar um panorama 

nacional acerca da aplicação do SCF.  
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APÊNDICE 

Quadro 1. TCLE e questionário utilizados durante a pesquisa. 
Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

Sou aluno de graduação do Curso de Engenharia de Produção da Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP), campus Bauru (SP). Estou desenvolvendo um estudo sobre 
financiamento em cadeias de suprimentos no setor de panificação que tem como objetivo analisar o 
atual cenário de crédito das Pequenas e Médias Empresas (PME’s) no setor. 
Gostaria de convidá-lo (a) a participar desta pesquisa por acreditar que a experiência de sua 
organização neste segmento possa contribuir imensamente para o objetivo dela. Se aceitar o 
convite, o senhor (a) será direcionado a um questionário online constituído por 7 questões, que 
levará entre 5 e 10 minutos para ser preenchido. Caso se sinta desconfortável com o conteúdo de 
alguma questão, poderá deixar de respondê-la e prosseguir para a seguinte. O senhor (a) também 
poderá desistir de responder ao questionário a qualquer momento sem nenhuma consequência, 
mesmo que tenho aceitado participar. 
A informação coletada é confidencial e tanto o seu nome quanto o de sua organização serão 
mantidos em sigilo. O conhecimento e os resultados obtidos serão utilizados apenas para alcançar o 
objetivo apresentado, incluída sua publicação na literatura especializada. 
Sua participação neste estudo é totalmente voluntária e não será oferecido qualquer incentivo 
financeiro para sua participação. Ao assinalar a opção “Concordo com os termos apresentados e 
aceito participar”, a seguir, o senhor (a) atesta sua anuência com este estudo, declarando que 
compreendeu seu objetivo e a forma com que será realizado, conforme a descrição acima 
apresentada. Ao assinalar a opção “Não concordo com os termos apresentados e não aceito 
participar”, todavia, sua participação neste estudo será encerrada. 

Questões 
1. Qual é o faturamento anual bruto de sua empresa? 
 
( ) Até R$ 360 mil ( ) Acima de R$ 5 milhões até R$ 300 milhões 
( ) Acima de R$ 360 mil até R$ 5 milhões ( ) Acima de R$ 300 milhões 

 
2.Qual (is) do(s) item (ns) abaixo se configura(m) como a(s) principal (is) barreira(s) ao 
financiamento no setor de panificação brasileiro? Assinale quantos itens julgar necessários.  
 
( ) Aprovação de limites de crédito ( ) Disponibilidade de garantias 
( ) Burocracia excessiva ( ) Elevado custo de crédito 
( ) Dificuldade para elaboração da documentação mínima exigida 
 
3. Qual (is) do(s) item (ns) abaixo representa(m) a(s) principal (is) fonte(s) de endividamento de sua 
empresa? Assinale quantos itens julgar necessários. 
 
( ) Custo de crédito   ( ) Processo simplificado 
( ) Prazos das dívidas ( ) Volume de crédito disponível 
( ) Nível de exigibilidade de garantia  

 
4. Qual (is) da(s) seguinte(s) prática(s) financeira(s) é (são) empregada(s) por sua empresa? 
 
( ) Antecipação a fornecedores ( ) Financiamento de estoques 
( ) Desconto em duplicatas ( ) Securitização de negócios 
( ) Factoring ( ) Securitização de recebíveis 
( ) Desconto em duplicatas com ou sem retorno 
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5. Com qual frequência sua empresa utiliza indicadores para avaliar o desempenho financeiro da 
cadeia de suprimentos em que ela está inserida?  
 
( ) Nunca ( ) Frequentemente 
( ) Raramente ( ) Muito frequentemente 
( ) Ocasionalmente 
 
6. Caso sua empresa pretendesse realizar investimentos em modernização e tecnologia ao longo dos 
próximos 5 anos, qual(is) seria(m) a(s) fonte(s) de financiamento utilizada(s)? 
 
( ) Capital próprio 
( ) Capital de terceiros (fontes de financiamento total ou parcial) 
( ) Não há pretensão de realizar qualquer tipo de investimento ao longo dos próximos anos 
 
7.  Caso fosse firmada uma aliança entre instituições financeiras e a cadeia de suprimentos em que 
sua empresa está inserida, com juros mais baixos, qual seria seu grau de interesse em participar dela 
a fim de completar o capital necessário para realizar investimentos? 
 
( ) Muito interesse 
( ) Interesse 
( ) Razoável interesse 
 

( ) Pouco interesse 
( ) Sem qualquer interesse 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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 RESUMO 

As mudanças ocorridas nas sociedades nas últimas décadas têm apresentado grandes desafios de 
mudanças em vários setores. Investigações recentes sobre mente, cérebro, cognição e 
desenvolvimento apresentam evidências que questionam a efetividade das práticas pedagógicas no 
processo ensino-aprendizagem. Entretanto, apesar do avanço nas tecnologias de transmissão da 
informação e da forma de aquisição e retenção de conhecimento das pessoas, poucas são as 
instituições de ensino superior que se arriscam na aplicação de novos métodos para formação de 
profissionais. Este artigo pretendeu analisar a experiência de uma faculdade de tecnologia na 
aplicação de conceitos da metodologia ativa no processo de formação de tecnólogos. Para atingir o 
objetivo proposto optou-se pela realização de uma pesquisa exploratória-descritiva, por meio de um 
estudo de caso em uma unidade da instituição analisada, situada na cidade de São José dos Campos. 
A coleta de dados ocorreu por meio de análise documental e entrevistas semiestruturadas com 
gestores da instituição e da empresa envolvidas. Como resultado pôde-se mapear alguns elementos 
intervenientes (facilitadores e dificultadores) no processo de adoção do projeto integrador como 
forma de ensino aprendizagem e, ainda, como elemento de aproximação no relacionamento da 
instituição de ensino com o mercado trabalho. Conclui-se, portanto, que a aprendizagem baseada em 
problemas reais e em parceria entre a instituição de ensino e os atores empresariais, apresenta-se 
como uma ferramenta capaz contribuir com a melhoria da formação dos tecnólogos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino-Aprendizagem. Formação do Tecnólogo. Práticas Pedagógicas. 
 
 

ABSTRACT 

The changes that have been happening in society during the last decades represent a big 
transformation challenges in various sectors. Recent research about the mind, brain, cognition and 
human development show evidences that leads to debate the effectiveness of pedagogic practice on 
the teaching-learning process. Although, there has been improvement in the technologies to 
transmit information and differences on how people acquire and retain knowledge, only a few higher 
education institutions take the risk of implementing new learning methods on their professional 
formation. The intent of this article was to analyse the experience of a University of technology on 
the application of the concepts of active methodology concerning the technologist’s formation. To 
achieve the proposed goal an exploratory-descriptive research was a better option to collect the 
necessary information, through a study case realised in one campus unit, in São José dos Campos, of 
the analysed Institution. The data collection was acquired through analyses of documentation and 
semi-structured interviews with the Institution’s managers and companies involved. As a result, it 
was possible to map some intervening elements (facilitators and hinders) in the process of adopting 
the integrative project as a teaching-learning process and, also, as an element of integration in the 
relationship between the educational institution and the job market. In conclusion, the learning 
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process based on real work environmental situations and the partnership among the educational 
institution and company leaders presents an important tool that is capable of improving the process 
of formation of technologists.  
 
KEY-WORDS: Teaching-learning. Formation of Technologist. Pedagogical Practice. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O atual contexto do mercado de trabalho exige cada vez mais que seus profissionais 

possuam excelência em sua formação e sejam capazes de representar a diferença na 

melhoria dos resultados da empresa. As instituições de ensino, responsáveis pela formação 

dos profissionais que ocuparão estes postos de trabalho e representarão o capital intelectual 

das empresas, têm cada vez mais dificuldades na preparação de profissionais que atendam 

aos requisitos necessários ao bom desempenho profissional. 

Para atendimento a essa necessidade do mercado foram organizadas, nas últimas 

décadas pesquisas sobre os fatores que influenciam esse processo de ensino-aprendizagem 

como: mente, cultura, cérebro, cognição e desenvolvimento. Conforme Bransford et al. 

(1999), essas investigações induziram reflexões a respeito desse processo e sua tradução em 

práticas pedagógicas. 

Este artigo começa por mostrar como as transformações da profissão docente e dos 

saberes curriculares cria um cenário onde professores e alunos precisam se adaptar para 

que ambos se apropriem do conhecimento de ensino-aprendizagem. No cenário acadêmico 

atual, as mudanças ocorrem de maneira acelerada e a construção de novos saberes, assim 

como o desenvolvimento de habilidades didático-pedagógicas são ferramentas essenciais no 

desenvolvimento de profissionais cada vez mais competentes, capazes de absorver e 

transmitir o conhecimento ainda em sala de aula. 

Na sequência, discorreremos sobre a metodologia ativa no ensino-aprendizagem, 

método que une faculdades e empresas na aquisição de conhecimento por parte dos alunos, 

que aprendem através de experiências reais, conhecendo problemas e trazendo soluções, de 

maneira que o conhecimento adquirido se fixa de maneira mais eficiente que em 

metodologias mais tradicionais.  

A parte seguinte do artigo irá examinar como essa metodologia vem sendo aplicada 

na instituição de ensino estudada, trazendo a integração entre professores, alunos e 
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empresas, aproximando o ensino de vivencias reais, criando vínculos cada vez mais fortes 

entre sala de aula e mercado de trabalho. 

Em seguida o artigo irá examinar o ponto de vista das empresas, que passam a 

participar do ensino-aprendizagem, compartilhando questões reais do mercado de trabalho 

e da realidade do chão de fabrica, criando conhecimentos consistentes e ajudando na 

empregabilidade dos diversos alunos que passam absorver conteúdo bastante atual, pronto 

para ser absorvido pelo mercado. 

Além desta introdução, o artigo esta organizado com um referencial teórico que 

aborda o tema teorias sobre ensino-aprendizagem. Os procedimentos metodológicos são 

apresentados a seguir, bem como a pesquisa empírica e os resultados e considerações finais. 

 

2. TEORIAS SOBRE ENSINO-APRENDIZAGEM 

As transformações da profissão docente constantemente afetam os professores do 

ensino superior: Saberes curriculares estão sujeitos a novas diretrizes, novas orientações ou 

teorias, assim como o modo com o qual aulas são ministradas, os saberes didáticos e 

acadêmicos, além do acesso às diversidades tecnológicas. O desenvolvimento de novos 

saberes contribui no desenvolvimento e na formação das diversas habilidades didático-

pedagógicas aplicadas nas estratégias de aprendizagem e nas atividades de ensino para que 

alunos sejam imbuídos do conhecimento de ensino-aprendizagem. No entanto, os 

professores vivenciam diversas situações, como dificuldades para planejar e executar aulas 

ou elaborar exercícios e avaliações (DA SILVA et al, 2019). 

A literatura tem enfatizado a importância de uma modificação nas percepções dos 

alunos, pois estes apenas aprendem aquilo que está significativamente atrelado a essas 

percepções. A retenção do conhecimento se dá através da relevância daquilo que é ensinado 

em relação ao eu, o que tira parte do sentido das avaliações escolares. Nesse cenário 

privilegia-se a autoavaliação, processo que consiste em um ensino centrado no aluno, 

atribuindo ao professor o papel de facilitador. O papel das instituições de ensino migra para 

a formação das atitudes, e seu conteúdo baseia-se na busca dos alunos pelo conhecimento, 

numa autorrealização. A educação passa a ser centralizada no aluno, e ao professor cabe o 

papel de garantir um relacionamento de respeito (BRAIT et al, 2010). 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 109-121 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

112 

 Na atualidade, compreende-se que os métodos de ensino são tão importantes 

quanto os conteúdos de aprendizagem em si. Assim sendo, técnicas de ensino tradicional 

passam a integrar o escopo dos teóricos de varias áreas da educação e da comunidade 

intelectual que procura propor novos métodos de ensino-aprendizagem através da 

identificação de suas deficiências.  

Não se pode afirmar que as metodologias ativas de ensino-aprendizagem sejam 

uniformes tanto no ponto de vista dos pressupostos metodológicos quanto dos teóricos, 

dessa forma é possível identificar diversos modelos e estratégias para sua realização, 

constituindo alternativas para tais processos, com diversos desafios e benefícios, nos mais 

diversos níveis educacionais (PAIVA et al, 2016). 

Existem diferentes teorias na literatura a respeito do ensino-aprendizagem, porem 

neste trabalho abordaremos a aprendizagem baseada em projetos onde a ideia fundamental 

é organizar os conhecimentos escolares de forma que os alunos, por iniciativa própria, 

aprendam procedimentos para organizar informações, estabelecendo relações entre temas 

e problemas. Ao professor cabe a figura do facilitador, que recolhe, favorece e interpretas as 

diversas contribuições dos alunos. Dos alunos é esperado um comportamento ativo, critico e 

criativo (DE MATOS, 2009). 

A metodologia de projetos se afasta do ensino tradicional, permitindo ao professor 

ser mais reflexivo, mantendo uma postura pedagógica que mostra que o conhecimento 

nasce de uma produção coletiva. Essa maneira de enxergar o ensino permite ao aluno 

realizar os próprios testes quanto ao próprio aprendizado no decorrer dos projetos, onde ele 

mesmo constrói e reconstrói seus conceitos durante as etapas, relacionando ideias 

preexistentes com novos conhecimentos, fazendo de conceitos, proposições. Percebe-se 

também o desenvolvimento de maior autonomia entre os alunos conforme as pesquisas 

ocorrem, em diversas fontes, bem como o aumento do interesse na busca por respostas sem 

o acesso ao professor, que ao assumir um projeto perde a característica “engessada” do 

ensino tradicional (DE MATOS, 2009). 

2.1 A aprendizagem baseada em problemas (PBL) 

PBL (Problem-based learning) ou aprendizagem baseada em problemas é um método 

de ensino-aprendizagem que surgiu em 1960 na escola de medicina da Universidade 

McMaster no Canadá. O PBL fundamenta-se no conceito de que a aprendizagem não é um 
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processo simples de recepção de informações, mas um processo de construção de 

significados. Relaciona-se com vários resultados obtidos em pesquisas de psicologia 

cognitiva, que partem da premissa de que o aprendizado ocorre, na maior parte das vezes, 

quando se aproveita dos conhecimentos prévios de cada aluno e de estratégias de estudo 

que incentivam a elaboração das informações e sua incorporação, transformando estruturas 

cognitivas existentes (FILHO et al, 2008). 

Na mesma medida o PBL se baseia numa perspectiva de otimização da 

aprendizagem, através do desenvolvimento da metacognição nos alunos, assim como de 

habilidades de trabalho em equipe. Entende-se que em um ambiente de aprendizagem PBL, 

problemas que comportam mais do que apenas uma solução, demandando um nível de 

integração dos conteúdos disciplinares, devem ser introduzidos antes dos conceitos e teorias 

necessários para sua compreensão e posterior resolução. Este tipo de inversão problema-

teoria é o diferencial do PBL diante de outras metodologias ativas de ensino, apesar 

compartilharem algumas similaridades (FILHO et al, 2008). 

2.2 Aprendizagem Baseada em Projetos 

O ensino através de projetos é uma alternativa didática bastante eficiente quando se 

trata de implementar algo diverso relacionado às praticas pedagógicas, pois ajuda ao 

professor a mudar a estrutura comprometedora gerada pelas aulas expositivas.  O ensino 

por meio de projetos é uma ferramenta útil, que estimula os alunos a construir 

conhecimento, coisa que muitas vezes os livros didáticos não fazem. De maneira 

semelhante, o ensino através de projetos traz facilidades tanto à contextualização de 

conteúdos quanto ao desenvolvimento de habilidades e competências, trazendo estímulos 

desde o novel lúdico até o real (BUSS, 2017). 

A sugestão do ensino através de projetos é que se rompa com as formas 

metodológicas mais tradicionais de organização curricular. Em sua concepção básica esse 

método de ensino inverte a logica hegemônica escolar, alterando a forma com a qual o 

currículo é organizado, assim como da maior parte dos livros didáticos. Existe um maior 

incentivo ao uso da criatividade e do planejamento por parte dos professores. O ensino 

através de projetos proporciona a abertura da perspectiva real de dialogo entre alunos e 

professores, o que permite a estes que construam seu próprio aprendizado no papel de 

sujeitos ativos, criativos, responsáveis e autônomos (BUSS, 2017).  
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O objetivo não é exterminar o método tradicional, com aulas expositivas, pois o 

método em si não representa o problema, apenas a maneira inadequada com o qual pode 

ser conduzido. Um cenário possivelmente ideal seria aquele em que as metodologias 

pudessem ser mescladas e intercaladas para beneficio do ensino e da aprendizagem, de 

forma que os alunos pudessem construir seu próprio conhecimento. A ideia do ensino 

através de projetos é justamente eliminar a passividade dos alunos e aproxima-los dos 

demais agentes do processo educativo, docentes e discentes. É preciso salientar que aqui as 

aulas possuem uma grande dependência dos professores, assim como no ensino tradicional, 

pois aqui eles devem assumir ações e responsabilidades em favor da aprendizagem dos 

alunos, mas com outro modo de atuação (BUSS, 2017). 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa tem como principal objetivo direcionar o processo da 

pesquisa por meio procedimentos sistematizados. Segundo Yin (2005), o método adotado 

para realizar uma pesquisa representa um conjunto de processos que possibilitam estudar 

determinada realidade. 

Nesta pesquisa adotou-se a metodologia da pesquisa exploratória descritiva, por 

meio de um estudo de caso. Segundo Gil (1999) uma pesquisa exploratória ajuda a propiciar 

uma visão geral acerca de determinado fato. Já a pesquisa descritiva, conforme Andrade 

(2002), preocupa-se em observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos. 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo exaustivo de um ou poucos objetos, 

permitindo conhecimento aprofundado deste objeto. 

A coleta de dados ocorreu por meio da análise documental e entrevistas 

semiestruturadas com 02 professores/gestores de cursos e projetos analisados, bem como 

de 01 empresário e representante de uma entidade empresarial (Assecre – Associação dos 

empresários do Chácaras Reunidas). Para a análise dos dados utilizou-se da análise de 

conteúdo. 

 
4. DESENVOLVIMENTO 

Neste item pretende-se realizar uma breve introdução da instituição de ensino e da 

Associação dos empresários do Chácaras Reunidas, ambas instituições objetos desse estudo; 
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bem como o projeto analisado resumidamente. Em seguida discute-se o modelo de ensino 

aprendizagem adotado pela instituição de ensino para apresentação, sob a ótica dos 

entrevistados, bem como quais os principais fatores intervenientes na implementação do 

novo processo. 

4.1 Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos – FATEC 

As Faculdades de Tecnologia e escolas técnicas do estado de São Paulo são 

administradas pelo Centro Paula Souza, e atendem mais de 100 mil estudantes nos níveis 

médio e técnico, para diversos setores industriais, agropecuários e de serviços. As FATECS 

possuem mais de 20 mil alunos distribuídos em diversos cursos superiores de graduação 

(FATEC, 2021). A Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos foi criada no dia 2 de 

março de 2006  conforme o Decreto Nº 50.580 publicado no Diário Oficial: DECRETO Nº 

50.580 DE 2 DE MARÇO DE 2006 cria a Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos, 

como Unidade de Ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS 

e dá providências correlatas. A Fatec é uma Faculdade Pública Estadual e todos os cursos 

oferecidos são gratuitos.” 

No decreto e criação do Centro Paulo Souza, em seu artigo 2º parágrafo 1º define 

como uma das finalidades: “Incentivar ou ministrar cursos de especialidades 

correspondentes às necessidades e características dos mercados de trabalho nacional e 

regional, promovendo experiências e novas modalidades educacionais, pedagógicas e 

didáticas, bem assim o seu entrosamento como o trabalho.” 

Além de aspectos técnicos, a formação geral do tecnólogo envolve uma base de 

caráter social, ético, filosófico e ambiental que torna o cidadão em um profissional ciente de 

suas responsabilidades e de sua inserção no meio social que integra. A bagagem técnica e 

socioambiental adquirida no curso de tecnologia, torna o tecnólogo um profissional que 

realiza suas atribuições seguindo todas as normas de segurança, higiene e proteção ao meio 

ambiente. Aspectos como empreendedorismo possibilitam ao tecnólogo que se dedique à 

direção e gerenciamento de seu próprio negocio, prestação de serviços de assessoria, ao 

ensino e a pesquisa tecnológica dentro de seu campo profissional (FATEC, 2021). 

4.2 Associação dos Empresários do Chácaras Reunidas – ASSECRE  

A Associação dos Empresários do Chácaras Reunidas de São José dos campos surgiu 

em 1993, sob uma parceria com a Sociedade de Amigos do Bairro – SAB, com base na ideia 
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de que o local parecia ideal para a instalação de diversas empresas de pequeno e médio 

porte, após sucessivas tentativas de torna-lo um bairro residencial. A região se tornou um 

polo industrial e comercial com alto potencial de crescimento (ASSECRE, 2021).  

Inicialmente a ASSECRE tinha como objetivo conquistar uma infraestrutura básica 

para moradores, empresários e trabalhadores. Atualmente conta com estrutura suficiente 

para atender a todos, devido à união dos empresários que foram em busca de apoio da 

administração pública (ASSECRE, 2021).  

Atualmente a associação busca prover inovação nos diversos processos das empresas 

associadas, tendo como um de seus principais objetivos a sobrevivência e desenvolvimento 

de seus associados. A relação com instituições de ensino é uma das ferramentas utilizadas 

pela organização para atingir seus objetivos. 

4.3 Projeto de Transporte Compartilhado 

O projeto analisado tratou do tema de transporte compartilhado para empresas 

associadas da ASSECRE e está atrelado ao curso de tecnologia em logística. 

O objetivo principal do projeto era a análise dos dados apresentados pela associação 

e, com base nas competências e conhecimentos exigidos para os estudantes do curso de 

logística, a apresentação de propostas de melhoria do processo. 

As empresas associadas atuavam independentemente com relação ao transporte de 

seus funcionários, fato que representava ineficiência para o conjunto de empresas e 

desperdício de valores; considerando-se a possibilidade de realização de um transporte 

compartilhado. 

Portanto, considerando-se os conhecimentos e competências desejados para o 

egresso do curso de tecnologia em logística, buscou-se atrelar o processo de ensino 

aprendizagem a um problema real e com acompanhamento da organização do mercado de 

trabalho. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste item são mostrados os resultados obtidos, por meio dos dados coletados e 

analisados, apresentando-se os principais fatores intervenientes no processo de 

implementação do projeto integrador como ferramenta para melhoria de ensino-
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aprendizagem dos estudantes nos cursos de tecnologia da instituição objeto do estudo; sob 

a ótica das duas instituições envolvidas. 

5.1 Percepções das Instituições Analisadas 

 Após a transcrição das entrevistas e a exaustiva análise dos dados coletados pôde-se 

elaborar um quadro resumo das principais percepções encontradas, pelos atores 

entrevistados, a respeito do processo de ensino-aprendizagem utilizando um projeto 

integrador alinhado e acompanhado pelo mercado empresarial. O Quadro 1, a seguir, 

apresenta uma síntese desses fatores. 

Quadro 1. Fatores Intervenientes no Processo Ensino-Aprendizagem 

 
Fonte: Autores (2021) 

 

5.2. Percepção sobre dificultadores 

5.2.1 Cultura 

Um dos principais obstáculos para a implantação da metodologia por projetos é a 

cultura, tanto das instituições de ensino, quanto das organizações empresariais, que dificulta 

a mudança de paradigma quanto ao método de ensino.  

Nas instituições de ensino existe forte resistência em alterar métodos já consagrados, 

fazendo com que professores optem por ensinar da mesma maneira com a qual foram 

ensinados em sua formação acadêmica. Ensinar por meio de projetos exige a aquisição de 

um novo perfil educacional, e isso demanda tempo e investimento.  

Do ponto de vista dos alunos, exige uma mudança de igual magnitude, pois desde sua 

formação mais básica foram adaptados ao ensino convencional, mantendo uma postura 

Instituição de Ensino Organização Empresarial

Cultura
Cultura dos professores e alunos com
relação ao padrão de ensino

Cultura de alguns empresários de que a
instituição de ensino nunca contribui 

Controle
Necessidade de criação de
procedimentos para controle

Disponibilidade de pessoal para
acmpanhamento

Perfil
Habilidades socioemocionais pouco
desenvolvidas

Empresarios antiguados e sem visão
estratégica

Interesses Objetivo é o aprendizado do aluno Objetivo é a contribuição para empresa

Localização Localizada em um Parque Tecnológico
Associação concentra grande número de
empresa em um determinado local

Facilitadores
Cultura

Existência de cultura de
empreendedorismo e inovação

Existência de empresários que buscam a
inovação junto a instituições de ensino e
pesquisa (FATEC, SENAI)

Conhecimento
Proximidade de renomadas instituições
de ensino e pesquisa

Nível de conhecimento dos empresários
facilita a adoção de soluções propostas

Percepção Atores

Dificultadores
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relativamente passiva em sala de aula, com pouco exercício pratico além dos livros, como 

aponta Brait et al (2010).  

Por parte das organizações empresariais existe resistência em abrir portas e 

compartilhar conhecimentos, tendo como objetivo principal a formação de novos 

profissionais, sendo que grande parte não percebe grande contribuição direta das 

instituições de ensino em sua trajetória.   

5.2.2 Controle 

Para que um projeto se torne um processo viável de ensino-aprendizagem, as 

instituições necessitam da criação de novos tipos de controle, para que possam medir e 

monitorar o progresso dos alunos, e isso demanda um esforço que muitas vezes perde força 

em comparação com os métodos de ensino tradicionais, já consolidados, tornando-se uma 

das dificuldades deste tipo de metodologia.  

Da mesma maneira é necessário que as empresas integrantes dos projetos 

disponibilizem pessoal apto a realizar o acompanhamento dos alunos inseridos no processo, 

o que acaba elevando os custos na percepção dos gestores, além de criar a percepção de 

que força de trabalho deixou de ser direcionado à atividade da empresa em si.  

5.2.3 Perfil 

Outro grande obstáculo ao ensino-aprendizagem na metodologia ativa, do ponto 

vista das instituições é o baixo desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos, 

que tem pouca vivencia pratica no convívio com desafios profissionais, analise de dados 

reais, no gerenciamento das próprias emoções e no trabalho colaborativo com outros 

profissionais. Dessa forma a inserção no ambiente do projeto integrador pode ser lento, 

deixando de cumprir a proposta curricular da instituição.  

Em nossa entrevista com a organização empresarial, foi citado o perfil das empresas 

mais antigas, e de seus gestores, como um ponto de dificuldades, tendo em vista que muitos 

desses profissionais possuem uma visão antiquada, e obtiveram crescimento distante do 

ambiente acadêmico. Não utilizam de visão estratégica, e portanto se mantem resistentes 

ao método ativo de ensino. No entanto nosso entrevistado enxerga que há um limite para 

tal resistência, e acredita que eventualmente ocorrerá uma aproximação entre empresas e 

academia. 

5.2.4 Interesses 
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Esse é um dos pontos de maior divergência, pois as instituições tem como maior 

interesse a formação de seus alunos, e a aprendizagem em si. É importante que as pessoas, 

em sua formação acadêmica, desenvolvam diversas habilidades que apenas o ambiente real 

de uma empresa pode fornecer, conforme nos mostra Buss (2017). 

Para as empresas a questão é diferente, e tratada com outro foco. Para elas o 

objetivo é a contribuição que os alunos podem trazer ao negócio, e dessa forma deixam de 

ser vistos como simples alunos, e passam a ser vistos e cobrados como funcionários. Em 

certo grau o ensino-aprendizagem é deixado de lado, em detrimento da finalidade pela qual 

a organização trabalha.  

5.3 Percepção sobre facilitadores 

5.3.1 Localização 

 A Fatec sem encontra bem localizada, dentro de um parque tecnológico, o que traz 

grande facilidade de acesso para empresas e alunos. Dessa forma, empresas tem pouca 

dificuldade em contatar a  instituição de ensino, sem a necessidade de grande logística. Esse 

ponto é um grande apoio ao objetivo de estreitar o contato entre esses atores. 

 A Assecre concentra um grande numero de empresas num mesmo local, o que torna 

pratico o contato tanto entre as empresas integrantes, quanto para o acesso da instituição 

de ensino, o que ajuda a mitigar parte dos elementos apontados como dificultadores.  

5.3.2 Cultura 

 A cultura também pode ser citada como um facilitador, pois a Fatec traz em seu 

cerne a cultura do empreendedorismo e inovação, o que desperta grande iniciativa nos 

alunos, ponto fundamental para a busca do saber através das metodologias ativas de ensino 

conforma nos mostra de Matos (2009). 

 Em contrapartida aos empresários mais conservadores, estão aqueles que buscam 

inovação junto a instituições de ensino e pesquisa, como FATEC e SENAI. Nosso entrevistado 

nos conta que numa empresa de pequeno e médio porte como a estudada, faz-se necessária 

a busca por outros caminhos para obter tecnologia, e então surgem as parceiras com 

instituições de ensino, como o SENAI, além de funcionários que estejam cursando algum tipo 

de graduação, podendo estudar cases em seus trabalhos de graduação. 

5.3.3 Conhecimento 

 As instituições de ensino e pesquisa são uma força poderosa quando se trata do 
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desenvolvimento das organizações empresariais, e esse é um dos grandes facilitadores da 

metodologia de ensino-aprendizagem através de projetos integradores. Ficam claros os 

ganhos que podem nascer de tais parcerias, e então surgem grandes oportunidades de 

aprendizado para os alunos dessas instituições. 

 Em contrapartida, as empresas tem um enorme conhecimento pratico, como 

nos diz nosso entrevistado ao citar que o contato com a indústria traz um feedback 

importante para os alunos e para os cursos, que se mantem atualizados. A ASSECRE obteve 

experiências com instituições que se descobriram realmente desatualizadas com a realidade 

do mercado, e foi importante que tenham se aproximado de instituições de tecnologia. Além 

disso, é muito interessante para um aluno participar de um projeto que vai ser realmente 

implantado. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este projeto teve como principal objetivo analisar os fatores intervenientes no 

processo de adoção da metodologia de aprendizagem por projeto integrador por uma 

instituição de ensino superior da área de tecnologia. 

Entende-se que o objetivo foi alcançado sendo que os fatores detectados ao longo da 

pesquisa corroboram algumas dificuldades encontradas na literatura a respeito do tema. 

O contexto vivenciado pelas instituições de ensino, de forma geral, é bastante 

preocupante. As mudanças no perfil dos alunos, a cultura existente na classe docente, 

dentre outras questões relacionadas a essa dificuldade, exigem novos métodos de 

abordagem para que se obtenha um resultado melhor. 

Também a questão do relacionamento empresa x instituição de ensino apresenta-se 

como de difícil solução, e que, entretanto, pode ser mitigada pela adoção do processo de 

ensino por projeto integrador. 

Espera-se que a pesquisa possa contribuir com a análise e proposição de soluções 

para as questões enfrentadas pelo ensino atualmente.  

Como essa pesquisa não tem a pretensão de esgotar o assunto, sugere-se como 

pesquisas futuras a análise do problema sob a ótica dos alunos, bem como, sua replicação 

em outros cursos e instituições de ensino. 

 
REFERÊNCIAS 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 109-121 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

121 

ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: 
noções práticas. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002 
 
BRAIT, Lílian Ferreira Rodrigues; MACEDO, Keila Márcia Ferreira de; DA SILVA, Francis 
Borges; SILVA, Márcio Rodrigues; DE SOUZA, Ana Lúcia Rezende de Souza. A RELAÇÃO 
PROFESSOR/ALUNO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. Itinerarius reflectionis, [S. 
l.], p. 1-15, 1 jan. 2010. 
 
BUSS, Cristiano da Silva; MACKEDANZ, Luiz Fernando. O Ensino Através de Projetos como 
Metodologia Ativa de Ensino e de Aprendizagem. Revista thema, [s. l.], p. 122-131, 1 jan. 
2017. 
 
CURSOS de Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação. [S. l.], 1 jan. 
2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept/educacao-profissional-
tecnologica-de-graduacao-e-de-pos-graduacao. Acesso em: 18 abr. 2021. 
 
DA SILVA, Lucas Braga; WILL, João Manuel de Sousa. TECNÓLOGOS EM LOGÍSTICA: DA 
GRADUAÇÃO A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR. Revista Humanidades e Inovação, [S. l.], 
p. 192-202, 1 jun. 2019. 
 
DE MATOS, Marilyn A. Errobidarte. A METODOLOGIA DE PROJETOS, A APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA. Ensino, Saúde e Ambiente, [s. l.], p. 
22-29, 22 abr. 2009. 
 
FATEC INSTITUCIONAL. [S. l.], 1 jan. 2021. Disponível em: https://fatecsjc-
prd.azurewebsites.net/institucional.php. Acesso em: 18 abr. 2021. 
 
FILHO, Edmundo Escrivão; RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. Inovando no ensino de 
administração: uma experiência com a aprendizagem baseada em problemas. Caderbos 
EBAPE.BR, [s. l.], p. 2-9, 1 jan. 2008. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª. ed . São Paulo: Atlas, 1999. 
 
NOSSA História: ASSECRE. [S. l.], 1 jan. 2021. Disponível em: 
https://www.assecre.org.br/nossa-historia/. Acesso em: 18 abr. 2021. 
 
PAIVA, Marlla Rúbya Ferreira; PARENTE, José Reginaldo Feijão; BRANDÃO, Israel Rocha; 
QUEIROZ, Ana Helena Bomfim. METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
REVISÃO INTEGRATIVA. Sobral SANARE, [s. l.], p. 145-153, 1 jun. 2016. 
  
 
 

“Os autores declaram estar cientes quanto a responsabilidade pelo conteúdo do artigo.” 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Nota dos Editores 
  Este trabalho foi apresentado no XII FATECLOG realizado na FATEC-MOGI DAS CRUZES em junho/2021 e 
selecionado para compor esta edição da Revista FATECNOLÓGICA. 

 
HOME OFFICE E MOBILIDADE URBANA NO PERÍODO DA PANDEMIA: UMA 

PESQUISA DE OPINIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 Alyce Oliveira Silva  
FATEC-ZONA LESTE – CEETEPS, alyce.silva@fatec.sp.gov.br 

Camila Aparecida Gomes Moura  
FATEC-ZONA LESTE – CEETEPS, camila.moura@fatec.sp.gov.br 

Camila Pereira Braga  
FATEC-ZONA LESTE – CEETEPS, camila.pereirabraga@gmail.com 

Eliacy Cavalcante Lélis  
FATEC-ZONA LESTE – CEETEPS, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br 

Wagner Alves Da Silva  
FATEC-ZONA LESTE – CEETEPS, wagner.kxa@gmail.com 

 

RESUMO 

A pandemia causada pela COVID-19 implicou em modificações no cotidiano das pessoas, e principalmente, - 
considerando o isolamento social como principal estratégia adotada - no mercado de trabalho. O “Home 
Office” foi estratégia em cerca de 46% das empresas brasileiras e isso, consecutivamente, gerou impacto 
direto na mobilidade urbana da cidade, em especial ao transporte público urbano, utilizado como principal 
meio de transporte dos profissionais. O objetivo deste artigo é apresentar a opinião de profissionais que 
aderiram o Home Office durante o período de pandemia e isolamento social, e se acreditam que a estratégia 
pode ser benéfica ao sistema de transporte público da cidade de São Paulo. A pesquisa é composta por 
teorias bibliográficas e suporte de uma pesquisa de opinião com amostra de 91 participantes. Apresenta-se 
nesse documento uma reflexão para a possibilidade de setores manterem essa prática após o fim do 
isolamento social, reduzindo a utilização do transporte pelos profissionais e impactando positivamente na 
mobilidade urbana da cidade. 
 
Palavras-Chave: Pandemia. Mobilidade Urbana. Transporte Público. Home Office. 

 
 

ABSTRACT 

The pandemic caused by COVID-19 implied changes in people's daily lives, and especially - considering social 
isolation as the main strategy adopted - in the labor market. The "Home Office" was a strategy in about 46% 
of Brazilian companies and this, consecutively, generated a direct impact on the urban mobility of the city, 
especially urban public transport, used as the main means of transport for professionals. The aim of this 
article is to present the opinion of professionals who joined the Home Office during the period of pandemic 
and social isolation, and if they believe that the strategy can be beneficial to the public transportation system 
of the city of São Paulo. The research  is composed of bibliographic theories and support of an opinion survey 
with a sample of 91 participants. This document presents a reflection for the possibility of sectors maintaining 
this practice after the end of social isolation, reducing the use of transportation by professionals and 
positively impacting on the urban mobility of the city. 
 
Key-words: Pandemic. Urban Mobility. Public Transport. Home Office. 
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1. INTRODUÇÃO 

É fato que atualmente vive-se momentos únicos e difíceis, graças a pandemia do novo 

coronavírus (Covid-19). Começou paralisando a China, e rapidamente atingiu diversos países, 

inclusive o Brasil. 

A pandemia da Covid-19 surpreendeu a todos, por conta da alta capacidade de transmissão 

do coronavírus, o mundo viu-se obrigado a buscar se adaptar rapidamente e de muitas maneiras, 

sendo o isolamento social como um dos meios mais eficazes indicado pelas autoridades ligadas à 

saúde (BRIDI et al, 2020). 

Com a pandemia e a restrição de circulação, houve um aumento da adoção de empresas 

brasileiras ao home office (Trabalho em casa), onde teve um grande potencial de repercussão na 

mobilidade urbana. Impacta diretamente a promoção da mobilidade urbana sustentável ao reduzir 

congestionamentos e tornar mais eficiente o uso do tempo e da energia, e consequentemente a 

questão ambiental, por conta da menor quantidade de gases liberados. 

A principal justificativa para o tema proposto está associada ao momento que estamos 

vivendo, onde o home office se tornou a principal alternativa para as empresas nesta época de 

pandemia, levando em conta o risco de contaminação dentro dos transportes públicos. Trabalhar 

de casa pode contribuir efetivamente para a diminuição dos engarrafamentos e aliviar a 

superlotação do transporte público urbano. 

O objetivo geral do artigo é apresentar a opinião dos profissionais que aderiram o Home 

Office durante a pandemia, e se acreditam que a estratégia pode ser benéfica ao sistema de 

transporte público da cidade de São Paulo. 

O objetivo específico é estabelecer a relação entre o home office e a mobilidade urbana. 

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

2.1 Política Nacional de Mobilidade Urbana 

Segundo Brasil (2012, s.p.), a lei de mobilidade urbana aponta que na definição da PNMU - 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, o termo Mobilidade Urbana refere-se à “condição em que 

se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”. 

No passado o conceito de Mobilidade Urbana se restringia apenas a circulação de veículos, 

atualmente, esse conceito ganhou uma abrangência maior, fazendo vínculo direto com a 

organização territorial e a sustentabilidade das cidades (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 
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Datado de janeiro de 2012, a Lei n° 12.587/12 foi apresentada de modo a estabelecer uma 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), que tem como princípio ser um documento base, 

de orientação governamental, abordando o papel da União, Estados e Municípios, no que se refere 

a implantação da política, para o desenvolvimento da mobilidade urbana, visando a 

sustentabilidade como princípio fundamental. O documento também estabelece os direitos dos 

usuários quanto a esfera de mobilidade, direciona a regulação dos serviços de transporte público e 

coletivo e traz as diretrizes que alicerçam o planejamento e a gestão dos sistemas de mobilidade 

urbana (SECRETARIA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, 2018).  

O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, traz os recursos, que permite garantir o 

deslocamento de cargas e pessoas dentro do Municipal. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012), estabelece que municípios que tenham 

mais de 20 mil habitantes, criem seus próprios planos de mobilidade urbana, assim os municípios 

centralizam os seus projetos e formulam propostas para o desenvolvimento local. 

2.2 Panorama do Transporte Público Coletivo no Município de São Paulo 

De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012), transporte público coletivo 

é definido como um “serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população 

mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público”, de 

acordo com os princípios estabelecidos pela mesma política, o transporte público coletivo deve ser 

priorizado quando comparado ao transporte individual motorizado. 

No município Paulista, o transporte público coletivo por ônibus é o meio de transporte mais 

utilizado (MOBILIZE, 2018). Segundo dados da SPTrans (empresa responsável pelo sistema de 

transporte de ônibus na cidade de São Paulo), a média diária de pessoas transportadas por esse 

modal está em torno de 10 milhões de passageiros, demonstrando assim a dominância do modal na 

cidade. Segundo a empresa, a frota dos coletivos cadastrados está em torno de 14.500 ônibus, que 

estão distribuídos em 1.300 linhas, a distância percorrida em um dia útil é de 3 milhões de 

quilômetros rodados, isso representa um total de 43% de utilização do modal quando comparado a 

outros modais de transporte público coletivo (MOBILIZE, 2018). 

De acordo com a pesquisa Viver em São Paulo realizada pela Rede Nossa São Paulo e Ibope 

Inteligência (2018), os serviços de metrô correspondem a 12% das viagens realizadas pelos usuários, 

enquanto 3% das viagens realizadas são via trem. 

2.3 A pandemia COVID-19 e o isolamento social 
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Não é segredo que todo o planeta tem vivido uma nova realidade com a pandemia do novo 

coronavírus. Foi no dia 31 de dezembro de 2019, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recebeu da Comissão Municipal da cidade de Wuhan na China, informações a respeito de casos de 

pneumonia viral, que até então tinha a sua causa desconhecida para a população médica 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020). 

Ao longo da história, houveram pandemias que marcaram a humanidade, como por 

exemplo, a Peste Negra e a Gripe Espanhola. Agora, passa-se por mais uma pandemia histórica, a 

da Covid -19 (Coronavírus).  

O contágio acontece através de aperto de mãos contaminadas, saliva, objetos 

contaminados, tosse, espirros e outros. E os sintomas mais comuns são dor de garganta, tosse, 

febre, coriza, perda de olfato e paladar e em casos mais graves, falta de ar. 

No Brasil, desde março de 2020 tem-se visto diversas mudanças no cotidiano da população, 

principalmente relacionado ao distanciamento e isolamento social.  

Com o intuito de frear a onda de contaminação, foi decretada quarentena no país, 

permitindo o funcionamento apenas dos serviços essenciais, como farmácias, supermercados e 

postos de combustíveis.   

Quadro 1. Classificação das fases durante a pandemia 

 
Fonte: Governo de São Paulo (2020) 

 
De acordo com Tajra (2020), a Secretaria de Estado da Saúde estipulou cores para definir as 

etapas de flexibilização, sendo elas: Vermelho, significando alerta máximo, com liberação de apenas 

os serviços essenciais; Laranja, fase de atenção, início da flexibilização de setores com baixo risco 

para a saúde; Amarelo, começando a abertura controlada de mais atividades; Verde, abertura 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 122-137 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

126 

parcial de outros ramos, mas ainda com restrições; Azul, normal controlado: todas as atividades têm 

permissão para funcionar, mas com medidas de distanciamento e higiene sempre, com uso de 

máscaras e álcool gel. 

Figura 1.  Panorama atual do Estado de São Paulo – visão por Departamento Regional de Saúde (DRS) 

 
Fonte: Governo de São Paulo (2020) 

 
Para a prevenção da doença recomenda-se, higienização das mãos, não compartilhar objetos 

pessoais, manter os ambientes bem ventilados, evitar aglomerações, contato físico, uso de álcool 

gel e de máscara cirúrgica ou de tecido, sempre que for necessário sair de casa. 

O confinamento imposto pela Covid-19, que já foi descrito como o “maior experimento 

psicológico do mundo”, vem colocando à prova a capacidade humana de extrair sentido do 

sofrimento e desafiando os indivíduos e a sociedade (VAN HOOF, 2020 apud LIMA, 2020). 

2.4 Home office ocasionado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 

O ano de 2020 se iniciou com uma crise que vai entrar para a história, a pandemia do novo 

coronavírus covid-19. Frente a este contexto, várias medidas foram impostas, sendo uma das 

principais, o isolamento social. 

Tendo o isolamento social como a principal estratégia de prevenção, logo causou um grande 

impactou na vida humana, principalmente tratando-se do mercado de trabalho, já que várias 

empresas se viram obrigadas a adotar o Home Office. 

Pode-se definir “Home Office” como trabalho a distância realizado em casa, e segundo um 

estudo elaborado pela Fundação Instituto de Administração (FIA), ele foi utilizado como estratégia 

por cerca de 46% das empresas brasileiras (MELLO, 2020). 
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Algumas empresas já praticavam o home office, porém passou a ser urgência para a grande 

maioria, ou seja, o que antes era uma exceção acabou virando uma regra (LOSEKANN; MOURÃO, 

2020 p. 72).  

Vários foram os desafios enfrentados, tanto para as organizações, quanto para os 

funcionários. Problemas com espaço em casa, equipamentos adequados, velocidade de internet, 

segurança da informação, aprendizado de novas tecnologias e sem contar o desafio de conciliar a 

vida pessoal e a profissional no mesmo espaço. 

Em contrapartida, se por um lado tiveram desafios, por outro vieram as oportunidades e os 

pontos positivos. Muitos trabalhadores começaram a render mais, por conta da otimização do 

tempo, o conforto do lar e a sensação de segurança contra o vírus, isto é, os cansaços físico e mental 

diminuíram consideravelmente, também levando em conta as horas economizadas decorrentes do 

não deslocamento casa-trabalho e vice-versa. 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória, pois o tema retrata uma realidade 

recente e carente de mais pesquisas. Esta é uma pesquisa descritiva, que discute os resultados com 

o método dialético, visando abrir a reflexão sobre a interface entre o home office e a mobilidade 

urbana.  

Foi desenvolvido um questionário semiaberto, executado pela ferramenta Google Forms, 

composto por 12 questões, relacionadas ao home office e transporte público durante o período de 

pandemia. Obteve-se 91 respostas,  com base na análise e integridade destas, e também da 

pesquisa bibliográfica, realizou-se a validação dos dados e a escrita do trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra da pesquisa consiste na resposta de 91 participantes, sobre um questionário 

composto por 12 perguntas, sendo estas divididas em 10 perguntas de múltipla escolha com 

respostas fechadas e objetivas, e 2 perguntas abertas, com resposta curta. Os dados coletados 

através do questionário serão apresentados em forma de gráfico, com respostas medidas em 

percentuais para possibilitar melhor visualização e entendimento do leitor. 

Quanto ao perfil dos participantes, obteve-se os resultados, conforme apresentado nos 

Gráfico 1 e Gráfico 2. 

Gráfico 1. Qual sua idade? 

 
 

Fonte: Autores (2021) 

Gráfico 2. Qual seu sexo? 

 
 

Fonte: Autores (2021) 
 

Entre o total de 91 participantes 61,2% estão entre 25 a 35 anos, 27,1% entre os 18 a 24 anos 

e 11,8% entre os 36 a 50 anos. E, com base nas respostas, 56,5% dos participantes são do sexo 

feminino e 43,5% são do sexo masculino. 

Em relação ao ramo de atividade dos participantes, obteve-se respostas, conforme Gráfico 

3. 

Gráfico 3. Qual ramo de atividade trabalha? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 
A porcentagem de 38,5% dos participantes trabalham em escritório, 25,3% responderam 

outros ramos de atividade, 18,7% realizam suas atividades no comércio, contra 2,2% em projetos e 

2,2% na indústria.  
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Sobre o trabalho em Home Office ter seu início anteriormente ou somente durante a 

pandemia, os participantes responderam, conforme Gráfico 4. 

Gráfico 4. Iniciou o Home Office durante a pandemia? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 

Em resposta a essa questão, 80,2% tiveram início do trabalho em Home Office somente no 

período de pandemia, contra 19,8% dos participantes que já adotavam essa pratica. 

Sobre a jornada de trabalho em Home Office, obteve-se as resposta no Gráfico 5. 

Gráfico 5. Quanto a jornada de trabalho em Home Office? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 
Conforme apresentado, a opção de mais alta porcentagem é Todos os dias como Home 

Office, seguido por Dois dias por semana como Home Office, os demais presenciais (9%), e ambas 

Todos os dias como presencial e Um dia por semana como Home Office, os demais presenciais com 

8%, Presencial quando há necessidade com 4% e o restante com 1% apenas. 

Sobre as modalidades que seriam utilizadas, caso não estivessem trabalhando em Home 

Office, os participantes responderam, conforme apresentado no Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Caso estivesse trabalhando presencialmente quais modalidades de transporte usaria até o 
trabalho? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 
Em resposta a essa pergunta, o total de 52,7% dos participantes utilizariam metrô ou trem 

com integração a ônibus, 19,8% utilizariam somente metrô ou trem, 14,3% veículo pessoal ou 

carona, 11% utilizariam ônibus até o trabalho, 1,1% a pé e 1,1% de bicicleta. 

Sobre os principais problemas apresentados nas modalidades utilizadas pelos participantes, 

suas respostas seguem apresentadas no Gráfico 7. 

Gráfico 7. A modalidade de transporte que você utilizaria enfrenta quais dificuldades ou problemas? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 
O problema com a mais alta porcentagem, representando 72,5% é a superlotação, em 

seguida, com 60,4% o estresse, 58,2% sofrem dificuldades com atrasos, 47,3% congestionamentos, 

37,4% falta de segurança – alto risco de assédio, 27,5% responderam dificuldades de acidente de 

trânsito, 24,2% enfrentam dificuldades com alto risco de assalto, 18,7% acreditam que a má 

conservação será uma das dificuldades, assim como o alto custo com a mesma porcentagem, 14,3% 

informa que a dificuldade seja as paradas distantes do destino, 9,9% o horário de funcionamento e 

com porcentagens iguais de 6,6% a baixa acessibilidade e o não enfrentam dificuldades na utilização 

de sua modalidade de uso ao serviço em atividade presencial. 

Quanto a modalidade utilizada, em horário de pico, responderam conforme Gráfico 8. 
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Gráfico 8. No horário de pico qual modalidade de transporte você utiliza? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 

As respostas dos participantes foi dada em 64,8% utilizam o metrô ou trem no horário de 

pico, 11% responderam que utilizam ônibus, 9,9% veículo pessoal, 6,6% não utilizam nenhuma 

modalidade de transporte em horários de pico, 4,4% utilizam a modalidade a pé, 2,2% utilizam 

transportes por aplicativo e somente 1,1% utilizam a bicicleta. 

Sobre a quantidade de horas que os participantes levariam, caso estivessem trabalhando 

presencialmente, responderam conforme Gráfico 9. 

Gráfico 9. Quantas horas levaria para chegar ao trabalho? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 
A maior representação no gráfico de 60,4% levaria entre 1 hora a 2 horas para chegar ao 

trabalho em atividades presenciais, 26,4% menos de uma hora e 13,2% levariam mais de 2 horas 

até seu destino ao trabalho. 

Questiona-se os participantes sobre como tem aproveitado o tempo livre antes destinado a 

sua movimentação até o trabalho e as respostas revelaram que estão destinando o tempo para 

dormir mais (36%), lazer – ouvir música, assistir filmes ou séries, jogar videogame, leitura (27%) e 

se dedicar aos estudos (22%), conforme o Quadro 10 apresenta. 
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Gráfico 10. Como tem aproveitado o tempo livre antes destinado ao trajeto até o trabalho? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 

Pergunta-se a opinião dos participantes sobre o incentivo do Poder Público para o trabalho 

Home Office, ser uma boa estratégia para minimizar os problemas de mobilidade urbana, 

responderam conforme representa o Gráfico 11. 

Gráfico 11. Acredita que um incentivo ao Home Office por parte do Poder Público poderia vir a ser uma 
estratégia para minimizar os problemas de mobilidade urbana do transporte público? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 
O percentual de 83,5% dos participantes responderam que sim, essa medida pode vir a ser 

uma boa estratégia para melhorias na mobilidade urbana da cidade, 11% optaram por não saber 

responder a questão, contra 5,5% não acreditam ser uma boa estratégia. 

Em relação ao retorno dos atendimentos presenciais, pergunta-se aos participantes se 

continuariam optando pela atividade em Home Office e quais motivos, as respostas estão 

apresentadas no Gráfico 12. 
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Gráfico 12. Caso houvesse a possibilidade, ainda com a retomada dos atendimentos presenciais, você 
optaria pelo Home Office? Por qual motivo? 

 
Fonte: Autores (2021) 

 

Conforme apresentado, observa-se que o total de respostas positivas correspondem a 84% 

do total, sendo apresentado motivos relevantes como melhor qualidade de vida, não precisar 

enfrentar o congestionamento, transporte público e pelo melhor rendimento no trabalho. Em 

contra partida, o percentual total de 16% dos participantes, correspondem a não aderir ao Home 

Office pela falta de ambiente adequado, pela atividade exigir contato presencial e por acabar 

excedendo da jornada de trabalho. 

O isolamento social, ocasionado pela pandemia, comprometeu a mobilidade urbana dos 

profissionais de São Paulo e submeteu empresas a trabalharem a distância, utilizando o Home Office 

como principal estratégia - 46% das empresas brasileiras optaram pela modalidade nesse período 

(MELLO, 2020). Esse crescimento consequentemente gerou impacto positivo na mobilidade urbana, 

pela redução desses profissionais no fluxo diário do transporte coletivo da cidade, sendo o ônibus o 

mais utilizado comparado aos demais, correspondendo a 43% (MOBILIZE, 2018), contra 12% do 

metrô e 3% do trem, conforme pesquisa (REDE NOSSA SÃO PAULO E IBOPE INTELIGENCIA, 2018). 

A pratica do Home Office se mostra atrativa para as organizações, é possível que ao fim da 

pandemia a mobilidade seja incorporada nas práticas de mercado em algumas atividades, gerando 

benefícios contínuos a mobilidade urbana de São Paulo, que recebe críticas de seus usuários 

diariamente sobre a super lotação, atrasos e baixa qualidade de serviço. 

 

11%

37%

3%

14%

6%

2%

8%

7%

3%

3%

2%

2%

1%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Sim, pelo melhor rendimento no trabalho

Sim, pela qualidade de vida - conforto, comodidade,…

Sim, mais tempo com a familia

Sim, longe de congestionamento

Sim, mas optaria por escala (Home Office/ Presencial)

Sim, beneficios de custos a empresa

Não

Sim, mais tempo livre

Não, minha atividade precisa ser presencial

Não, falta de concentração/ espaço apropriado

Sim, pela segurança

Sim, pelo risco de contaminação

Não, falta de contato com os colegas de trabalho

Não, acabo passando do horario da jornada de trabalho



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 122-137 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

135 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os resultados, mais do que a metade dos participantes utilizavam transporte 

público ao destino da empresa - integração metrô/trem e ônibus (52,7%), somente metrô/trem 

(19,8%) e somente ônibus (11%) e em sua maioria levavam de 1 hora a 2 horas no trajeto. As maiores 

reclamações abordadas pelos participantes da pesquisa são: superlotação (72,5%), estresse (60,4%) 

e atrasos (58,2%). 

Observou-se na pesquisa, que 83,5% dos participantes acreditam que o Home Office pode 

vir a ser uma boa estratégia para minimizar os problemas de mobilidade urbana no Transporte 

Público, considerando ainda a permanência da pratica após o retorno presencial, com o fim da 

pandemia – 84% responderam que optariam pelo Home Office, principalmente por motivos 

relacionados a qualidade de vida, por não precisarem enfrentar congestionamentos e superlotações 

de transporte coletivo, utilizando esse tempo para descansar mais (36%), realizar atividades de lazer 

(27%) e estudar (22%). 

Diante dos dados apurados, concluiu-se que o isolamento social, medida de proteção 

adotada para a contenção da pandemia, resultou no crescimento do Home Office em 2020 e 2021, 

nesse contexto, consequentemente gerou impactou na mobilidade urbana da cidade.  

O Home Office trouxe mudança comportamental de muitos profissionais e empresas, que 

aderiram a pratica no período de pandemia, reduziram a utilização do transporte e elevaram o 

tempo útil para produtividade dos profissionais, abrindo a reflexão para a possibilidade de diversos 

setores manterem suas atividades a distância após o fim do isolamento social. 

Considera-se que este documento trata-se uma pesquisa de opinião, recomenda-se para 

futuras pesquisas um estudo similar em outras grandes cidades brasileiras e um estudo 

complementar desta pesquisa após o período de pandemia para verificar o impacto do Home Office 

ao ser decretado o fim da pandemia na cidade de São Paulo. 
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RESUMO 

Mesmo diante das leis vigentes, o surdo enfrenta dificuldades de adentrar e permanecer no mercado 
de trabalho, apesar das organizações terem uma atenção especial à necessidade de oportunidades 
inclusivas. O desenvolvimento do presente artigo possibilita uma análise referente ao mercado 
ocupacional logístico para profissionais surdos. Através desse estudo foi possível reconhecer as 
dificuldades de profissionalização do surdo e as adequações necessárias para incluí-los no ambiente 
empresarial logístico. A metodologia de pesquisa utilizada é de cunho exploratório e de caráter 
qualitativo, o que permitiu a realização de busca por oportunidades disponíveis na área logística e por 
esta concluiu-se que grande parte das vagas ofertadas para surdos ainda são de baixa complexidade e 
há limitações para seu crescimento profissional e promoções de cargo. Destaca-se ainda a grande 
importância da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a devida comunicação e integração do surdo 
nas organizações. 
 
Palavras-Chave: Surdo. Libras. Logística. Mercado de Trabalho. 

 

ABSTRACT 

Even in the face of current laws, the deaf face difficulties to enter and remain in the labor market, 
although the associations pay special attention to the need for inclusive opportunities. The 
development of this article allows an analysis regarding the logistical occupational market for deaf 
professionals. All of this study was able to be recognized as difficulties in professionalizing the deaf and 
necessary adjustments to include them in the logistical business environment. The research 
methodology used is exploratory and qualitative, which accomplishes search for opportunities 
available in the logistics and through this, it was concluded that a large part of the vacancies offered 
to the deaf are still of low complexity and there are limitations for your professional growth and 
promotions. It is also worth mentioning the great importance of the Brazilian Sign Language (Libras) 
for the proper communication and integration of the deaf in the associations. 
 
Key-words: Deaf. Libras. Logistics. Labor Market. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por finalidade estudar a empregabilidade de pessoas surdas no 

ramo da logística e os desafios e oportunidades que entornam o tema. 

Em 6 de julho de 2015 foi instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência, pela lei 

federal nº 13.146, mais conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, sancionada pela ex-

presidente Dilma Rousseff, na qual são expressos uma gama de princípios, concepções e 

direitos em relação às pessoas com deficiência, entre eles o direito ao estudo e ao trabalho, 

assegurado pelo Estado, sociedade, comunidade e família para com estes 

Esse documento comunga com o que foi disposto em nossa Lei Maior (BRASIL, 1988) 

em relação a garantia de direitos a todas as pessoas: surdos, ouvintes, homens, mulheres, 

pretos, brancos, indígenas, andantes, cadeirantes, pessoas com deficiência visual, pessoas 

com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com autismo, pessoas com 

síndrome de Down, entre outros). 

De posse da consciência desses direitos, tem-se que o objeto de estudo desse trabalho 

envolverá um recorte sobre as possibilidades e desafios dos surdos (ou pessoas Surdas) no 

mercado de trabalho em logística. Como sujeitos de direito, eles têm buscado sua inserção, 

permanência e crescimento no mundo do trabalho e levam consigo suas formações, 

potencialidades e singularidades. Desse modo, tem-se a seguinte questão mestra da pesquisa: 

com o estudo de algumas publicações e dedicando-se à observação do que é próprio da área 

da logística quando na inserção de um empregado surdo, há mercado de trabalho disponível 

para esse público (os surdos)? 

A justificativa da escolha desse público (os surdos) como alvo da pesquisa se deu por 

meio do contato com a disciplina de Libras, presente na graduação de Gestão em Recursos 

Humanos. Os primeiros passos em direção ao aprendizado dessa língua, as dinâmicas, leituras 

e discussões vivenciadas nas aulas despertaram o interesse em aprofundar o estudo sobre as 

singularidades dessa comunidade, mais especificamente, de sua relação laboral com a área de 

logística. 

A Libras tem sido introduzida gradualmente em vários canais de comunicação ou 

espaços sociais, podendo ser encontrada, por exemplo, nas esferas religiosa, artística e 

televisiva, ampliando assim um pouco mais – mais ainda com muitas demandas – um mundo 

de informações e comunicação por meio da acessibilidade. Além disso, contribuindo com o 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 138-154 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

140 

entendimento de que as pessoas surdas têm uma língua própria, diferente e importante para 

si, a qual anula a deficiência e constitui esse grupo como uma minoria linguística e 

desprendido de uma visão de anormalidade (SKLIAR, 1997).  

Diante do contexto brevemente exposto, despertou-se a curiosidade no mercado de 

trabalho em logística para profissionais surdos que adentrem a área e como se daria sua 

inclusão nesse ambiente. 

É oportuno comentar que, as autoras, graduandas em Gestão de Recursos Humanos, 

por serem companheiras de turno com o curso de Gestão em Logística, observaram que a 

oportunidade de contato com a Libras e a comunidade surda não era a mesma para ambos os 

cursos. Diferentemente do curso de Gestão de Recurso Humanos, o curso de Gestão em 

Logística não possui nenhuma disciplina correlata. 

A metodologia de pesquisa utilizada é de cunho exploratória, de caráter qualitativo, 

sendo a análise dos dados baseada na análise textual discursiva, a fim de tratar o ambiente 

empresarial de logística e suas características, assim como expor as questões da formação do 

surdo para inserção no trabalho. 

A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos 
dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os 
pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, 
definir esse processo como uma sequência de atividades, que envolve a 
redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a 
redação do relatório (GIL, 2002, p.133). 

 

Por se enquadrar numa pesquisa exploratória, o presente trabalho está ancorado num 

entendimento marcado pela flexibilidade investigativa dos mais variados aspectos do objeto 

estudado, bem como pelo refinamento das ideias cunhado com o intuito de proporcionar ao 

leitor a familiarização com o tema discutido (GIL, 2002). 

Para atingir o objetivo da pesquisa foi realizado um profundo estudo teórico referente 

ao tema, compreendendo não só a comunidade surda, como também a área de logística. Após 

a pesquisa bibliográfica, foram analisados aspectos coerentes com a realidade dos surdos e as 

necessidades de adequação das organizações que recebam um surdo em seu quadro de 

funcionários. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 
2.1 O direito à inserção no mercado de trabalho 
 

“O trabalho dignifica o homem” (WEBER, 1920, 2020), como descreve o sociólogo Max 

Weber em sua obra “A ética protestante e o espírito do capitalismo”. Desde os primórdios da 

vida humana e da vida social, o homem trabalhador é tido como digno e honrado e apesar de 

erroneamente ser considerado um mandamento bíblico, o ditado tornado tão popular não 

foge dos princípios deixados nas sagradas escrituras. Num exceto bastante conhecido: “Do 

suor do teu rosto comerás o teu pão” (BÍBLIA, Gênesis, 3,19), retrata o momento em que Deus 

ordena para que Adão e Eva comecem a trabalhar para seu sustento e de sua família, logo 

após terem sido expulsos do Jardim do Éden. 

Os primeiros homens catalogados tinham como fonte de sobrevivência a caça e 

posteriormente o cultivo. A partir desse trabalho árduo e braçal, enveredaram evoluções que 

os ajudaram na adaptação de seu habitat até chegarem ao que se denomina hoje Homo 

Sapiens. Independente das crenças ou linhas científicas, que cada ser individual segue, o fato 

é que o trabalho é uma atividade tipicamente humana, sendo um conjunto de ações 

produtivas e/ou criativas que este usa para atingir determinado fim. Nesse entendimento, o 

ser humano não seria escravo de suas tarefas, mas livre para buscar seus objetivos por meio 

de processos práticos. 

Na Constituição Federal de 1988, é garantido o direito ao trabalho. O artigo 1º, incisos 

III e IV, abordam, respectivamente, “a dignidade da pessoa humana” e “os valores do trabalho 

e a livre iniciativa”. Logo adiante, no 6º artigo, tem-se que “são direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988 – grifo nosso). 

A Lei Maior, em suas disposições respectivas ao trabalho, afirma que “é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer”, ou seja, são deliberações propícias a todos os cidadãos e cidadãs, quer 

seja ouvinte ou surdo, falante de português ou de Libras. 
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Outra normativa jurídica de grande relevância é a Lei Federal nº 8.213/91, que, entre 

muitos pontos, dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência por 

meio de cotas, a saber: 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, 
na seguinte proporção: 

I - até 200 empregados      2%; 
II - de 201 a 500       3%; 
III - de 501 a 1.000      4%; 
IV - de 1.001 em diante      5%. 

(BRASIL, 1991) 
 

Passados alguns anos, em 2015, quando foi instituída a Lei Federal nº 13.146, 

conhecida como Lei Brasileira de Inclusão – LBI, mais uma vez, contudo, agora de forma 

específica e propositiva, há o destaque em torno da garantia de direitos ao trabalho para esse 

público, a saber: “Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre 

escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas” (BRASIL, 2015 – grifos nossos). 

Diante dessas normativas legais e das reivindicações da sociedade civil e movimentos 

de pessoas com deficiência, um dos grandes desafios das empresas passou a ser o de 

incorporar esses profissionais nas organizações. O discurso da inclusão e da acessibilidade e 

as proposições legais para a inserção – ainda que obrigatória – dos trabalhadores com 

deficiência passaria, ainda que de forma paulatina, ser tarefa a ser executada por muitos 

gestores. 

Apesar da luta da sociedade civil e dos coletivos de pessoas com deficiência, em 2019, 

foi recebida na Câmara dos Deputados uma proposta do Governo Federal (PL 6.159/19), que 

em suma, desobrigariam e flexibilizariam as empresas quanto ao cumprimento da normativa 

de cotas de trabalhadores com deficiência pelo aval e pagamento de uma contribuição à União 

(algo em torno de dois salários-mínimos mensais) a ser destinada a programas de reabilitação 

física e habilitação profissional. Além disso, permitiria a união de duas ou mais empresas para 

alcançar o coeficiente de contratação descrito em lei (MACHADO, 2019). 

No entanto, diante dessa proposta, questiona-se quais seriam as garantias de que a 

flexibilização da lei iria favorecer de fato os colaboradores com deficiência e não somente as 
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empresas. De qualquer forma, sabe-se que o projeto não ganhou o regime de urgência 

constitucional por necessidade de discussão mais aprofundada (LINO; WELLICHAN, 2019). 

2.2 Surdos, quem são eles? 

Considera-se surdo o indivíduo que, “por perda auditiva, compreende e interage com 

o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso 

da Língua Brasileira de Sinais – Libras” (BRASIL, 2005). 

Gesser (2009) descreve o estranhamento pelo qual muitas pessoas ouvintes, alheias à 

discussão sobre a surdez, têm em relação ao uso da palavra “surdo”, uma vez que pode 

imprimir uma ideia pejorativa ou de preconceito, enquanto o termo deficiente auditivo 

parece-lhes ser mais politicamente correto. 

Em relação a essa discussão, enquanto surda, Laborrit (apud GESSER, 2009) afirma: 

“Recuso-me a ser considerada excepcional, deficiente. Não sou. Sou Surda. Para mim a língua 

de sinais corresponde à minha voz, meus olhos são meus ouvidos. Sinceramente nada me 

falta, é a sociedade que me torna excepcional”. Mesmo que sem intenção direta a 

nomenclatura “deficiente” não soa bem, tão pouco representa os surdos. 

A deficiência é uma marca que historicamente não tem pertencido aos 
surdos. Essa marca sugere autorrepresentações, políticas e objetivos não 
familiares ao grupo. Quando os surdos discutem sua surdez, usam termos 
profundamente relacionados com sua língua, seu passado, e sua comunidade 
(PADDEN & HUMPHRIES apud GESSER, 2009, p. 46). 

 
Pode-se classificar os surdos em dois grupos predominantes: os surdos oralizados e os 

surdos sinalizadores. Bieging, Busarello e Ulbricht (2013, p.75) descrevem que surdos 

oralizados “são aqueles que, em geral, não utilizam de língua de sinais para se comunicar, mas 

sim de uma língua oral, como o português para o caso do Brasil”. Enquanto que os surdos 

sinalizadores são as “pessoas surdas que fazem uso de uma língua visual-espacial ou gestual, 

que é adequada a sua capacidade de expressão e, para o caso brasileiro, utilizam a Libras”. 

A Lei Federal nº 10.436/2002, reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como 

sistema linguístico de transmissão de ideias, fatos e emoções, assim como um meio legal de 

comunicação e expressão inerente à comunidade surda. Bastante diferente do histórico de 

proibição do uso da língua de sinais pelos surdos: 

Durante quase cem anos as línguas de sinais foram proibidas nas escolas para 
surdos, sendo usadas de forma escondida nas associações e em pontos de 
encontro dos Surdos. Nos últimos anos, no entanto, com a mudança na 
concepção de surdez, e como resultado das lutas dos Surdos, elas vêm 
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assumindo um papel importante em todos os espaços, o que tem resultado 
em ampliação significativa de seu vocabulário (CHOI et al., 2011, p. 20). 

 

Segundo Gesser (2009), é incorreto o pensamento de que Libras se limita a mímica ou 

gestos soltos, pois ela é constituída de uma estrutura linguística e gramatical própria, o que 

permite aos que utilizam dessa língua, discutir sobre qualquer assunto. Outra característica 

importante diz respeito a sua não universalidade, já que cada país possui sua própria língua 

de sinais, sem falar nas diferenças lexicais que mudam de acordo com a cultura de cada região. 

A comunicação não deve ser vista como impasse para o desenvolvimento do indivíduo, 

seja em seu meio familiar e social, como no educacional e profissional. A Libras é o elemento 

chave que desmistifica a premissa de que o surdo possui uma deficiência comunicativa, 

provando apenas que sua comunicação se enquadra numa língua de sinais única que merece 

reconhecimento social – visto que o reconhecimento legal e acadêmico ela já possui – e 

estudo, assim como qualquer língua seja nacional ou estrangeira. 

2.3 Qualificação profissional do surdo 

 Para que o profissional surdo seja inserido no mercado de trabalho, sua preparação 

começa na educação e em sua qualificação. Sendo a base fundamental para a inclusão como 

afirma Loxe et al (2019), “a educação tem o objetivo de integrar a pessoa surda às condições 

de participação efetiva e envolvimento na vida produtiva social e tem papel de garantir o 

acesso inclusivo na sociedade”. 

Adotada na maioria dos países, a Declaração de Salamanca, que inspirou a elaboração 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, disserta sobre os desafios para inclusão de 

minorias e defende que seus direitos sociais entrem na pauta de diversos âmbitos, inclusive o 

educacional. 

Pensando no acesso ao ensino superior, faz-se necessário salientar a Lei Federal nº 

13.409/2016, que disserta sobre as alterações da Lei Federal nº 12.711/2012, estabelece a 

reserva de vagas para pessoas com deficiência (o mesmo vale para pessoas que se 

autodeclarem pretas, pardas ou indígenas) em igual proporção ao percentual da população 

de pessoas com deficiência “[...] na população da unidade da Federação onde está instalada a 

instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE” (BRASIL, 2016). 
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A condição de surdo não deve ser colocada como empecilho. Como afirma Viana 

(2010) citado por Loxe at al (2019), “elevar a escolaridade e a qualificação profissional, ao 

invés de usar isto como desculpa para não-contratação dos deficientes (sic), inclusive o surdo, 

é papel da sociedade como um todo, incluindo principalmente empresas e governantes”. 

Assim, a responsabilidade pela fomentação de programas que visem uma melhor qualificação 

profissional dos surdos e dos outros grupos minoritários, deve ser do poder público e de toda 

a sociedade. 

2.4 O surdo diante do mercado de trabalho na logística  

A logística permeia quase todos os aspectos do nosso cotidiano e, sem ela, as 

mercadorias, os produtos e os serviços que damos como certos não chegariam até nós. 

Observando as constantes evoluções tecnológicas mundiais, o perfil do profissional de 

logística buscado pelas empresas não é mais o de alguém para carregar ou descarregar 

produtos, mas de quem pense em soluções estratégicas que agilizem os diversos encalços da 

atividade (GRANT, 2013). 

O preconceito e a imposição de limitações sobre os surdos e pessoas com deficiência 

tem sido ainda pouco discutido pela sociedade. Como efeito disto, surge a grande dificuldade 

para inserção no mercado de trabalho, o que afeta também sua vida familiar e social 

(ANTUNES; ARCARI; PURIFICAÇÃO, 2020). 

Tanto na iniciativa pública, quanto na privada não há preparo suficiente para a 

inserção de um surdo no ambiente de trabalho formal. A falta de incentivo governamental 

tanto para a educação, quanto para a inserção no mercado de trabalho, influencia em sua 

contratação e o deixa longe do empregador, uma vez que, em alguns casos, o surdo nem 

sempre está preparado academicamente para o que é exigido na organização, que por sua vez 

nem sempre está disposta a empregá-lo pelo desconhecimento acerca das singularidades 

desse candidato (LOXE et al., 2019). 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 10% da população brasileira 

apresenta algum tipo de deficiência, ou seja, são cerca de 16 milhões de pessoas com 

deficiências e destes, há 1,3% de pessoas surdas (LINO; WELLICHAN, 2019).  

De acordo com o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), de 2019, ao 

demonstrar a evolução da distribuição de estoque de empregos formais por tipo de 

deficiência, em 2019 o estoque de vagas para pessoas com algum grau de perda auditiva é de 
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17,74%. Se comparado ao começo da década, observamos uma queda brusca, já que em 2010 

a porcentagem estava em 22,49%. (RAIS, 2019). 

Antunes, Arcari e Purificação (2020), dissertam que “a inclusão do surdo no mercado 

de trabalho é um dos fatos que mais suscita preocupações, pois é perceptível a dificuldade de 

acessibilidade física e de meios de comunicação para que o indivíduo em questão necessita 

para desenvolver sua carreira [...]”. Todas essas complicações para sua inserção em um 

emprego formal podem afetar diretamente suas perspectivas no que tangem seu crescimento 

profissional. 

         A pesquisa de Borges et al. (2020) feita com 6 empresas do Centro-Oeste do Brasil, 

comprovou o despreparo para a recepção de trabalhadores surdos. Analisando os 

pesquisados para cargos de empacotador e despachante de mercadorias, foi observado que 

as organizações na maioria das vezes estão “preocupadas apenas em preencher as cotas e não 

estão atentas às necessidades do trabalhador”, nesse caso do trabalhador surdo. Tais atitudes 

saem do contexto da própria responsabilidade social empresarial necessária, que Loxe et al. 

(2019) define como a capacidade que as organizações desenvolvem de ouvir, reter 

compreensão e satisfazer as expectativas de seus diversos públicos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

A presente pesquisa foi embasada em metodologia exploratória, de caráter 

qualitativo, utilizando-se de pesquisas em materiais científicos como artigos e livros a fim de 

determinar um perfil das necessidades de adequações para a inserção do empregado surdo 

no mercado de trabalho de logística. Para compreender o mercado de trabalho em logística 

para surdos foi realizada uma busca por vagas da área para candidatos surdos no site 

INFOJOBS. A busca foi realizada entre os dias 3 e 6 de maio de 2021, sendo encontradas 21 

vagas concernentes ao propósito do presente estudo. A busca foi feita com as palavras-chave: 

surdo, logística, auditivo e PcD. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a legislação trabalhista, para que a pessoa com deficiência possa fazer 

parte da rotina da organização é necessário que a alta administração promova e coloque em 

prática todas as ações cabíveis que contribuam para esse fim. 
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As autoridades competentes deverão adotar medidas para proporcionar e 
avaliar os serviços de orientação e formação profissional, colocação, 
emprego e outros semelhantes, a fim de que as pessoas deficientes possam 
obter e conservar o emprego e progredir no mesmo; sempre que for possível 
e adequado serão utilizados os serviços existentes para os trabalhadores em 
geral, com adaptações necessárias (ANAMT, 2007, p. 59).  

 

Predominam nas organizações a falta de acessibilidade e de adequação das condições 

de trabalho, delegando às pessoas com deficiência dificuldade de mobilidade e difícil ascensão 

entre as funções, segregação em setores específicos das empresas, não compreensão do 

trabalho, contratação pelas empresas visando apenas melhorar o seu marketing institucional, 

e outras apenas pela determinação legal (ABREU; MORAES apud LINO; WELLICHAN, 2019). 

Entende-se que para que a inserção do surdo no trabalho aconteça plenamente, é necessário 

que ocorra mudanças de paradigmas, isto porque as empresas precisam desenvolver ações 

que visem a adequação ou modificações do seu ambiente físico, funcional, social e atitudinal.  

4.1 O perfil de logística assumido por um surdo 

O estudo de Lino e Wellichan (2019) explica que para que uma pessoa com deficiência 

desenvolva suas funções com qualidade, "medidas que envolvam todo o entorno dela 

precisam ser consideradas e incluídas como parte do processo, caso contrário, trata-se apenas 

de um cumprimento de cotas superficial” (p. 118). A repositora surda entrevistada no estudo 

de caso dos autores citados conta que suas atividades foram ensinadas pela supervisora 

responsável do setor, por meio de gestos e apontamentos, ou seja, não havia uma 

comunicação por meio de uma língua de fato, no caso a Libras, mas sim da mescla de uma 

forma bastante rudimentar e rasa. Além disso, ela comenta que nunca havia sido convidada a 

participar de cursos oferecidos pela empresa. Diante disso, é possível inferir que, certamente, 

o mesmo deveria ocorrer nos momentos de reuniões, demais formações menores, informes 

triviais do cotidiano entre outros. 

Indo de encontro ao pensamento de Grant (2013), de que o perfil do profissional 

logístico almejado seja o de alguém que possua pensamento estratégico que agilizem os 

encalços da atividade, é possível afirmar que o surdo também se enquadra nesse perfil de 

modo que é passível de constante aprendizagem e evolução cognitiva e linguística, capaz de 

utilizar seu pensamento estratégico apesar das mais diversas representações de quem o cerca, 

por vezes, banhada de preconceitos e concepções limitantes (ANTUNES; ARCARI; 

PURIFICAÇÃO, 2020) que, via de regra, tendem a gerar entraves na inserção e permanência 
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nas empresas ou, uma vez, já empregados, crescimento ou mobilidade (promoção) de cargos 

no ambiente de trabalho. 

O fato de a pessoa ser surda não lhe imputa nenhum problema cognitivo, se o que lhe 

for ensinado for transmitido com as mesmas condições e respeito ofertado a uma pessoa 

ouvinte. Dito de outro modo, se uma pessoa ouvinte falante de português recebeu as 

orientações para determina função em sua primeira língua ou em sua língua de conforto, ou 

seja, o português oral, da mesma forma, a pessoa surda deverá receber as informações e 

orientações por meio de sua primeira língua ou em sua língua de conforto, a saber, a Libras 

(BRASIL, 2002; 2005), sem que com isso tenha nenhuma dificuldade ou hiato na compreensão 

(LACERDA apud FRANCO, 2019). 

Levando em conta um cargo de operação, como o de repositor de estoques, e um 

cargo estratégico dentro da logística, como o de analista de logística, a barreira de 

crescimento do profissional surdo repousaria na escassez de oferta de oportunidades de 

crescimento, nas representações limitantes em relação ao surdo por parte das empresas ou 

até mesmo por falta de formação específica do trabalhador apesar de ter totalmente 

preservada suas condições cognitivas que lhe permitiriam tal mobilidade de função (LINO; 

WELLICHAN, 2019). 

Situação semelhante aconteceu com a repositora surda, de 32 anos, entrevistada por 

Lino e Wellichan (2019) em que apesar de ter manifestado seu desejo de mobilidade para uma 

função administrativa, não logrou sucesso por falta de acessibilidade nos programas de 

formação e capacitação da empresa, os quais lhe eram negados. Tendo sugerido um projeto 

de inclusão de cursos de Libras na empresa, a aceitação não foi favorável. 

4.2 Adequações necessárias para acolhimento do surdo no ambiente organizacional 

As medidas laborais tomadas no ambiente logístico estudado pelos autores 

inicialmente indicados, constataram a necessidade da implantação de ações e elementos 

físicos estruturais como um sinal luminoso para início ou fim da jornada de trabalho, bem 

como para alertar em caso de incêndio ou outros sinistros e constante manutenção destes 

aparelhos e equipamentos para que estejam integralmente disponíveis no processo de 

inclusão diária do surdo; colocação de intérpretes de Libras nos espaços de formação, tais 

como reuniões, planejamentos, feedbacks entre chefia e empregado; oferta de curso de Libras 

para os demais colaboradores a fim de promover a comunicação entre surdos e ouvintes. 
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Com as adequações básicas citadas acima, demonstrando a responsabilidade social 

organizacional, a empresa se colocará num caminho mais inclusivo e de respeito à diversidade 

humana, de modo a permitir que o profissional surdo exerça suas funções em cargos na área 

de logística de uma forma mais eficaz e produtiva. 

Após análise e avaliação das descrições de cargos aqui propostos, identificamos que a 

predisposição e alguns investimentos por parte da organização contribuem para a inserção e 

acessibilidade do surdo na realização de tal tarefa. As adequações citadas por Lino e Wellichan 

(2019), onde sugere a sinalização tanto sonora como visual, para alarmes, início e término da 

jornada; utilização de aplicativos que facilitam a comunicação; intérprete de libras como 

forma de acessibilidade para que os trabalhadores possam acompanhar os cursos e palestras 

da organização, devem integrar esses investimentos. 

4.3 Mercado de trabalho na logística para Surdos 

Lino (2015), apresenta algumas características que determinam o nível da perda 

auditiva que podem identificar as possibilidades do ser humano na identificação do som, 

conforme Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1. Níveis de perda auditiva 
Perda Auditiva Características 

Surdez leve: 25 a 40 dB  
Surdez moderada: 41 a 70 dB 

Apresenta perda auditiva, dificultando, mas não impedindo que o 
indivíduo se expresse oralmente e perceba a voz humana com ou sem o 
uso da AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual). 

Surdez severa: 71 a 90 dB 
Surdez profunda: acima de 90 dB 

Apresenta perda auditiva impedindo o indivíduo de compreender a voz 
humana, com ou sem aparelho auditivo, além da aquisição natural do 
código linguístico oral, em que os alunos necessitarão de métodos e 
recursos didáticos adequados. 

Fonte: Adaptada de Lino (2015, p. 23) 
 

Após buscas em 21 anúncios encontrados no site de vagas INFOJOBS, colocando um 

filtro específico para pessoas com deficiência e onde incluía-se candidatos surdos, chegou-se 

ao seguinte resultado: 

 8 anúncios de vagas corresponderam ao nível de operador e aceitam 

candidatos de todos os graus de surdez, desde leve à profunda; 

 7 correspondem ao cargo de auxiliar logístico: 5 destas considerando do 

nível leve ao profundo de perda auditiva, 1 apenas surdez moderada e 1 

apenas acentuada e moderada; 
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 3 anúncios corresponderam ao nível de analista da área logística e 

aceitavam candidatos com grau de surdez acentuada à surdez moderada; 

 2 correspondem ao nível de encarregado de logística e aceitam candidatos 

de grau de surdez moderada; 

 1 correspondeu ao nível de supervisor de logística, aceitando candidatos 

com grau de surdez acentuada, surdez moderada, surdez severa e surdez 

profunda. 

Verificou-se que apenas 3 dos anúncios encontrados descreviam a inserção de surdos 

com surdez severa, assim, é possível observar que as empresas não estão devidamente 

preparadas para receber um surdo usuário de Libras. 

 A partir dos resultados dessa busca, comprova-se que há mercado de trabalho na 

logística para surdos, no entanto, conforme Lino e Wellichan (2019), em sua maioria são “[...] 

atividades simples e repetitivas, com baixo grau de mobilidade [...]”, se fazem valer ao 

afirmarem que as funções disponíveis, em maioria, são para cargos de complexibilidade 

menor como auxiliar e operador. 

Como apontado no estudo de Lino e Wellichan (2019, p. 59), “outro desafio é a 

oportunidade para a pessoa surda alcançar a promoção para um cargo melhor, de maior 

responsabilidade ou até mesmo de seu interesse”. Considerando a baixa profissionalização e 

formação do candidato e a dificuldade de um processo inclusivo nas empresas, tende-se a 

afastar as possibilidades de eventuais promoções.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme mencionado na literatura, a adequação ao ambiente de trabalho é peça 

chave para a inclusão do surdo no meio organizacional. O objetivo inicial do projeto visava 

identificar o mercado de trabalho para profissionais surdos na área de logística e após estudos 

aprofundados de bibliografias, identificamos primeiramente que o surdo é amparado pela lei, 

não só no âmbito profissional, como pessoal, educacional e de lazer. O desafio enfrentado 

pelo surdo começa logo em sua infância no meio escolar. A falta de estrutura educacional de 

formação e profissionalização, de modo a conduzi-lo de uma forma mais inclusiva ao mercado 

de trabalho ainda é uma lacuna. Isso se reflete, por exemplo, no número de surdos que 

ingressam e terminam o curso superior. Dessa forma, a admissão de pessoas surdas, no campo 
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da logística, não implica apenas cumprir o que a lei de cotas determina, mas requer diversas 

mudanças, entre elas, as atitudes das pessoas que irão empregá-las e daqueles que farão 

parte do seu convívio no ambiente de trabalho. 

Ao considerar a necessidade da contratação de surdo no mercado de trabalho logístico 

e mediante a realidade empresarial, surge a necessidade de um olhar atento para as 

demandas dessa população no processo de inserção no trabalho que possibilita a qualidade 

de vida, nos quais se incluem: capacitação dos colaboradores para a aprendizagem da Libras 

e a colocação de intérprete da Libras para garantir a igualdade de acesso à informação entre 

surdos eu ouvintes. 

 Os resultados deste estudo mostram que a maioria das vagas disponibilizadas a surdos 

na área de logística são de cargos operacionais e grande parte dos anúncios são destinados a 

candidatos que possuem grau de perda auditiva suave e moderada. Tomados em conjunto, 

tais resultados mostram que as empresas contratantes não estão aptas para receber um Surdo 

sinalizador, que tenha como primeira língua a Libras. Nesse ponto, identificamos a 

importância e necessidade de abranger o ensino de Libras não só aos surdos, mas aos ouvintes 

também. 

 Espera-se que esse trabalho possa servir como norteador e provocador para futuros 

estudos sobre a inserção do surdo no mercado de trabalho e leve ao setor de logística uma 

nova visão da equalização de oportunidades entre surdos e ouvintes nessa área, apesar dessa 

ação contrastar com incertezas, medos, falta de conhecimentos e preconceitos. 

Despertado o interesse pela referida inserção na área logística, espera-se que o 

profissional surdo possa reter oportunidades de crescimento além dos cargos de 

complexidade mais baixa. Para tal, ressalta-se a necessidade de desenvolvimento educacional 

e da profissionalização, tanto de surdos quanto de ouvintes, num movimento de respeito, 

aceitação e convivência com às diferenças e singularidades humanas.  
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RESUMO 

A relação porto marítimo e meio ambiente é extremamente complexa, o que tem levado os portos a 
buscarem novos conceitos de gestão e novas práticas portuárias sustentáveis. Este artigo é o resultado 
de uma pesquisa que teve por objetivo compreender a relação de projetos sustentáveis com as 
movimentações do Porto de Roterdã, localizado ao sul dos Países Baixos. Para isso, adotou-se como 
metodologia um estudo qualitativo de caráter exploratório e, através de análise documental, 
observou-se que a sustentabilidade no Porto de Roterdã garante maior responsabilidade e segurança 
nas esferas ambientais e sociais, uma vez que a inovação desses projetos no ramo portuário ameniza 
os danos à vida aquática e terrestre. Como resultado, há uma diminuição dos impactos das atividades 
portuárias no meio ambiente e o Porto de Roterdã passa a ser um diferencial nas operações de 
Comércio Exterior. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Porto de Roterdã. Projetos. Sustentabilidade. 
 
 

ABSTRACT 

The relationship between sea port and the environment is extremely complex, which has led ports to 
seek new management concepts and new sustainable port practices. This article is the result of 
research that aimed to understand the relationship of sustainable projects with the movements of the 
Port of Rotterdam, located in the south of the Netherlands. To this end, a qualitative study of an 
exploratory nature was adopted as a methodology and, through documentary analysis, it was observed 
that sustainability in the Port of Rotterdam guarantees greater responsibility and safety in the 
environmental and social spheres, since the innovation of these projects in the port branch alleviates 
damage to aquatic and terrestrial life. As a result, there is a decrease in the impacts of port activities 
on the environment and the Port of Rotterdam becomes a differential in Foreign Trade operations. 
 
Keywords: Port of Rotterdam. Projects. Sustainability.  
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a antiguidade os portos são importantes para o comércio e o desenvolvimento 

da economia, pois é através da cadeia logística marítima que se viabiliza trocas de mercadorias 

e passageiros entre as sociedades (CHAN, 2016). Os ancoradouros são o principal modal 

logístico utilizado para o transporte de mercadorias no comércio internacional, unindo os mais 

distantes países (SOARES, 2009). Instituições que têm demonstrado sua durabilidade por 

séculos, como o Porto de Roterdã, considerado o maior da Europa, existe desde o século 14, 

quando ainda era um pequeno porto para pesca, situado no rio Rotte. O Porto de Roterdã tem 

contribuído com a distribuição e abastecimento de carga para toda a Europa e outros 

continentes, além disso, é conhecido pela luta para se tornar um dos portos mais sustentáveis 

(BRAGA, 2020), visando prezar pela preservação do meio ambiente e manter uma relação 

saudável entre o trinômio: porto, sociedade e natureza.  

A complexidade dos impactos ambientais gerados pela atividade portuária tem sido 

motivo de preocupação em vários países (SOARES, 2009), se por um lado a atividade portuária 

desempenha um papel no desenvolvimento econômico e social ao gerar empregos, promover 

o crescimento das cidades, fomentar culturas, ser, também, espaço de lazer, por outro afeta 

a estabilidade dos ciclos ecológicos, trazendo consequências para a saúde humana, biota e 

qualidade dos recursos naturais (CHAN, 2016). 

Legislações nacionais e internacionais foram criadas para portos novos e existentes, 

englobando questões sustentáveis e criando normas rigorosas destinadas ao 

desenvolvimento de projetos que minimizem os impactos ambientais nas operações dos 

portos (MERLIN; GONÇALVES, 2018). Diante disso, se indaga: de que forma projetos 

sustentáveis podem refletir nas movimentações do Porto de Roterdã? 

Assim, esse estudo busca compreender como medidas sustentáveis impactam a 

logística, a economia e negociações de um porto e averiguar quais medidas foram adotadas. 

Também investiga informações que evidenciam as vantagens de adotar a sustentabilidade nas 

atividades portuárias.  

Dada à extensão do assunto, este projeto de pesquisa delimitou-se em colher 

informações e salientar os impactos de projetos sustentáveis na movimentação do Porto de 

Roterdã, nos Países Baixos. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

2.1 Atividades Portuárias e os Impactos Ambientais 

Os portos são instalações construídas à beira de oceanos, mares, rios ou lagos. Essas 

instalações servem para atracação e abrigo de barcos e navios, que movimentam cargas e 

pessoas por todo o mundo (BRAGA, 2020). Na história mundial, foram as navegações que 

permitiram o desenvolvimento e colonização dos países, logo os portos foram essenciais para 

o processo de globalização que se conhece hoje. 

Assim, países e empresas passaram a entrar em mercados internacionais; quem tem 

capacidade para produzir exporta e quem tem necessidade e não produz importa, 

beneficiando todos e alavancando a economia global (BOLDORINI, 2017). Visto que a maior 

parte das mercadorias negociadas é transportada pelo modal marítimo, o porto é peça 

fundamental para que isso aconteça. 

A não implantação de um porto resulta em privações de oportunidades sociais e 

econômicas para o país e cidades de sua influência (CHAN, 2016),  no entanto, por mais que 

seus benefícios para a economia sejam incontestáveis, as atividades portuárias resultam em 

impactos ambientais que extrapolam a mera área geográfica do porto (BRAGA, 2020), essas 

atividades e suas operações trazem consequências não somente para o espaço ao redor como 

para as gerações vigentes e futuras, próximas ou distantes do porto. Pereira et al. (2016) 

afirma que é impossível um porto existir sem nenhuma interferência no meio ambiente e são 

vários os possíveis impactos ambientais decorrentes das atividades portuárias, seja na 

operação ou nos empreendimentos realizados no sistema portuário. Em construções, 

reformas, dragagens, aterros ou na própria atividade portuária, impactos resultantes podem 

trazer riscos à saúde e à segurança local, além de comprometerem os ecossistemas. 

A instalação de um porto requer, por exemplo, o desmate da área costeira, pois é 

preciso grandes áreas para a construção de píer de atracação dos navios e de armazéns, 

alterando assim, a dinâmica do mar e a área ao redor da costa (DOMIT, 2020), áreas naturais 

consideradas muito sensíveis. Há ainda o impacto na vegetação, muitas vezes de maneira 

irreversível; há derramamento de óleo no mar por conta da movimentação das embarcações, 

que contamina as águas e causa o desequilíbrio ecológico das espécies marinhas (JESUS, 

2015); e ainda a poluição sonora, a poluição atmosférica e a proliferação de vetores 

patogênicos, prejudicando drasticamente a saúde humana e animal. 
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Citados alguns exemplos dos impactos ambientais resultantes das atividades 

portuárias, nota-se que a relação porto e meio ambiente é extremamente complexa, o que 

tem levado os portos a buscarem novas práticas e novos conceitos de gestão portuária 

sustentável (JESUS, 2015), de maneira que haja um equilíbrio sustentável tanto para os portos, 

quanto para o meio ambiente. 

2.2 O Porto de Roterdã 

Na metade do século XIII, Roterdã era ainda uma vila de pescadores e teve seus direitos 

municipais reconhecidos somente em 1328. Foi nesse mesmo ano que se deu o início à 

construção do ‘velho porto’, que seguiu se desenvolvendo gradualmente (PORT OF 

ROTTERDAM, 2021). 

Entre 1600 e 1620 os primeiros ancoradouros foram construídos e a área ao redor 

começou a ser preenchida. Armazéns, estaleiros, cervejarias, destilarias e refinarias foram 

surgindo. Com o comércio e o setor de embarcações crescendo, os séculos XVII e XVIII foram 

considerados os séculos de ‘ouro’ para o desenvolvimento da cidade e, consequentemente, 

de seu porto (PEREIRA, 2003), marcando assim o começo da expansão do Porto de Roterdã. 

Hoje, a cidade de Roterdã se destaca na Europa, pelo melhor clima de investimento, 

em razão de seu porto marítimo, do aeroporto, da infraestrutura de alta qualidade e das 

conexões com o resto do mundo (PORT OF ROTTERDAM, 2021) contribuindo para que os 

Países Baixos sejam considerados a sexta maior potência econômica da Europa e o quinto 

maior exportador de mercadorias. 

O país emprega 2% da população no setor agrícola, 16% em atividade industrial e o maior 

percentual - 82% - está no setor de serviços, que inclui transportes, distribuição, logística, 

bancos e seguros, engenharia hidráulica e novas tecnologias (SANTANDER, 2021), sendo o 

grande responsável por esse número, o Porto de Roterdã.  

Com quase oito séculos de existência, o Porto de Roterdã passou por várias expansões, 

foi bombardeado e arrasado durante a 2° Guerra Mundial e ao longo dos anos foi reconstruído 

com estruturas mais eficientes e inovadoras (PEREIRA, 2003). Atualmente é o 10º maior porto 

marítimo do mundo, criando empregos diretos e indiretos para cerca de 385.000 pessoas 

(PORT OF ROTTERDAM, 2021). 

Controlado pela Administração Municipal desde 1932, o Porto de Roterdã tornou-se 

em 2004 uma empresa privada. Seus diretores passaram a ser eleitos através de um conselho 
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formado por representantes da comunidade, das empresas, de entidades ambientalistas e do 

governo (SILVA et al., 2012), garantindo ampla autonomia dos administradores, uma vez que 

as autoridades públicas não interferem em suas atividades, o que contribui para maior rapidez 

na tomada de decisões. 

Com uma extensão de 42 quilômetros e mais de 100 km² é o maior porto de 

contêineres da Europa, seus terminais estão entre os mais modernos do mundo e devido a 

sua grande profundidade e sem restrições de marés ou bloqueios, os maiores navios porta-

contêineres (mais de 24.000 TEU) podem chegar aos terminais 24 horas por dia, sete dias por 

semana (PORT OF ROTTERDAM, 2021), sendo um porto que nunca dorme. 

Considerado a principal porta de entrada para um mercado de mais de 350 milhões de 

consumidores apenas na Europa, o Porto de Roterdã movimenta em torno de 469 milhões de 

toneladas de carga por ano (PORTO CENTRAL, 2021) e a grande maioria das mercadorias é 

transportada por contêineres. 

Após receber os maiores navios do mundo, as mercadorias – seja a granel ou em 

contêineres – são transferidas para navios menores, que abastecem outras partes da Europa 

e do mundo (COELHO, 2011) ou ainda são levadas por trilhos ou estradas para o interior 

europeu, visto que o porto de Roterdã tem mais de 400 conexões ferroviárias internacionais 

e está diretamente conectado à rede de rodovias nacionais e europeias (PORT OF 

ROTTERDAM, 2021), facilitando tanto a chegada como a saída de mercadorias do porto. 

 

3. METODOLOGIA 

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste 

trabalho, foi feita uma análise do Porto de Roterdã no contexto geral e todos os impactos que 

a atividade portuária exerce ao meio ambiente, através da pesquisa exploratória de caráter 

qualitativo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

O Porto de Roterdã foi escolhido por ser considerado o mais sustentável do mundo e 

ainda implantar projetos inovadores em suas atividades. Deste modo, pode-se desfrutar de 

diversos conhecimentos e analise de pontos de vista de estudiosos dedicados a essa temática. 

Para tal, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica e documental que tem como 

finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 

sobre determinado assunto (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  Assim, foram selecionados e 
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estudados materiais já publicados referente ao Porto, como trabalhos acadêmicos, artigos, 

sites, etc. 

 

4. ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A preocupação em relação à degradação ambiental nos diversos meios tem gerado 

muitas cobranças sobre sustentabilidade, inclusive nas  atividades portuárias, classificadas 

como altamente poluidoras (PEREIRA et al., 2016), então para se tornar mais competitivo, o 

sistema portuário deve adequar-se ao novo padrão mundial, cumprindo normas e padrões 

internacionais de qualidade, sustentabilidade económica e social, bem como de preservação 

do meio ambiente (BRAGA, 2020). 

O Porto de Roterdã é considerado um dos portos mais sustentáveis do mundo e afirma 

estar empenhado cada vez mais em realizar mudanças significativas no que se refere ao meio 

ambiente. Seu objetivo é combater as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, garantir que 

o porto e seus arredores sejam seguros, saudáveis e atraentes (PORT OF ROTTERDAM, 2021) 

resultando numa contribuição significativa para a comunidade holandesa e para o mundo. 

Com projetos ambiciosos, o Porto de Roterdã envolve partes interessadas dentro do 

seu complexo industrial e também empresas ao seu redor para colaborar com os desafios 

encontrados. As empresas interessadas em se instalar na nova área do porto, o Maasvlakte 2 

- projeto de expansão que estabelece uma nova área portuária e industrial, por exemplo, 

devem atender exigências rígidas em termos de sustentabilidade, incluindo qualidade do ar, 

ruído, transporte, uso de energia, resíduos, etc., todas elas estabelecidas pela Autoridade 

Portuária de Roterdã (PORT OF ROTTERDAM, 2021) 

O acordo de Paris sobre mudança climática é uma das mudanças legislativas mais 

recentes que motivam o porto a reduzir as emissões de CO², então visando soluções limpas e 

de baixa emissão de gás carbono, mudou seu foco para combustíveis e outras soluções mais 

sustentáveis (BRAGA, 2020). Com o lema “Renovar o existente e abraçar o novo para alcançar 

um Porto Neutro líquido de CO² em 2050”, foi criado um programa de transição energética 

(PORT OF ROTTERDAM, 2021), dividido em 3 etapas: eficiência e infraestrutura; transição para 

um novo sistema de energia; e um novo sistema de matérias-primas e combustível. Cada uma 

dessas etapas, com as suas características e objetivos agrupam subgrupos de projetos, que 

embora já sejam muitos, não param de ampliar-se. Os projetos contidos nesses subgrupos ao 
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serem desenvolvidos auxiliam no atingimento do objetivo de cada etapa, contribuindo para a 

transição energética.  

A primeira etapa do programa envolve ações empresariais com medidas inteligentes 

de eficiência, focadas na sustentabilidade. O Gasoduto Gotlek,  é um projeto exemplo dessas 

ações; a criação da rede conecta indústrias, que produzem vapor por meio de seus processos 

de negócio e distribuem para outras empresas próximas, que precisam desse vapor, evitando 

a liberação do vapor na atmosfera. Essa infraestrutura resulta em uma redução anual das 

emissões de CO² de cerca de 400.000 toneladas (PORT OF ROTTERDAM, 2021). 

Na segunda etapa há projetos que visam mudar o sistema de energia, em vez de usar 

petróleo e gás para aquecimento, a indústria mudará para energias de baixo nível poluente 

ou nenhum, como sol e vento, já que a utilização de fontes de energia não renováveis e que 

são facilmente esgotáveis, causam inúmeros problemas ambientais (TODA MATÉRIA, 2021).  

Dentre os diversos projetos, foi implantado, o sistema de energia solar nos telhados dos 

armazéns frigoríficos, que consomem 2,7Kw/h anualmente. Desta maneira, o sistema cobre 

28% da demanda energética (SUSTENTARQUI, 2016) e contribui para a redução de CO². Já o 

projeto H-Vision pretende fornecer à indústria energia de baixo CO² antes de 2030, 

substituindo o gás natural por hidrogênio azul e possivelmente também usando gases 

residuais.  

A última etapa do programa contorna projetos para a substituição de combustíveis 

fósseis, feito através do uso de biomassa, materiais reciclados, hidrogênio verde e CO². O W2C 

- Waste to Chemicals tido como modelo, é um projeto único na Europa, do Porto de Roterdã 

em conjunto com a Air Liquide, Enerkem, Nouryon e a Shell, que converte resíduos plásticos e 

outros resíduos mistos em novas matérias-primas (PORT OF ROTTERDAM, 2021), evitando 

também a queima de resíduos e o uso de fontes fósseis para novos materiais.  

Além da indústria, a cidade de Roterdã também trabalha para estimular o transporte 

marítimo a usar combustíveis alternativos, e em parceria com a Neste, maior produtora 

mundial de diesel renovável, o Porto teve um investimento de 1,5 bilhão de euros, para 

construir uma usina e dobrar a capacidade de produção de combustíveis renováveis e 

matérias-primas. Essa construção implicará em mais de 100 empregos, pode economizar 

aproximadamente 3,5 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano (PORT OF 

ROTTERDAM, 2021) e dará um impulso importante à transição energética.  
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A região do Porto de Roterdã já abriga uma série de projetos onde todos os tipos de 

empresas trabalham juntas. O Green carpet to the future, é um projeto lançado para 

empreendedores com ideias sustentáveis, ele analisa e implementa os melhores e mais 

promissores projetos ao porto ou empresa parceria; o Think Bige expõe ideias de outras 

empresas que também cooperam com nova economia e colaboram junto ao porto para um 

futuro mais sustentável (PORT OF ROTTERDAM, 2021), garantindo que, além de um futuro 

sustentável, tenham também um empreendimento de sucesso.  

Preocupado em oferecer eficiência e competitividade para seus parceiros, o Porto de 

Roterdã garantiu, junto com as entidades públicas e privadas, uma extensa rede de transporte 

intermodal, incluindo acesso marítimo, fluvial, rodoviário, ferroviário e de gasodutos (CHAN, 

2016) e criou iniciativas que contribuem para a otimização da cadeia de todos os modos de 

transporte. Aconselhando e orientando para que ocorram mudanças e que os modais sejam 

mais sustentáveis, espera-se assim que a cadeia obtenha maior eficiência em seu processo de 

logística.  

Em agosto de 2020, o Porto de Roterdã renovou o seu Sistema de Revisão Ambiental 

Portuária (PERS), única norma de gestão ambiental específica do setor portuário. Essa 

certificação exige, entre outros, maior transparência, tornando seu relatório ambiental 

disponível ao público (BRAGA, 2020). Dessa maneira, o Porto prova que a transparência e o 

monitoramento do desempenho ambiental são ferramentas importantes do seu compromisso 

ambiental.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a elaboração desse estudo, foi possível constatar que o Porto de Roterdã possui 

um diferencial em relação a outras corporações portuárias. É notório que os projetos 

sustentáveis têm impacto positivo em suas movimentações, uma vez que os investimentos 

em sustentabilidade resultam em menores impactos da operação portuária no meio ambiente 

e promovem o reconhecimento por sua responsabilidade, eficiência e inteligência, ao mesmo 

tempo que gera oportunidades de emprego e colabora com a economia.  

Evidencia-se que a sustentabilidade integrada garante maior fluidez no transporte de 

cargas do Porto de Roterdã, já que outras corporações empresariais, também sustentáveis, 

dão preferência ao Porto pela sua capacidade de desenvolvimento econômico unido à 
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melhoria do ambiente de vida. Além disso, o empenho dessa corporação em tornar-se 

sustentável pode refletir como incentivo a outras empresas para desenvolver novos projetos, 

fazendo com que não sejam mais vistos como uma medida opcional, mas necessária.  

Valendo-se das informações contidas neste artigo, é justificável o reconhecimento do 

Porto de Roterdã como um dos portos mais sustentáveis do mundo, assim como sua influência 

para tal temática, visto que os projetos apresentados demonstram que o Porto tem a 

preocupação em relação à sustentabilidade além do estabelecido por normas e acordos 

existentes. 

Deste modo, o presente artigo poderá servir como base para estudos futuros, tais 

como os que buscam analisar e compreender a relação entre o Porto de Roterdã e os demais 

portos do mundo que investem incisivamente em projetos sustentáveis e os benefícios que 

proporcionam para os modais de transporte e ao Comércio Exterior.  
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RESUMO 

Os objetivos de desenvolvimento sustentável é a mais recentes ações da organização das nações 
unidas para que seja possível enfrentar o desafio dos impactos das três dimensões: ambiental, 
econômica e social. Pressões de fatores externos como fornecedores, clientes, e ongs fazem com que 
o setor privado adote práticas sustentáveis não somente em suas operações mas em sua cadeia de 
suprimentos também. O setor da construção civil em especial as pequenas empresas é apontado como 
um ator que pode contribuir com ações de modo que diminua os impactos causados. O problema da 
pesquisa  é responder se  a sustentabilidade na cadeia de suprimentos pode ser considerada uma fonte 
para as pequenas empresas contribuírem com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A 
metodologia utilizada para a solução do problema foi a pesquisa exploratória qualitativa. A pesquisa 
apontou são diversas as barreiras para se implementar uma cadeia de suprimentos em pequenas 
empresas sobretudo a sustentabilidade em cadeias de suprimentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Cadeia de Suprimentos. Pequenas Empresas. 

 

ABSTRACT 

The objectives of sustainable development are the most recent actions of the United Nations 
organization so that it is possible to face the challenge of the impacts of the three dimensions: 
environmental, economic and social. Pressures from external factors such as suppliers, customers, and 
NGOs cause the private sector to adopt sustainable practices not only in its operations but in its supply 
chain as well. The construction sector, especially small businesses, is seen as an actor who can 
contribute to actions in order to reduce the impacts caused. The research problem is to answer 
whether sustainability in the supply chain can be considered a source for small companies to 
contribute to sustainable development goals. The methodology used to solve the problem was 
qualitative exploratory research. The research pointed out that there are several barriers to 
implementing a supply chain in small companies, especially sustainability in supply chains. 
 
Key-words: Sustainability. Supply Chain. Small Business. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento sustentável é definido no relatório nosso futuro comum, 1987 

como: “o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades.” (AGENDA 2030, 2015). Esse tema  vem sendo uma das atuais preocupações, 

isso porque os recursos naturais são finitos e por isso é necessário encontrar maneiras de não 
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prejudicar as futuras gerações. As pequenas empresas de construção civil podem ser 

consideradas um dos atores dessa responsabilidade com o desenvolvimento sustentável  uma 

vez que o setor contribui com impactos ambientais, (SILVA, 2018)  estima-se que 40% da 

extração de recursos naturais seja destinado à construção civil .(apud VALOTO e 

ANDRADE,2011).  

 A agenda 2030 desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) é uma das 

mais recentes ações para que seja possível enfrentar o desafio do desenvolvimento 

sustentável. Adotados no ano de 2015, os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 

possui metas ambiciosas que devem ser atingidos até 2030, com isso a colaboração do setor 

privado torna-se fundamental para que seja possível avançar nos desafios de 

desenvolvimento sustentável e atingir as 169 metas estabelecidas.  (PNUD, 2021)  

Segundo Alves e Nascimento (2014)  autores como Beamon (1999), Brito & Berardi 

(2010) e Sarkis (2003) afirmam que cada vez mais a atenção é direcionada para o 

desenvolvimento de gestão ambiental para as cadeias de suprimentos e ressaltam que as 

atividades desenvolvidas  na cadeia de suprimentos ocasionam impactos ambientais como 

desperdício dos recursos naturais. Alves e Santos (2018) afirmam que as pressões externas 

contribuem para que práticas sustentáveis sejam adotadas não apenas em suas operações 

mas em sua cadeia de suprimentos também.  

 O problema da pesquisa surge na questão: a sustentabilidade na cadeia de 

suprimentos pode ser considerada uma fonte para as pequenas empresas contribuírem com 

os objetivos de desenvolvimento sustentável?  

O objetivo da pesquisa se encontra em reunir conhecimentos referente à 

sustentabilidade na cadeia de suprimentos, em particular nas pequenas empresas de 

construção civil a fim de contribuir com o objetivo 12 dos ODS da Organização das Nações 

Unidas, sendo ele consumo e produção responsáveis, que visa um melhor uso dos recursos 

energéticos e naturais. Embora esse objetivo destaque as grandes empresas, enxergou-se a 

necessidade de inserir as pequenas empresas nesse contexto, uma vez que  as mesmas   tem  

participação efetiva no mercado brasileiro e consequentemente nos impactos ambientais.  

 O método do presente trabalho será a partir de pesquisa bibliográfica exploratória de 

análise qualitativa. Os resultados obtidos a partir do mesmo poderá contribuir com futuras 

pesquisas referente ao tema, segundo o relatório de pesquisa do (CENTRO SEBRAE DE 
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SUSTENTABILIDADE , 2018) não existem estudos e pesquisas dos pequenos negócios e 

sustentabilidade a disposição do mercado e da sociedade em geral. Além disso no Brasil, 

existem diversos estudos relacionados à logística reversa, mas poucos procuram analisar as 

práticas ambientais e sociais na cadeia de suprimentos. (SOUZA, 2013)  

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

Para melhor compreensão do presente artigo essa seção é destinada ao embasamento 

teórico apresentando brevemente sobre os conceitos de objetivos de desenvolvimento 

sustentável, cadeia de suprimentos e a sustentabilidade na cadeia de suprimentos.  

2.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável   

O conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser utilizado a partir da realização 

da Comissão sobre meio ambiente e desenvolvimento no ano de 1987 ao ser publicado o 

relatório nosso futuro comum que define desenvolvimento sustentável como: “o 

desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades” (AGENDA 

2030, 2015)  

Rosa, Abdala e Cezarino (2020) destacam que a partir da publicação do relatório em 

1987 o tema passou a ficar recorrente e o conceito tornou-se mais amplo sendo utilizado de 

acordo com os interesses de cada grupo. 

Ao longo dos anos a organização das nações unidas passou a realizar inúmeras 

reuniões como objetivo de transformar o planeta mais sustentável.  

Com o compromisso de eliminar a extrema pobreza surge nos anos 2000 os objetivos 

de desenvolvimento  do milênio (ODM) composto por 8 metas que visavam tornar o mundo 

um melhor lugar para se viver até o ano de 2015, sendo elas:  

1) Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2) Atingir o ensino básico universal; 3) 

Promover a  igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres; 4) Reduzir a mortalidade na 

infantil; 5) Melhorar a saúde materna;6) Combater o HIV, a malária e outras doenças;7) 

Garantir a sustentabilidade ambiental e; 8) estabelecer uma parceria mundial para o 

desenvolvimento (AGENDA 2030, 2015) 

Esses oito objetivos foram o primeiro arcabouço global de políticas para o 
desenvolvimento e contribuíram para orientar a ação dos governos nos 
níveis internacional, nacional e local por 15 anos. Os ODMs reconheceram a 
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urgência de combater a pobreza e demais provações generalizadas, 
tornando o tema uma prioridade na agenda internacional de 
desenvolvimento (AGENDA 2030, 2015) 

 

Dando continuidade aos ODM e ampliando seu escopo  é lançado os objetivos de 

desenvolvimento sustentável composto por 17 objetivos e 169 metas com prazo final o ano 

de 2030. Os 17 objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as 

três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 

(AGENDA 2030, 2015). Todos os 17 objetivos se interconectam( PNUD, 2021) 

Silva e Silva (2021)  apontam que os objetivos de desenvolvimento sustentável se 

diferenciam dos ODM por buscar ampliar o foco de aplicação além de expandir o potencial da 

erradicação da pobreza ( apud MARTÍN et al., 2020).  

Sendo eles: 

1º Erradicação da pobreza; 2º Fome zero e agricultura sustentável; 3º Saúde e bem-

estar; 4º Educação de qualidade; 5º Igualdade de gênero; 6º Água potável e saneamento; 7º 

Energia limpa e acessível; 8º Trabalho decente e crescimento econômico; 9º Indústria, 

inovação e infraestrutura; 10º Redução das desigualdades; 11º Cidades e comunidades 

sustentáveis; 12º Consumo e produção responsáveis; 13º Ação contra a mudança global do 

clima; 14º Vida na água; 15º Vida terrestre; 16º Paz, justiça e instituições eficazes; 17º 

Parcerias e meios de implementação (AGENDA 2030, 2015) 

Ao contrário de seu antecessor, os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, os ODS chamam explicitamente todas as empresas a aplicar sua 
criatividade e inovação para resolver os desafios do desenvolvimento 
sustentável. Como os ODS formam a agenda global para o desenvolvimento 
das sociedades, eles permitirão às empresas líderes demonstrar como seu 
negócio ajuda a promover o desenvolvimento sustentável, tanto 
minimizando impactos negativos quanto maximizando os impactos positivos 
sobre as pessoas e o planeta ( FERREIRA, 2018 apud SDG COMPASS, 2015) 

 

 O setor privado tem um papel essencial nesse processo como grande detentor do 

poder econômico, propulsor de inovações e tecnologias influenciador e engajador dos 

mais diversos públicos – governos, fornecedores, colaboradores e consumidores. (PACTO 

GLOBAL, 2021). 

Os 17 objetivos possuem 169 metas e representam uma agenda de compromissos 

nos três aspectos do desenvolvimento sustentável, sendo eles: sociais, econômicos e 
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ambientais. (SILVA e SILVA, 2021). Os autores ainda ressaltam que esses três aspectos são 

determinantes para a construção de um mundo sustentável.  Soriano (2018) afirma que é 

fundamental que as empresas revejam os modelos de negócios que são utilizados uma vez 

que são raras as vezes que as mesmas trabalham aspectos de sustentabilidade social. ( apud; 

REYES; XAVIER;NAVEIRO,2017) 

O setor da construção civil pode ser considerada um dos setores alvos para a 

concretização dessa agenda uma vez que o setor pode se relacionar com alguns dos 17 

objetivos, dentre eles o objetivo 12: consumo e produção responsáveis. (MARQUES, GOMES 

e BRANDLI, 2017)   

2.2 Cadeia de Suprimentos 

Considerada uma atividade de nível estratégico nas empresas, a cadeia de suprimentos 

pode ser considerada como a gestão da cadeia completa desde suprimento de matérias- prima 

até a  distribuição ao consumidor final. No ponto de vista de Ballou (2009) a cadeia de 

suprimentos pode ser definida como atividades funcionais agrupadas que se repetem 

inúmeras vezes. Para o autor, essa repetição durante o processo transforma a matéria-prima 

em produto acabado com valor agregado para o cliente, a cadeia de suprimentos abrange 

todas as etapas essenciais, desde a extração da matéria prima até a entrega ao consumidor 

final.  

O conceito de SCM ( supply chain management), inicialmente relacionado a 
uma perspectiva de integração de processos, nos quais diferentes membros 
de uma cadeia reuniam esforços para coordenar atividades ou processos 
específicos com o objetivo de melhorar a satisfação do cliente final, evolui 
recentemente para uma visão mais sistêmica e estratégica, com empresas 
alocando recursos e esforços para implementar uma estratégia única na 
cadeia, que resulta em vantagem competitiva, custos reduzidos e melhoria 
na satisfação dos clientes para todos os participantes. (SILVA e BRAGA, 2018 
apud MIGUEL e BRITO, 2009) 

 

 Silva (2018) destaca que o autor Vitorino Filho (2014) afirma que a cadeia de 

suprimentos surge quando empresas buscam planejar e coordenar suas ações desde o 

fornecedor até o consumidor objetivando menor preço e agilidade e compartilha que por mais 

que o processo da construção civil seja diferente dos processos de manufatura a gestão da 

cadeia de suprimentos pode ser eficaz para o setor.  

O gerenciamento adequado da cadeia de suprimentos da construção pode ter grande 

impacto em economias locais e nacionais, dado o elevado volume de negócios que 
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movimentam (ALVES e TOMMELEIN, 2007).Outro ponto considerado pelos autores é que no  

setor em questão as parcerias ocorrem de acordo com os empreendimentos, sendo assim os 

atores da cadeia podem mudar, contribuindo assim para a complexibilidade da cadeia. 

A indústria da construção civil  é complexa ao se tratar de cadeia de suprimentos, 

conforme Santos (2011) aponta, uma das características da área é o sistema de produção ser 

por projetos únicos, com isso há pouca repetição de tarefas.. Dentro dessa linha Bandeira 

(2009) ressalta que a indústria da construção civil é composta por uma cadeia produtiva com 

desafios, complexa e que envolve inúmeros setores industriais.  

Alves e Tommelein (2007) ressaltam focos da cadeia de suprimentos construção civil 

definidas por VRIJHOEF e KOSKELA, ( 2000) 

Foco na cadeia que fornece suprimento ao canteiro de obra: os autores destacam que 

é preciso que os fornecedores trabalhem de forma conjunta para que seja possível construir 

uma cadeia de suprimentos otimizada objetivando a redução de custos através de melhorias 

logísticas, tempo de fornecimento e redução de estoque. Ainda relembram que o setor possui 

demandas esporádicas definidas pelos clientes e que é necessário que a cadeia leve isso em 

consideração, uma vez que pode afetar o desempenho da cadeia de suprimentos como um 

todo. 

Foco no gerenciamento integrado da cadeia de suprimento com o canteiro de obras: 

os autores afirmam que esse foco tem como objetivo fazer com que fornecedores, empresas 

construtoras, clientes e empreiteiros trabalhem de maneira conjunta para que ocorra um 

melhor desempenho da cadeia. 

Maia et al (2019) afirma que a construção civil é um setor que sempre colocou a área 

técnico-estrutural como foco e que pouco explorou a área de suprimentos dentro do setor, os 

autores ainda complementam que: 

Akintoye, McIntosh e Fitzgerald (2000) relatam em pesquisa sobre a 
colaboração e a gestão da cadeia de suprimentos da indústria de construção 
civil do Reino Unido, feita a partir de um questionário (Survey), que o 
gerenciamento da cadeia de suprimentos da construção civil ainda estava na 
fase inicial de desenvolvimento, apesar da consciência da importância 
refletida e caracterizada na crescente formação de um número significativo 
de parcerias entre os empreiteiros, fornecedores e clientes. (MAIA, NETO, et 
al., 2019) 

 

Sobre a cadeia de suprimentos no setor de construção, temos a afirmação: 
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A cadeia de suprimentos está fielmente delineada na construção civil através 
dos processos gerais de planejamento, manufatura e distribuição ao cliente 
final. A manufatura, assim como o planejamento, é um processo 
relativamente longo, que requer o envolvimento de diversos agentes para a 
sua realização. Para exemplificar, temos a terraplenagem, que constitui uma 
etapa da manufatura do produto final, assim como a construção da estrutura 
e acabamento. Todos estes processos envolvem diferentes matérias- primas 
de consumo, fornecedores e mão-de-obra. A distribuição final do produto 
não é feita de maneira tradicional. [...] A construção civil usa da propaganda 
disseminação da informação como veículo motor até seus clientes, fazendo 
com que eles venham até o produto.(MATTOS, 2014 apud VIEIRA 2006). 

 

2.3 Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos 

A temática sustentabilidade tem se tornado recorrente nas organizações, de acordo 

com Soriano (2018) a evolução do conceito sustentabilidade possibilitou que houvesse uma 

mudança no papel das empresas e consequentemente foi ampliado a questão de que as 

organizações se limitavam a gerar apenas lucro. 

Empresas têm recebido cada vez mais pressões da sociedade, dos governantes e de 
entidades não governamentais para incorporar práticas de sustentabilidade em suas 
operações. Tais pressões influenciam não apenas suas operações internas, mas 
também suas cadeias de suprimentos. (ALVES, SILVA e SANTOS, 2018)  

 

A gestão sustentável na cadeia de suprimentos pode ser considerada uma evolução da 

gestão da cadeia de suprimentos. (SANTAREM e BEGNIS, 2021).Enquanto Carvalho e Barbieri 

(2013) apontam que pode ser considerado como: 

Integração e realização estratégica e transparente de metas sociais, 
ambientais e econômicas da organização na coordenação sistêmica de 
processos interorganizacionais de negócios com o objetivo de melhorar o 
desempenho econômico a longo-prazo da empresa e de suas cadeias de 
suprimentos.(apud CARTER; 2008, p.368) 
 
Para Seuring e Muller (2008), a gestão sustentável da cadeia de suprimentos 
só distingue da gestão da cadeia de suprimentos por três aspectos: i) é 
examinado um número maior de impactos na cadeia; ii) é considerado um 
conjunto mais numeroso de objetivos de desempenho na implantação das 
dimensões sociais e ambientais do tripé da sustentabilidade; e iii) o grau de 
integração e cooperação entre os parceiros e membros da cadeia é 
necessariamente maior. (SANTAREM e BEGNIS, 2021) 

 

Ferreira (2018) ressalta que a sustentabilidade necessita de um novo modo de agir das 

organizações, e não apenas de práticas isoladas voluntárias ou de respostas às exigências dos 

stakeholders (apud VALENTE, 2012; SUPINO et at., 2016) . De acordo com Alves e Nascimento 
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(2014) na introdução de práticas efetivas que se alinhem com a sustentabilidade é preciso que 

as empresas realizem ações que extrapolam o limite organizacionais e vão ao ambiente 

interorganizacional.(apud SEURING; GOLD, 2013). 

A gestão da cadeia de suprimentos que tem como foco a sustentabilidade pode ser 

considerada complexa por ampliar a quantidade de elos e atores da mesma, tornando a cadeia 

mais longa. ( ALVES; SILVA; SANTOS,2018 apud SEURING;MULLER,2008). Complementando 

Ferreira (2018) afirma que nenhuma organização consegue ser sustentável isoladamente, 

exigindo diferentes níveis de integração desde ação individual, organizacional, política e 

cultural.  

O conceito de sustentabilidade na cadeia de suprimentos tem como objetivo atingir 

três dimensões, sendo ela a econômica, social e ambiental, além de atender os requisitos dos 

stakholders e clientes. Entende-se então que uma empresa contribui para o desenvolvimento 

sustentável ao obter resultados positivos em sua atuação nas três dimensões (CARVALHO e 

BARBIERI., 2013)  

Leite (2014) diz que ainda existe dificuldade em traduzir os conceitos do tripé da 

sustentabilidade em práticas organizacionais e destaca que uma das maiores dificuldades 

nesse sentido seja em medir a sustentabilidade e a interpretação dos resultados. 

Embora essa integração das três dimensões seja difícil ser alcançada, Santarem e 

Begnis (2021) destacam que haverá sustentabilidade nas organizações somente quando for 

integrado os aspectos da Triple Bottom Line ( tripé da sustentabilidade) de maneira 

simultânea, e dessa forma irá acontecer a sobrevivência da cadeia como um todo.( apud AHI; 

SEARCY,2015) 

A dimensão econômica é relacionada a viabilidade financeira e engloba 
questões como mercado, competitividade, emprego e rentabilidade; já a 
dimensão ambiental é associada aos impactos que a organização causa nos 
sistemas naturais como o ecossistema, terra, e a água. Na dimensão social a 
discussão está voltada aos impactos das organizações nos sistemas sociais 
em que ela atua e incorpora questões como saúde pública, educação, 
segurança do trabalho, direitos humanos, oportunidades iguais, direitos 
trabalhistas e problemas nas comunidades. (AZEVEDO, ANGÉLICO, et al., 
2017) 

 

No entanto, existem dificuldades para a implantação dessas três dimensões, assim 

como pode ser visto na afirmação: 
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Existem barreiras que dificultam a implantação de práticas socioambientais 
na cadeia de suprimentos. É preciso haver mais controles internos, 
monitoramento, integração, conscientização, engajamento e transparência, 
de modo a reduzir os danos ambientais e problemas sociais ao longo de toda 
cadeia para que todos os elos possam efetivamente ter benefícios. (ALVES; 
SILVA; SANTOS, 2018) 

 

Referente às barreiras de implantação da gestão sustentável na cadeia de 

suprimentos,  Santarem e Begnis (2021) destacam três aspectos apresentados por Seuring e 

Muller (2008), sendo eles: custos, esforço de coordenação e complexidade e por fim a falta de 

comunicação na cadeia. Os autores então completam que para superar essas barreiras seria 

necessário um melhor monitoramento e constantes avaliações. Silva (2018) descreve fatores 

como a falta de integração entre os membros das cadeias de suprimentos, falta de recursos 

financeiros como  barreiras para que as empresas incluam uma gestão mais sustentável em 

suas operações.  

Sobre a sustentabilidade nas organizações, Leite (2014) afirma que é necessário levar 

em consideração o tamanho das empresas além do seu setor pois cada uma tem suas 

particularidades. Ferreira (2018) afirma que são poucos os estudos relacionados à 

sustentabilidade das empresas de construção civil, além disso o setor não possui níveis altos 

de inovação como outros setores industriais e a autora considera a inovação como um dos 

fatores chaves para promover práticas sustentáveis.  

2.4 Pequenas Empresas 

Pequenos negócios são empreendimento com faturamento bruto anual de até R$4,8 

milhões. No ano de 2017 as empresas de pequeno porte somaram em torno de um milhão 

empreendimento pelo Brasil. (CADASTRO SEBRAE DE EMPRESAS, 2017)  

Em um panorama realizado no estado de São Paulo pelo SEBRAE com um intervalo de 

2009 a 2014, verificou-se que: no estado de São Paulo existem 179.639 pequenos negócios 

empresariais no setor da construção civil, o que representa 7%. (SEBRAE-SP, 2014). No âmbito 

nacional, o setor tem a mesma porcentagem de participação, 7%, conforme perfil dos 

pequenos negócios divulgado. É importante ressaltar que o setor da construção civil é amplo 

tendo incorporada inúmeras atividades. (CADASTRO SEBRAE DE EMPRESAS, 2017) Nesse 

mesmo panorama, o setor inclui 

i) obras de acabamento  

ii) obras de instalações em construções diversas 



 
ISSN 1980-8526 / ISSN 2763-5600 

http://fatecjahu.edu.br/a-fatec-jahu/revista-fatecnologica/ 
email: fatecnologica.jahu@fatec.sp.gov.br   

 

Fatecnológica | Jahu, SP | v. 15 | n. 1 | p. 166-181 | 2021 | ISSN 1980-8526 (versão PDF-impressa) | ISSN 2763-5600 (versão online) 

175 

 iii) obras de terraplanagem  

iv) montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas 

 v) obras de engenharia civil diversas  

vi) além de outras atividades podendo ser pequenos serviços e comércios. 

Para realização desse panorama o SEBRAE-SP considerou empresas de pequeno porte 

tendo até 99 funcionários. Para modos de facilitação de pesquisa, o presente artigo também 

utilizará do mesmo critério. 

Para o SEBRAE (2014), as empresas recebem sua classificação em relação ao 
seu porte ou tamanho, conforme o número de empregados e de acordo com 
o setor.[...] a “pequena empresa”, sendo indústria, deve possuir de 20 a 99 
empregados. (PAIVA e GIESTA, 2019) 

 

Segundo Souza et al. (2020) as pequenas empresas conseguem preencher as lacunas 

deixadas pelas grandes empresas, com isso o autor considera fundamental a participação das 

pequenas empresas em uma economia industrializada. Esses pequenos negócios tem 

participação significativa na economia do país, sendo eles os responsáveis por gerar mais da 

metade dos empregos. Cerca de 24,8% dos empregos dos pequenos negócios são das 

empresas de pequeno porte. (CENTRO SEBRAE DE SUSTENTABILIDADE , 2018). 

De acordo com uma publicação do WBG [ World Bank Group] (2020), as 
pequenas e medias empresas (PMEs) representam 90% das empresas globais 
e são responsáveis pela geração de 50% do total de empregos, contribuindo 
em cerca de 40% do PIB em países emergentes. Em um cenário onde as 
pressões por modelos de negócios sustentáveis tentam a serem maiores, as 
PMEs também terão que se adequar às exigências do desenvolvimento 
sustentável, proteger o meio ambiente e contribuir para a justiça social. ( 
CARVALHO,2020 apud YANG; ZHANG,2020) 

 

A autora ainda afirma que é necessário que as pequenas empresas se adequem ao 

desenvolvimento sustentável embora seja desafiador devido as barreiras que as mesmas 

possuem como por exemplo recursos financeiros e ao se tratar de fornecedores Carvalho 

(2020) destaca o difícil o acesso aos fornecedores de materiais apropriados para as pequenas 

empresas e complementa dizendo que também existe a dificuldade em relação à falta de 

habilidades técnicas dos profissionais.(apud Serrano 2018).  

Segundo o relatório do SEBRAE (2018) os pequenos negócios possui ritmo e 

características próprias  quando se trata da adesão ao conceito sustentabilidade. É necessário 

encontrar ferramentas que levem as pequenas empresas a facilitarem a implementação de 
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gestão sustentável, ou seja, que as tornem capazes de agirem de forma social e 

ambientalmente responsável melhorando a rentabilidade (BARBOSA, 2019 apud SENGE et. al, 

2009).  

Na mesma linha de pensamento, Martins, Filho e Nagado (2016) acreditam que as 

soluções para as pequenas empresas não pode ser simplesmente empregar em baixa escala 

soluções desenvolvidas para as grandes empresas, e completam afirmando que as pequenas 

empresas necessitam de suas próprias respostas devido suas particularidades, para os autores 

as particularidades podem ser divididos em três aspectos, sendo eles a forma que essas 

empresas são gerenciadas, uma organização com estrutura simples e um ambiente no qual as 

ações são influenciadas pelo externo. 

De acordo com uma publicação do WBG [ World Bank Group] (2020), as 
pequenas e medias empresas (PMEs) representam 90% das empresas globais 
e são responsáveis pela geração de 50% do total de empregos, contribuindo 
em cerca de 40% do PIB em países emergentes. Em um cenário onde as 
pressões por modelos de negócios sustentáveis tentam a serem maiores, as 
PMEs também terão que se adequar às exigências do desenvolvimento 
sustentável, proteger o meio ambiente e contribuir para a justiça social. 
(CARVALHO, 2020 apud YANG; ZHANG, 2020) 

 
3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

O presente artigo teve como metodologia em seu desenvolvimento as bases de 

periódicos verificados em sites e artigos científicos disponibilizados em meios eletrônicos 

como SciELO, Spell e google acadêmico, além de sites da agenda 2030 e SEBRAE ( serviço 

brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas).   

O método do presente trabalho foi através de  pesquisa bibliográfica exploratória de 

análise qualitativa.  

Entende-se que uma metodologia é um importante ingrediente para se 
chegar a resultados extraordinários, pois fornece uma receita, uma fórmula, 
um método, um jeito de fazer, um caminho a ser seguido que facilita o 
alcance dos objetivos propostos. Sabe-se que em uma pesquisa teórica, o 
pesquisador volta-se para satisfazer uma necessidade intelectual de 
conhecer e compreender determinados fenômenos. Para tanto, o método 
aplicado na pesquisa tem uma necessidade a ser satisfeita. (CERVO e 
BERVIAN, 2007) 

 

Esse artigo foi estruturado tendo em sua primeira seção a introdução seguida do 

embasamento teórico a partir de um breve conceito sobre os temas: objetivos de 

desenvolvimento sustentável, cadeia de suprimentos e sustentabilidade na cadeia de 
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suprimentos. Na próxima seção da pesquisa foi apresentado  desenvolvimento da temática 

no qual é possível verificar o método de pesquisa utilizado para a realização do presente 

artigo, enquanto na seção seguinte o artigo traz os resultados e discussões que foram obtidos 

a partir das referências. Por fim, é apresentado as considerações finais. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção e o consumo de forma sustentável são como um desafio para as 

organizações ( LEITE, 2014 apud BARBERI 2007) 

O objetivo 12 da agenda 2030 se refere ao consumo e produção responsáveis que visa 

a mudança desses padrões, além de promover a eficiência do uso de recursos energéticos e 

naturais, da infraestrutura sustentável, esse mesmo objetivo desenvolvido pela Organização 

das Nações Unidas prioriza a informação, gestão coordenada, transparência e 

responsabilização dos consumidores dos recursos naturais como ferramenta para o alcance 

de padrões mais sustentáveis (AGENDA 2030, 2015)  

O objetivo 12 dos objetivos de desenvolvimento sustentável se relaciona diretamente 

ao objetivo 7 da ODM ( objetivos de desenvolvimento do milênio), e pode ser considerado 

como uma continuidade do mesmo,  que tinha como objetivo: garantir a sustentabilidade 

ambiental e possuía 4 metas. 

Seu sucessor, consumo e produção responsável por sua vez possui 11 metas e dentre 

elas destacaremos a “12.3 - Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos 

naturais.” 

Ferreira (2018) identificou quais ODS ( objetivos de desenvolvimento sustentável) o 

setor da construção civil impacta negativamente e o objetivo 12 ( produção e consumo 

responsáveis) é um dos objetivos citado pela autora. O setor da construção civil pode ser 

considerada um dos setores alvos para a concretização dessa agenda uma vez que o setor 

pode se relacionar com alguns dos 17 objetivos, dentre eles o objetivo 12: consumo e 

produção responsáveis. (MARQUES, GOMES e BRANDLI, 2017)  

No ano de 2018, SEBRAE realizou uma pesquisa por meio de entrevistas com mais de 

mil empresas com o objetivo de compreender como os empreendedores estão se engajando 

no desenvolvimento sustentável, e obteve como um dos resultados que em torno de 54% 
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aplicam ações sustentáveis. Embora essa pesquisa não separe por áreas, é possível perceber 

que existe o interesse nos pequenos negócios em serem mais sustentáveis.  

A falta de conhecimento técnico aliado com recursos financeiros limitados  são 

barreiras apresentadas para que o gerenciamento da cadeia de suprimentos e sobretudo as 

práticas de sustentabilidade na cadeia de suprimento de pequenas empresas sejam dificieis 

de serem implantadas. ( FERREIRA, 2018; CARVALHO, 2020; SILVA, 2018).  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O objetivo inicial desse artigo foi identificar se a gestão sustentável na cadeia de 

suprimentos pode ser considerada uma fonte das pequenas empresas contribuírem com os 

objetivos de desenvolvimento sustentável que a organização das nações unidas desenvolveu.  

Para a realização da mesma foi necessário um recorte de setor, sendo selecionado a 

área de construção civil pois assim como mencionado anteriormente é uma área que possui 

grande responsabilidade com os impactos gerados. Verificou-se que o objetivo 12, consumo 

e produção responsável é diretamente ligada ao setor de construção civil, uma vez que boa 

parte dos recursos naturais são destinados a ele além dos resíduos gerados. 

Sobre o artigo, é possível afirmar que o mesmo atingiu o objetivo em partes, embora 

tenha contribuído com referências relacionadas ao tema, foi possível observar que por conta 

das limitações e especificações da pesquisa houve lacunas que não foram preenchidas em 

especial um maior foco no objetivo de desenvolvimento sustentável escolhido, consumo e 

produção responsáveis. 

Foi possível observar que é necessário encontrar maneiras de engajar e até mesmo 

educar o setor de construção civil a adotar práticas sustentáveis, uma vez que o setor possui 

capacidade de movimentar o país economicamente, socialmente e ambientalmente. 

Sobre as cadeias de suprimentos sustentáveis em pequenas empresas encontrou-se 

uma lacuna nos anais de pesquisa, essa lacuna  pode ser justificada que até mesmo o 

gerenciamento de cadeias é algo de difícil aplicação nas  em pequenas empresas, 

independente de setor. 

Referente às limitações de pesquisa, este artigo apresentou quanto ao tema estudado 

ser bem especifico. São inúmeras as oportunidades para trabalhos futuros, como sugestão se 

possível analisar o grau de conhecimento sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável 
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e quais ações estão sendo realizadas para que a organização em questão contribua para o 

desafio da sustentabilidade.  
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