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EDITORIAL 

 

 
 

Paradgmas e Limitações. 

 

Etimologicamente, o termo Paradigma tem origem no grego paradigma que significa 

modelo ou padrão, correspondendo a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido 

em  determinada situação. São as normas orientadoras de um grupo que estabelecem limites e 

que determinam como um indivíduo deve agir dentro desses limites.  

O termo limitação do latim limitatĭo, limitação é a ação e o efeito de limitar ou de se 

limitar. O verbo limitar refere-se a colocar limites a algo, ao passo que a noção de limite está 

relacionada com uma linha que separa dois territórios, o extremo a que chega um determinado 

tempo, o extremo que pode alcançar o psicológico e o físico ou uma restrição. 

Mas o que isso determina em nossas vidas? A resposta é: nada! Não há paradigmas ou 

limitações que possam se impor aos nossos objetivos e metas, é claro que vez por outra ouvimos 

de outrem estas imposições:  “Não, isso não é para você, é muito difícil de se conseguir”; “voltar 

a estudar, nesta idade é desperdício”. Estes comentários soam para alguns como a definição de 

sua capacidade e para outros como um desafio. 

Passamos o ano de 2021 com muitas dificuldades, porém, alguns de nós encontraram 

dentro de si a força motriz para se desenvolver e ainda ajudar ao próximo, as duas coisas devem 

seguir juntas, não conseguiremos ajudar ao próximo (quando digo o próximo, é aquele que que 

são os meus, os seus e os nossos) mas também aqueles que estão distantes, que nossa conexão 

como educadores ou educandos é feita pela interação digital, o aprimoramento como ser 

humano não é um ponto de chegada mas sim uma partida diária, um incansável exercício onde 

enriquecemos nossos saberes por meio do estudo e o transformamos na prática da vida diária. 

A pergunta que permeia a todos é: Como ser melhor? A resposta está lá dentro de cada 

um de nós, não fora. Quando nos damos conta disso quebramos os paradigmas e as limitações. 

 

Venha 2022, com suas alegrias e obstáculos, seus paradigmas e suas limitações.  

Estamos preparados! 

 

Cláudio Roberto Gomes 

Editor Chefe.
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O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NO CRESCIMENTO DOS MEIs 

 

RODRIGUES, Ana Júlia Pereira ¹; PIROLO Ana Cláudia ² 

 

RESUMO 

Atualmente a Internet está ganhando proporções inimagináveis, e com isso, traz diversas 

novidades e plataformas para uso e aplicação. Sua utilização como ferramenta para gerar 

inovação e mudanças dentro de uma empresa pode ser um fator essencial e importante para a 

excelência e eficácia do negócio, ainda mais quando nos referimos a um Microempreendedor 

Individual - MEI, um estilo de empresa que está em constante crescimento em nosso país. A 

fácil compreensão e praticidade na atração de novos clientes e aprimoramento da marca, fez o 

marketing digital virar uma ferramenta essencial para qualquer tipo de organização, permitindo 

o alcance do tão almejado sucesso quando utilizado de maneira adequada. Dentro da Internet 

podemos encontrar as redes sociais, um ambiente virtual que permite o compartilhamento de 

informações e conteúdo entre o público através de plataformas on-line. Esse trabalho possui a 

finalidade de buscar informações e dados que evidenciem qual é o impacto positivo da Internet 

e das redes sociais para o aprimoramento das estratégias de marketing dentro de um MEI dentro 

do mercado de trabalho. 

 

Palavras-Chave: Internet. Rede Social. Microempreendedor Individual. Marketing Digital. 

Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Internet vem crescendo há muitos anos em todo o mundo, e se tornou um grande meio 

de informação e comunicação entre as pessoas, independente do seu local ou posição na 

sociedade. Há vários anos ela passa a ser disponibilizada e utilizada no Brasil e seus impactos 

são enxergados diariamente no dia a dia.  
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O marketing digital também vem crescendo pois é uma ferramenta fundamental para as 

organizações, com facilidade e praticidade na atração de novos clientes, assim como na retenção 

dos clientes antigos. Uma das maneiras de se utilizar o marketing digital é através das 

plataformas on-line disponíveis, conhecidas como redes sociais, que são consideradas como 

uma estratégia inovadora no mundo atual. 

As redes sociais, são um local virtual onde se encontram pessoas ou organizações, sendo 

conectadas por um ou mais tipos de interesses, valores ou objetivos em comum. Muito 

utilizadas e acessadas atualmente, as empresas estão investindo nesses meios para alavancarem 

sua marca no mercado afinal, o mundo está na era da interatividade e milhões de indivíduos 

estão interagindo entre si.  

Nesse ambiente digital contemporâneo, chega a ser comum a utilização de ferramentas 

como sites e plataformas, assim como dispositivos eletrônicos (celulares, notebooks, tablets, 

entre outros), por conta disso o comércio eletrônico consegue se destacar devido ao grande 

volume e variedade de ofertas, que ficam disponíveis. 

Experiências de pessoas que trabalham nessa modalidade, mostram que os 

microempreendedores são muito beneficiados com a Internet, através dos serviços on-line, 

conseguindo responder e se adaptar de forma mais rápida ao mercado, gerando menos gastos, 

tendo aproximação com o cliente e expandindo seu público. 

Este trabalho vai demonstrar e evidenciar a importância e impactos do uso das redes 

sociais, no marketing digital, para o microempreendedor e profissional autônomo, identificando 

as principais ferramentas utilizadas atualmente e a forma como elas afetam positivamente os 

MEIs. 

 

 

O QUE SÃO MEIs 

 

Criado em 2009, a sigla traz a abreviação para Microempreendedor Individual, usado por 

pequenos empresários e profissionais autônomos, e nada mais é que um modelo empresarial 

mais simples que os demais, com o objetivo de auxiliar aqueles com pequenos 

empreendimentos, que não possuem sócios e os autônomos que trabalham por conta própria, 

facilitando a abertura do seu negócio e regularizando suas atividades econômicas. 

mailto:anaju-rodrigues@hotmail.com
mailto:anaju-rodrigues@hotmail.com
mailto:ana.pirolo@inesp.edu.br


 
 

5 
Artigo: O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NO CRESCIMENTO DOS MEIs  

Autor: RODRIGUES, Ana Júlia Pereira ; PIROLO Ana Cláudia . Págs. 3 - 21 

 

 

Figura 1: Sigla MEI 

 

Fonte: Prefeitura de Assis (2018) Disponível em <https://www.assis.sp.gov.br/noticia/933/prefeitura-autoriza-

alvara-para-mei-sem-custos>  

 

Um estudo levantado pelo Governo do Brasil (2020) diz que mais de 3 milhões de 

empresas foram abertas no ano de 2020, sendo que mais de 2,6 milhões dessas empresas são 

MEIs, um dado que mostra um grande aumento com relação ao ano de 2019. Quando o 

indivíduo se formaliza como MEI, passa a ter seu próprio Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

- CNPJ, possibilitando a emissão de Notas Fiscais – NF, além do acesso aos benefícios da 

Previdência Social.  

Durante a pandemia da Covid-19, os MEIs se tornaram uma modalidade ainda mais 

praticada por empreendedores, por conta de todos os benefícios que oferece, além dos que estão 

citados acima. Os MEI possuem direitos e obrigações assim como qualquer pessoa jurídica - 

PJ, são isentos de tributos federais, trabalham com juros reduzidos em créditos disponibilizados 

pelos bancos, dispensam alvará e licença de funcionamento, podem usar de declaração de renda 

simplificada, entre outros. 

Apesar das inúmeras vantagens oferecidas, que favoreceu a busca por esse modelo de 

negócio, existem alguns critérios e exigências que precisam ser analisados para se tornar um 
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MEI, sendo eles obrigatórios. A opção ainda se mantém muito interessante no mercado, mas 

deve ser avaliada e feito da maneira correta para evitar problemas. 

Segundo o SEBRAE (2021) “Para ser registrado como Microempreendedor Individual, a 

área de atuação do profissional precisa estar na lista oficial da categoria[...]”, para tal, ao ter o 

interesse em se formalizar como um MEI, é necessário: exercer alguma das atividades que são 

permitidas, possuir apenas 1 funcionário contratado, um faturamento anual de até R$ 81 mil 

reais e não ser titular ou sócio de outra empresa já existente. 

 

 

MARKETING DIGITAL NOS MEIS 

 

A realidade dos Microempreendedores foi modificada com o auxílio do marketing digital, 

com estratégias mais baratas e a facilidade de acesso aos principais meios de comunicação 

utilizado nos dias de hoje. Pode-se dizer que o marketing digital trouxe novas perspectivas para 

os MEIs. 

Para Faustino (2019) “Marketing digital é a aplicação de estratégias de comunicação e 

marketing com vista à promoção/marketing de produtos ou serviços, através de canais digitais 

e de aparelhos eletrônicos”, ou seja, uma forma prática, simples e bastante eficiente de impactar 

os consumidores, gerando uma busca mais ativa pela empresa. 

Os MEIs possuem um baixo nível de capital e até mesmo retorno financeiro, portanto as 

alternativas com custo mais baixo são as mais atrativas para eles. A competitividade com 

grandes empresas é um grande desafio, pois em geral, essas grandes corporações possuem uma 

verba elevada para investirem no seu marketing e divulgarem sua marca. Uma das utilizações 

mais viáveis são as redes sociais. A Internet é uma grande parceira desses negócios, pois 

aumenta a visibilidade e fidelização de clientes. 

Entende-se que é através do marketing digital que as microempresas e profissionais 

autônomos conseguem fazer sua marca no mercado, identificar potenciais clientes, gerar valor 

para seu nicho escolhido, demonstrar autoridade aos demais concorrentes, identificar as dores 

e desenvolver alternativas para solucioná-las, mensurar os resultados obtidos e as 

aplicabilidades de suas estratégias entre outras coisas, ou seja, são muitos os benefícios. 

Como diz Davis (2018) “Conteúdo constrói relacionamentos. Relacionamentos são 

baseados em confiança. Confiança gera receita”. Faz-se necessário criar informações 
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relevantes, construir e trazer valor para os clientes, gerando assim um relacionamento com o 

público consumidor. A Internet e a grande ferramenta que está disponível para consolidar e 

permitir o acesso dos MEIs a esse objetivo. 

MARKETING DIGITAL 

 

Em constante crescimento e sendo muito procurado, o Marketing Digital hoje em dia se 

tornou uma ferramenta não só reconhecida, mas também necessária dentro de qualquer tipo de 

negócio. 

Para aprofundar no próximo tópico um pouco sobre os resultados e importância do tema 

central deste trabalho, é preciso conhecer o que realmente é o Marketing Digital, seu conceito 

e outras informações relevantes para compreendê-lo por completo.  

Torres (2018) diz que devido ao avanço da tecnologia e inovações, o marketing também 

teve que se modernizar para se enquadrar nos padrões atuais, logo seu contexto foi evoluindo 

ao decorrer dos tempos. A essência do marketing é o processo de trocas entre serviços e 

produtos, criando uma marca e o seu valor, com divulgação e oferta de produtos e serviços a 

fim de atingir suas metas comerciais. Cada autor observa o marketing por um ângulo, mostrando 

que sua definição pode ser um pouco complexa. Marketing surge da palavra market (em inglês), 

que significa mercado. Contudo, pode-se afirmar que ele é um estudo do mercado, para melhor 

aproveitamento deste em estratégias comerciais por uma organização 

Conforme nos fala Torres (2018) precisamos reconhecer que a internet é muito mais que 

só uma rede de computadores, afinal dentro dela encontra-se o tema desse capítulo. Marketing 

Digital é uma sequência de táticas digitais que pequenas e grandes empresas utilizam para 

atingirem e trabalharem seus objetivos comerciais, ou seja, seu foco é em estratégias digitais. 

Entende-se que seus principais objetivos são a atração de clientes, desenvolvimento e 

reconhecimento de uma marca boa e, se conectar com o público-alvo (seus consumidores). O 

marketing digital se tornou mais popular no início da década de 2000, quando se teve o avanço 

da internet e consequentemente o aumento de seus usuários. 

Para Torres (2018), “utilizar efetivamente as tecnologias digitais como uma ferramenta 

de marketing significa partir para a ação, criando uma estratégia de marketing ativa, garantindo 

que ela seja executada e que seus resultados sejam efetivos”. Esse pensamento traz a ideia de 

que as estratégias de marketing digital requerem planejamento e ação concreta, uma atividade 

avulsa, sem pensar antes se seria bom ou ruim, não é mais o correto e não gerará resultados. 
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E-COMMERCE 

 

O comércio eletrônico, conhecido como E-commerce, nada mais é que qualquer envio de 

informações por meio da internet, tendo como finalidade de venda ou compra de produtos ou 

serviços. Dentro deste cenário, é o marketing digital que consegue aprimorar e potencializar as 

vendas on-line, afinal ele permite que as empresas consigam alcançar milhões de clientes em 

pouco tempo e com alguns cliques. 

O marketing digital é fundamental na uma gestão de uma loja virtual, afinal as estratégias 

certas e bem executadas fazem muita diferença dentro de uma gestão de e-commerce. 

Encontramos dentro deles também as redes sociais e como são trabalhadas, fomentando ainda 

mais as divulgações e ofertas. 

 

MÉTODO 8 P’s 

 

Kotler, um americano considerado por muitos como o maior especialista em marketing, 

falou muito sobre a importância dos 4 P’s, que foi bem utilizado antigamente. Com a chegada 

da Internet e essa era digital, algumas outras questões precisaram ser revisadas para garantir um 

plano de marketing digital eficaz. Com isso, Vaz (palestrante, escritor, consultor e estrategista 

de Marketing Digital) introduz a metodologia dos 8 P’s, do Marketing Digital: Pesquisa, 

Planejamento, Produção, Publicação, Promoção, Propagação, Personalização e Precisão. 
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Figura 2: Método 8 Ps 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Para maior compreensão é interessante detalhar cada etapa dentro desse método: 

 

- Pesquisa: O estudo realizado sobre o perfil dos consumidores, assim como também os 

seus comportamentos dentro da Internet. Nessa etapa fundamental, busca-se compreender quais 

são as tendências, comportamentos e motivações a fim de conhecer e definir seu público-alvo 

para organizar as ações 

 

- Planejamento: Após a etapa anterior, agora com os dados e estatísticas sobre o perfil 

do consumidor e o que procura, é hora de planejar a empresa, com um objetivo claro, para 

conseguir alcançar esse determinado grupo de consumidores. Nesta parte, busca-se entender 

alguns questionamentos como: o que será feito, para quem, quando, como, onde e por onde, 

entre outros. 

 

- Produção: É o momento de tornar o planejamento em algo tangível, de produzir a 

estratégia elaborada, onde realiza-se toda a estrutura que o site, ou o perfil de rede social deve 

ter (a execução do site ou perfil), produzir conteúdo e os outros canais e ferramentas utilizadas. 
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- Publicação: Momento em que ocorre a ativação do projeto, a etapa em que se deve 

colocá-lo em prática. Aqui ocorre a fase das publicações dos conteúdos para o público. 

 

- Promoção: Etapa para elaborar e repassar as informações e campanhas através dos 

meios de comunicação dentro da internet, como as redes sociais, com impulsionamentos por 

exemplo (ação paga que garante maior alcance das publicações). 

 

- Propagação: Para gerar credibilidade. É o momento em que a empresa faz com que as 

redes utilizadas falem de seus serviços ou produtos de forma positiva, tornando seu negócio 

bem falado entre os consumidores, promovendo a marca.  

 

- Personalização: A fidelização dos clientes possui a mesma importância de realizar a 

captação de novos clientes. Aqui, deve-se focar no relacionamento com aqueles consumidores 

que já conhecem a empresa. Fazendo uso de ferramentas que afinem e personalizem a 

comunicação, e entregue o conteúdo certo para o cliente certo, a fim de se tornar a divulgação 

e a própria venda mais específica e objetiva. 

 

- Precisão: Nessa etapa se estuda todos os resultados e objetivos que foram atingidos, de 

cada uma das ações. Vaz (2011) diz que nessa etapa se aprende como transformar as 

informações obtidas em conhecimento para conseguir descobrir quais podem ser os próximos 

passos. 

 

 

REDES SOCIAIS 

 

As redes sociais são canais que facilitam uma maior interação entre várias pessoas, de 

vários lugares no mundo. Torna-se um espaço propício à formação de opiniões. São meios 

práticos para administrar e modificar conteúdos, possibilitando publicações de fotos, eventos, 

vídeos, enquetes, promoções etc., tendo como foco o relacionamento entre pessoas. 
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Figura 3: Redes Sociais 

 

Fonte: Olhar Digital (2021) Disponível em <https://olhardigital.com.br/2021/06/28/internet-e-redes-

sociais/redes-sociais-podem-ser-uma-ameaca-a-civilizacao-diz-estudo/>  

 

 Junto com a Internet, as redes sociais se transformaram em um canal mais prático de 

comunicação, pois são plataformas on-line compostas por pessoas que se conectam por algum 

tipo de relação e afinidade, ou seja, que possuem algum tipo de interesse em comum, umas com 

as outras. Isso vale também para as empresas, entidades e outros grupos que se conectam porque 

se identificam. Essa conexão pode acontecer tanto no ambiente on-line como também fora dele.  

Desde os princípios, as redes sociais compreendem as relações entre pessoas. Sotero 

(2009) diz que as redes sociais existem há vários anos, porém, seu formato era diferente: 

 As redes sociais existem desde sempre na história humana, tendo em vista que os 

homens, por sua característica gregária, estabelecem relações entre si formando 

comunidades ou redes de relacionamentos presenciais. Hoje, por meio da Internet, 

estamos transcrevendo nossas relações presenciais no mundo virtual de forma que 

aquilo que antes estava restrito à nossa memória agora está registrado e publicado[...] 

 

As redes sociais crescem de forma bem rápida, são constantemente criadas e auxiliam o 

avanço do marketing digital. O bom uso delas,  aproxima os clientes da sua marca, gera 

fidelização e facilita a comunicação entre todos. 

Fazer uso das redes sociais é cada vez mais, uma prática entre as pessoas de todo o mundo. 

O Brasil é conhecido por ser um dos países que possuem mais usuários em várias redes sociais, 

conforme gráfico abaixo: 

 

https://neilpatel.com/br/blog/9-ferramentas-incriveis-para-conseguir-compartilhamento-social/
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Figura 4: Uso Redes Sociais 2020 

 

Fonte: Toda Matéria (2020). Disponível em <https://www.todamateria.com.br/redes-sociais/>  

 

Muitas empresas consideradas grandes no mercado, apresentam resultados ótimos com a 

utilização desses meios de comunicação da Internet. Com o período da pandemia Covid-19, os 

dados aumentaram com relação aos anos anteriores, tendo em vista que praticamente todas as 

vendas foram realizadas de forma on-line, algo que ajudou e incentivou ainda mais os MEIs a 

crescerem e se tornarem relevantes no mercado. 

Liderando o ranking, temos a plataforma Facebook que é considera a maior rede social 

do mundo alcançando por volta de 130 milhões de usuários. O WhatsApp hoje uma das redes 

principais destinado à comunicação e interação entre consumidores e empresas, e já conta com 

milhões de usuários ocupando o segundo lugar desse ranking.  Próxima plataforma é o 

YouTube, local onde se interage com vídeos de diversos formatos, possuindo um alcance muito 

alto de consumidores. 

O Instagram cresceu bastante nos últimos anos e vem se tornando mais popular, pois 

entrega diferentes recursos que facilitam a interação entre seus usuários e se tornou a rede 

preferida por boa parte do público consumidor. O Twitter foi uma rede social bem utilizada no 
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passado e teve um sucesso grande, contudo, devido ao surgimento das outras plataformas ele 

perdeu muitos usuários, mas continua tendo impacto no mercado. 

O LinkedIn é a maior rede social destinada ao âmbito profissional, voltada ao mercado 

de trabalho, networking etc. Por último, o Pinterest é uma plataforma menos popular dentre as 

outras, onde encontra-se um conteúdo visual de vários ramos (notícias, diversão, moda, arte, 

culinária, dentre outros). 

Com as pessoas tentando manter e praticar o isolamento social, muitas lojas virtuais 

surgiram a cada instante, e muitas delas podem apresentar-se no formato de MEIs. 

 

Figura 5: Participação Comércio Eletrônico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esse salto do comércio eletrônico no ano de 2020 foi o maior já visto aqui no país, afirma 

Rodrigo Bandeira, presidente da ABComm.  

Pode-se observar um crescimento considerável nos percentuais apresentamos na imagem 

abaixo, onde observa-se que no ano de 2020 a utilização do comércio eletrônico foi aumentando 

conforme a quarentena foi se prolongando. Nos primeiros meses encontra uma porcentagem 

menor por ainda estar no início, mas no mês de abril (onde oficialmente muitas pessoas 

entraram em quarentena) o dado quase duplicou de valor. 
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Figura 6: Crescimento Varejo Eletrônico 2020 

 

Fonte: eMarker (2021) Disponível em <https://www.consumidormoderno.com.br/2021/07/05/brasil-e-

commerce-top-dez/> 

 

Devido a isso, o Brasil se destacou no ranking de países com um comércio eletrônico bem 

desenvolvido, entrando para a lista dos Top 10. As redes sociais são uma ferramenta 

poderosíssima para o e-commerce, então pode-se compreender que elas se fazem presentes nos 

resultados obtidos dentro dos dados acima. 

Alencar (2021) cita que “dificilmente, ao se pesquisar uma determinada empresa na 

internet, não se encontrará nenhuma informação relacionada a ela.” O fácil acesso à internet 

principalmente em épocas como esta, influencia positivamente nas buscas que os consumidores 

fazem sobre a marca, ainda mais quando é do conhecimento dos consumidores que o país é 

conhecido como um local onde se faz bastante a utilização destes meios. 

 

 

MÍDIAS SOCIAIS 

 

Precisa-se compreender por completo qual é a diferença entre mídias sociais e redes 

sociais, qual sua definição e qual a relação que possuem. No contexto do marketing digital, as 

mídias sociais se tornaram fontes fundamentais para conseguir alavancar um negócio. 
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Torres (2018) fala que “as mídias sociais se concentram mais na produção e no consumo 

de conteúdo pelos seus membros do que no relacionamento entre eles”. Mídias sociais são as 

ferramentas que as pessoas usam para compartilhar coisas, como por exemplo, algum conteúdo, 

opiniões, algum perfil, etc., trazendo a interação entre os envolvidos. Entre elas estão os blogs, 

redes sociais, fórum, podcasts, entre outros, sendo cada vez mais populares na internet.  

Portanto, as redes sociais podem ser consideradas uma subcategoria das mídias sociais, 

pois ao mesmo tempo em que as pessoas se relacionam, também usam a ferramenta para 

produção e divulgação de conteúdo. Ou seja, dentro do universo das mídias sociais existem as 

redes sociais, afinal não há como uma rede social on-line não ser uma mídia social. Um bom 

exemplo que podemos mencionar é o Facebook: é uma rede social porque promove as relações 

entre as pessoas, ou seja, esse é seu principal objetivo e faz o papel de mídia social ao promover 

empresas e suas vendas. 

Assim, as mídias sociais abarcam todas as formas de utilização do marketing no meio 

digital, como sites, propagandas, campanhas publicitárias e as mídias sociais, entre outros. 

 

 

IMPACTOS E SUA IMPORTÂNCIA 

 

A tendência de utilização das tecnologias conectadas à Internet é cada vez maior. As redes 

sociais, dentro desse contexto, conseguem contribuir de forma eficaz tanto para as empresas 

(vendas) quanto para os usuários/clientes (compras), resultando em pontos positivos na grande 

maioria das vezes. 

Munhoz (2020) acredita que “Onde há pessoas, há oportunidade de negócios”. A 

tecnologia proporcionou um olhar diferente, uma outra perspectiva para a economia, permitindo 

que quem a utilize obtenha mais resultados (lucro) através da redução de gastos e despesas, 

além de trazer ao público novos meios para conseguir adquirir produtos e serviços, aumentando 

as vendas. Devido a isso, os MEIs conseguem e podem ter uma alternativa excelente para 

alavancar seu próprio negócio, e conseguir construir uma marca dentro do mercado. Conforme 

mencionado anteriormente, por serem empresas com poucas movimentações e baixa 

rentabilidade, esse é um ponto fundamental para que consigam ganhar mercado e se manter 

diante de seus concorrentes. 
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A partir disso, é relevante destacar que as redes sociais conseguem contribuir para o MEI, 

produzido alguns impactos benéficos para o seu crescimento ao entregar: 

 

a) Comunicação mais ativa: devido a praticidade e facilidade de acesso, as empresas 

conseguem se comunicar com mais rapidez e eficiência com seu público, por meios 

das próprias redes sociais que permitem a comunicação dentro delas ou até mesmo 

fora.  

b) Engajamento: Construção de relacionamentos. Através de interações e conteúdos 

relevantes e com qualidade, é possível estimulá-las de forma natural a seguir e indicar 

um negócio. 

c) Fidelização: Como as redes sociais permitem um contato direto com os clientes, elas 

conseguem estreitar o relacionamento com seus consumidores (tirando dúvidas, 

oferecendo serviços, solucionando problemas). Um atendimento focado na pessoa e 

personalizado, aumenta positivamente as chances de fidelização. 

d) Prospecção: Com a fidelização, os clientes começam a curtir, compartilhar, comentar 

nas publicações, sendo possível aumentar a audiência e alcançar novos públicos, 

tornando sua marca ainda mais relevante na Internet. 

e) Qualidade: permite analisar o mercado e a concorrência, favorecendo a estratégia de 

conteúdo. Ou seja, ajuda a identificar o que é mais relevante para cada nicho, 

entregando o que os clientes mais buscam no momento e a forma como eles gostam 

de determinada coisa. 

Ainda existem vários outros benefícios que essas plataformas podem oferecer para 

microempreendedores que estão dentro do mercado. Como se trata de um meio em constante 

mudança e atualização, muitas outras vantagens podem surgir no decorrer dos anos. 

Estar atualizado com o mundo, a tecnologia e as inúmeras alternativas que ela 

proporciona, é de extrema importância para empresas que querem estar na frente das outras. 

Para os MEIs é fundamental fazer a utilização dos meios de comunicação, em especial os 

digitais como a Internet e as redes sociais para conseguirem alcançar bons resultados, pois como 

mencionado, o marketing digital se tornou importante e seus canais são fundamentais para 

divulgação de marcas, serviços e produtos. 
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Steve Jobs, fundador e inventor da Apple diz “A tecnologia move o mundo”. Os avanços 

dessa era digital está trazendo transformações significativas para toda a sociedade, e se faz 

necessário usá-la como aliada na construção de sua marca. 

 

 

CONECTIVIDADE 

 

Uma pesquisa realizada pela plataforma Facebook, aponta que pessoas buscam rapidez e 

conforto em suas atividades de compras. Cerca de 51% dos brasileiros que compraram durante 

o ano de 2020, enviaram mensagens para as empresas vendedoras usando Facebook, Instagram 

ou WhatsApp. Dentro desse contexto, muitas ações conseguem trazer resultados positivos 

usando alguns mecanismos de personalização, fazendo com que as pessoas se sintam 

conectadas ao interagir e engajar com aqueles conteúdos que mais gostam. 

Essa pesquisa também diz que 73% dos consumidores brasileiros concordaram que 

“gostam de descobrir itens pelos quais não estavam procurando ativamente”. Ou seja, mais uma 

vez pode-se entender que as redes sociais disponibilizam esse tipo de experiência para os 

compradores. Levando essa pesquisa para o cenário dos MEIs, muitos insights positivos podem 

surgir para o aprimoramento da marca. 

Dave Willis, um palestrante e pastor, diz “Não use social media para impressionar as 

pessoas, use para impactá-las.” O objetivo sempre deve ser o mesmo, que a meta seja impactar 

positivamente os clientes através da construção de um conteúdo bem-feito. 

 

PERSPECTIVAS E FUTURAS AÇÕES 

 

Com o avanço da tecnologia e da Internet, acredito que muitas estratégias podem ser 

implementadas ao decorrer do tempo para que os resultados adquiridos com a utilização das 

redes sociais pelos MEIs, sejam ainda mais notórios e eficazes. 

Como prioridade, deve-se sempre manter e monitorar conteúdo criado e elaborado, as 

interações feitas, a linguagem e a forma com que os clientes recebem as informações. O foco 

de todo MEI dentro das redes sociais deverá ter, como base, o bom relacionamento com seus 

consumidores e possíveis clientes. 
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Alguns outros passos podem potencializar os resultados dos MEIs, como o aumento de 

propagandas on-line, patrocínio com outras marcas e influenciadores digitais, estar atento a 

necessidade atual do público, atuar nas plataformas que estarão em destaque, investir na 

praticidade para atender o cliente desde o pedido até a entrega, entre outros.  

Atualmente pessoas que atuam positivamente dentro das redes sociais e que alcançam 

muitas pessoas, são chamados de Influenciadores Digitais, eles são profissionais ou 

celebridades (podendo até mesmo ser um MEI) que devido ao seu crescimento nesse meio 

possuem a capacidade de influenciar, passar credibilidade e intervir nas escolhas e opiniões das 

pessoas, pois retêm um número grande de seguidores nessas plataformas. Acredita-se também 

que, os MEIs devam investir cada vez mais em parcerias com esses influenciadores, como 

forma de construir uma ponte entre o negócio e o público-alvo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas informações apresentadas dentro desse artigo, podemos considerar que as 

redes sociais podem ser uma aliada importante dentro para um MEI, se tornando uma 

ferramenta indispensável nos dias atuais. 

É notório que qualquer empresa bem-conceituada independente de seu formato, tamanho 

e características, deve procurar sempre atualizar as ferramentas de apoio utilizadas e buscar 

alternativas mais vantajosas, assim como a utilização das redes sociais, pois por ser um meio 

de comunicação moderno, que está sempre sofrendo mudanças em relação a como apresentá-

la, acessá-la, transformá-la etc.  

As redes sociais conseguem disponibilizar recursos ótimos para o aprimoramento das 

empresas, no sentido de trazer mais clientes para conhecer o negócio e criar relacionamentos. 

Em especial, para as empresas que não possuem recursos financeiros suficientes para investirem 

grande valor monetário no seu marketing.  Assim, as plataformas on-line são ferramentas 

poderosas e necessária dentro do marketing digital, garantindo a oportunidade de alancar um 

negócio.  

Os microempreendedores precisam encontrar sempre oportunidades de acharem seu lugar 

no mercado, construírem sua marca, fazer a diferença dentre as milhares empresas que já 

circulam e não precisam se preocupar com a estruturação de um marketing completo, afinal não 
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possuem grandes recursos e capital para todas as atividades que envolvam o crescimento da sua 

empresa.  

Por tanto, se mostrar em consonância com a globalização e avanço das tecnologias e 

buscar o que está sendo utilizado, é fundamental em termos de informação e facilidade para os 

MEIs alcançarem seus clientes.  

Os resultados que podem ser alcançados envolvem uma comunicação mais ativa com o 

público-alvo, engajamento e construção de um relacionamento com os clientes, fidelização por 

conta do atendimento personalizado, prospecção do negócio, qualidade em seus produtos ou 

serviços, praticidade e facilidade em todas as atividades, entre outros. 

Dessa maneira, é possível concluir que as redes sociais para os MEIs são ferramentas 

aliadas a outras estratégias de divulgação, a fim de divulgarem esses pequenos negócios que 

buscam crescer, mostrar sua marca, produtos e serviços, aumentando sua credibilidade e 

aproximando o público de forma rápida, assertiva e direta. O uso desses meios de comunicação 

com certeza é fundamental e benéfico para os microempreendedores que buscam se consolidar 

no mercado. 
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JESUS Beatriz Souza de ¹, SILVA Maria Piedade Teodoro da ² 

 

RESUMO  

Com a Pandemia do Coronavírus muitos negócios tiveram que se adaptar rapidamente para 

sobreviver, e aderir aos modelos digitais foi um recurso necessário, que Micro e Pequenas 

Empresas adotaram, optando gerenciar por conta própria o controle de seu Marketing Digital 

na Internet. Esta pesquisa realiza o estudo dos conceitos de Marketing Digital aplicado no E-

commerce de materiais de acabamentos e decoração na cidade de Jacareí, compreendendo a 

importância da Internet nas relações comerciais de compra e venda nos dias atuais, enfatizando 

a importância do conhecimento das ferramentas do Marketing Digital, além de mostrar os 

principais desafios que essas empresas enfrentam na implementação e de que maneira podem 

superar as dificuldades e aumentar a captação de clientes em tempos de pandemia. Baseando-

se em referencial teórico e estudo de caso semiestruturado com a empresa Deliquadros. 

 

Palavras-Chave: Marketing Digital; Micro e Pequenas Empresas; E-commerce; Covid-19. 

Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

 

  

INTRODUÇÃO 

 

Vivencia-se uma grande transformação das relações de compra e venda, com celulares e 

Internet revolucionando a comunicação com uma rapidez nunca vista antes, as mídias sociais 

mudaram a forma das pessoas e dos negócios se conectarem para criar uma relação fidelizada. 

As redes sociais desempenham um novo papel no comportamento das pessoas, gerando a 

necessidade de conexão, influenciando a formação de opinião, consumo e muitos outros fatores.  
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Muitas empresas tiveram que se adequar aos meios digitais para a sobrevivência devido 

a Pandemia da Covid-19, tendo com isso, grandes desafios para a implementação de um 

marketing digital adequado para alavancar as vendas e melhorar os resultados e muitas delas 

optaram por tentar fazer essa gestão sozinhas sem conhecimento da área, por exemplo a 

empresa Deliquadros de Jacareí, que trabalha no ramo de materiais de acabamentos e decoração 

por meio do e-commerce. 

O principal objetivo deste artigo é compreender como o Marketing Digital e suas 

ferramentas são importantes para a captação de clientes através da Internet, principalmente em 

tempos de pandemia e especificamente, as dificuldades enfrentadas pelas Micros e Pequenas 

empresas do e-commerce de materiais de acabamentos e decoração da cidade de Jacareí para a 

implementação do marketing digital de uma forma adequada, partindo do estudo de caso da 

empresa Deliquadros que surgiu durante o momento de pandemia do Covid-19, como superar 

esses problemas e enfrentar os desafios. 

Estudar os conceitos das ferramentas do Marketing Digital é fundamental para entender 

os inúmeros benefícios de baixo custo, que podem ajudar essas novas empresas a criarem uma 

identidade e gerar vendas, além de fidelizar muitos clientes que atualmente buscam a 

credibilidade, principalmente quando se trata de materiais de acabamentos e decoração 

valorizando a experiência.  

Desse modo identificar os principais desafios que as micro e pequenas empresas 

enfrentam e que limitam a implementação adequada do Marketing Digital tem grande 

relevância, visto que, essas ferramentas são necessárias como métodos facilitadores de captação 

de clientes para o e-commerce em tempos de pandemia, incluindo principalmente a empresa 

Deliquadros da cidade de Jacareí que nasceu durante a pandemia da Covid-19 e vivenciou muito 

os impactos dessa situação. 

A metodologia de pesquisa terá fins qualitativos e descritivos, os meios de análise serão 

através de revisão de materiais bibliográficos, tais como referencial bibliográfico em livros 

online, google acadêmico, artigos, sites e estudo de caso elaborado com a empresa em questão 

para relacionar a teoria com prática organizacional.  
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TRANSFORMAÇÃO DO MARKETING TRADICIONAL AO MARKETING 

DIGITAL 

O Marketing visa montar estratégias para aproximar marcas e pessoas, com o surgimento 

da tecnologia e suas transformações, é necessário que o marketing mude e se adapte ao novo 

cenário para acompanhar todas essas transições. 

Kotler, Katajaya e Setiawan (2017, p.47) assinalam que a migração de marketing 

tradicional para o digital envolve, principalmente, mudar a perspectiva de 

“segmentação” para “comunidade”. Nesse cenário, a empresa participa do cotidiano 

de seus consumidores, preocupando-se com o dia a dia deles, fornecendo-lhes 

informações relevantes e úteis, a fim de gerar engajamento e transformá-los em 

advogados da marca 

[...] Kotler e Keller (2006, p.489) mencionam o marketing digital em suas pesquisas 

como marketing interativo ou e-marketing e apontam a interatividade com o público 

como uma de suas grandes vantagens. Nesse formato, o negócio consegue “conversar” 

com os seus clientes com uma facilidade maior, em uma comunicação em duas vias. 

No marketing tradicional, havia um fluxo informacional unidirecional e verticalizado, 

no qual somente a empresa pronunciava.  

[...] Ações em ambientes digitais têm um custo baixo. Publicidades na TV, nos 

outdoors, nas revistas, nos jornais e nos impressos como panfletos e cartazes têm um 

custo muito alto para resultados geralmente imprecisos. Com a expansão das novas 

tecnologias, sabe-se exatamente quantas pessoas foram impactadas por um anúncio, 

quantas interagiram e quantas efetivamente realizaram um compra online. Por conta 

disso, o marketing digital popularizou-se. Hoje micro e pequenas empresas 

conseguem fazer propagandas de seus negócios com uma quantia pequena, mas 

comum alcance preciso. (apud GIACOMETTI, Henrique brockelt, 2020) 

 

Nas palavras de Kotler, Kartajaya, Setiawan (2017, p. 68-69) O marketing tradicional e 

digital precisam percorrer juntos os caminhos dos consumidores. Enquanto o marketing 

tradicional tem o papel de introduzir e manter o interesse do consumidor, o digital tem o papel 

de manter uma comunicação dos clientes mais próxima com a marca e promover, portanto, o 

papel de defendê-la. 

 

 

A REVOLUÇÃO NA COMUNICAÇÃO COM A CHEGADA DA INTERNET 
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A forma com que a Internet promove a comunicação entre as pessoas atualmente é muito 

mais rápida e dinâmica do que os métodos antigos. 

A Internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação 

de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global [...] como nossa 

prática é baseada na comunicação, e a Internet transforma o modo como nos 

comunicamos, nossas vidas são profundamente afetadas por essa nova tecnologia da 

comunicação. Por outro lado, ao usá-la de muitas maneiras, nós transformamos a 

própria Internet. CASTELLS (2003, p.8-10) 

 

De acordo com MAFRA (2014) Comunicação digital é entender efetivamente de pessoas, 

quem cria e comanda as ferramentas são os seres humanos, a evolução passou das artes 

rupestres, para jornais impressos e cada vez mais sendo substituídos pelos rádios e televisores. 

As informações transitam cada vez mais rápidas e em tempo real, com um crescimento 

contínuo e exponencial da capacidade expressiva da humanidade, todos os tipos de informações 

migraram para a Internet, tornando possível o acesso a diversas atividades como, mandar 

mensagens, comprar produtos, realizar venda on-line, dentre muitas outras coisas. 

 

 

O COMPORTAMENTO DAS PESSOAS DIANTE O MOBILE E REDES 

SOCIAIS 

 

 É constante a necessidade de interação e convivência com outras pessoas, com a 

pandemia do Covid-19 a utilização dos aparelhos Mobile e redes sociais aumentaram ainda 

mais.  

A necessidade de isolamento da população, causada pela pandemia do Covid-19, 

transformou o cotidiano de muitas pessoas em todo o globo. Para cumprir 

efetivamente as determinações de distanciamento social dos órgãos de saúde, 

o celular se tornou essencial para a aproximação da família, dos amigos e do 

trabalho.[...] a consultoria inglesa Kantar, afirmou que, em março, o acesso ao 

WhatsApp registrou crescimento de 40% em todo o mundo. (CUNHA, 2020) 

  

https://falauniversidades.com.br/2020-nao-e-o-ano-para-voce-trocar-o-celular-entenda/
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Segundo uma pesquisa realizada pela empresa Facebook (2021), que apresenta dados 

referentes a temporada de compras e a conectividade das pessoas:  

s pessoas estão interessadas em se conectar com as outras, com empresas e 

comunidades Dias de mega promoções, como a Black Friday ou a Semana do Brasil, 

são cada vez mais populares. Oito em cada dez compradores de MSDs pesquisados, 

no Brasil, disseram que esses eventos lhes dão a “sensação de fazer parte de uma 

comunidade”. [...] As pessoas buscam conveniência e agilidade em suas experiências 

de compra. [...] A aceleração na adoção do digital mudou totalmente a forma como as 

compras acontecem: em vez de ir às compras, as pessoas agora estão sempre 

comprando. Houve uma mudança significativa na percepção e no uso de canais 

digitais por parte dos compradores, da utilidade para a inspiração. Para muitas coisas, 

inclusive compras, a internet é cada vez mais um lugar de estímulo e imaginação. Um 

ambiente que permite fazer compras baseadas em interesse tanto quanto baseadas em 

intenção, e do qual o comércio social é uma força motriz. [...] a internet se torna cada 

vez mais uma ferramenta útil para proporcionar estímulos de compras inspiradores e 

personalizados às pessoas. E, pela conveniência, mais e mais pessoas estão 

comprando online. (FACEBOOK, 2021) 

 

Com as facilidades de conectividade entre as pessoas, proporcionadas por empresas de 

alta tecnologia e conexão virtual, a relação de compra e venda se tornou cada vez mais ágil e 

significativa, criando momentos totalmente personalizados de descobertas, atingindo as 

necessidades específicas de cada consumidor. 

 

 

COVID-19, PRINCIPAIS IMPACTOS NAS EMPRESAS E O MERCADO DE 

MATERIAIS DE ACABAMENTOS E DECORAÇÃO NA PANDEMIA 

 

Segundo resultados de uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE):  

A pandemia de coronavírus mudou o funcionamento de 5,3 milhões de pequenas 

empresas no Brasil, o que equivale a 31% do total. Outras 10,1 milhões, ou 58,9%, 

interromperam as atividades temporariamente. Pelo estudo é possível observar como 

as formas de atuar dos pequenos empreendedores estão evoluindo neste momento. 

Entre as empresas que continuaram funcionando, 41,9% realizam agora apenas 
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entregas via atendimento online. Outros 41,2% estão trabalhando com horário 

reduzido, enquanto 21,6% estão realizando trabalho remoto. (SEBRAE, 2020) 

 

Com as alterações de rotinas impostas pela pandemia, o ambiente doméstico se tornou 

em muitos casos o espaço de atividade profissional, e com isso as pessoas viram necessidades 

de reformas para manterem maior conforto e funcionalidade, buscando materiais para estas 

mudanças de layout, alavancando as vendas do mercado de materiais de acabamentos. 

[...] Com a mudança na rotina familiar imposta pela pandemia da Covid-19, novos 

hábitos foram adotados e os espaços precisaram ser reconfigurados, o que 

impulsionou o mercado de reformas. [...] O faturamento da indústria de materiais de 

construção começou 2021 com alta de 12,8% em janeiro, em relação ao mesmo mês 

de 2020, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de 

Construção (Abramat). Dezembro já havia sido um mês muito bom para a 

contabilidade das empresas: o faturamento da indústria subiu 15,7% na comparação 

com o mesmo período de 2019. Para este ano, a Abramat estima um crescimento 4% 

no faturamento em relação a 2020. "Um dos principais movimentos observados foi o 

‘Dot It Yourself’ ou ‘Faça Você Mesmo’. (COSTA, 2021) 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE 

PESQUISA E PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para a orientação de pesquisa é fundamental a identificação de aspectos em relação a sua 

característica principal, baseada no caráter Descritivo, e de natureza Qualitativa.  

Há mais de uma forma para a classificação dos tipos de pesquisas. 

Ao levarmos em consideração o nível de profundidade do estudo realizado, as 

pesquisas podem ser classificadas em: Pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e 

pesquisa explicativa. (OLIVEIRA, 2021, p.10) 

 

Para dar início a pesquisa foi necessário realizar um projeto de pesquisa, uma vez que, é 

fundamental ordenar um passo a passo sistemático para o atendimento dos objetivos. 

Como orientação de onde se pretende chegar, foi fundamental estabelecer uma 

problemática, originando-se do estudo de caso da empresa Deliquadros que surgiu durante a 
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pandemia da Covid-19, com dificuldades de realizar uma gestão adequada do Marketing 

Digital, levantando o questionamento de como essa empresa poderia superar os desafios e 

aumentar a captação de clientes para sobreviver em tempo de pandemia. 

A partir desse ponto se estabelece o objetivo principal e os específicos de compreender a 

importância da implementação do Marketing Digital, estudar como a Internet é uma facilitadora 

das relações de compra e venda, identificar os principais desafios que limitam a sua implantação 

adequada, e apresentar sugestões para ampliar a aquisição de clientes. 

Portanto, foram realizadas revisões bibliográficas em livros on-line, google acadêmico, 

artigos, sites e estudo de caso com entrevista elaborada e aplicada à empresa Deliquadros 

Decoração. O uso dos referenciais com critério de avaliação de conteúdo trouxe sustentação 

para a pesquisa com autores que dominam o tema. 

 

 

DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

A Empresa Deliquadros Decoração está localizada no interior do estado de São Paulo, no 

município de Jacareí, e trabalha com o segmento de Comércio varejista de materiais de 

acabamentos e decoração, através do e-commerce, vende seus produtos em alguns marktplaces 

e site próprio da empresa. 

Para atingir os objetivos de pesquisa descritiva qualitativa foi realizada uma entrevista 

semiestruturada por WhatsApp, diretamente com o gestor da empresa, devido a pandemia da 

Covid-19 foi o meio mais conveniente de acessibilidade, para o roteiro de questões foi 

considerado a tabela de categorias de pesquisas que foi elaborada. 

 

TABELA 1: Categoria de Pesquisas 

Marketing Digital 

Princípios do Marketing; Transformação do Marketing tradicional ao digital; Plano de 

Marketing; Revolução na comunicação com a Internet; Comportamento das pessoas no Mobile; 

Redes sociais; Defesa de Marca; Posicionamento; Facebook, Instagram, WhatsApp. 

Varejo e E-commerce 
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E-commerce, Gestão e Implementação; Varejo Digital; Produtos e serviços on-line; 

Marketplaces; Fidelização do Consumidor, Setor de varejo e a crise da Covid-19 

Micro e Pequenas Empresas de Decoração Durante a Pandemia  

Alguns dos impactos da pandemia nos pequenos negócios; negócios que estão em alta em 

meio à crise; O que os clientes aguardam das marcas durante a pandemia; Obstáculos que o 

varejo de materiais de acabamentos e decoração em enfrentam em tempos de pandemia; 

Dificuldades de implementação do marketing digital; retomada de atividades do setor de 

materiais de acabamentos/decoração; dificuldades de micro/pequenas na gestão organizacional. 

FONTE: Compilação do Autor, 2021. 

 

A coleta dos dados primários foi feita por entrevista com questionário formulado através 

das categorias de pesquisas, feita com o gestor da empresa Deliquadros de forma remota por 

WhatsApp, no dia 24 de outubro de 2021, através da entrevista foi possível entender dados da 

cultura da empresa para atender aos objetivos de pesquisa. 

 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO: DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

DELIQUADROS DECORAÇÃO LTDA 

 

O estudo foi realizado com a empresa familiar Deliquadros Decoração, uma 

microempresa situada na cidade de Jacareí-SP, que trabalha com a fabricação própria de papéis 

de parede, e artigos de decoração, comercializando seus produtos no seu site e em marketplaces. 

A empresa iniciou em novembro de 2020 durante a pandemia da Covid-19, por ser recém-

criada, ela procura a estruturação do negócio, segundo o entrevistado foram feitas pesquisas 

superficiais de mercado e através disso estudaram a viabilização do negócio e logo, em janeiro 

de 2021, começaram suas atividades, ainda sem missão, visão e valores estabelecidos. 

Ela já trabalhava com alguns modelos de negócios anteriormente pelo e-commerce e loja 

física, devido a pandemia e novos desafios impostos pelo distanciamento social, que 

representaram quedas de faturamento, foi notada a necessidade de empreender, e com isso foi 

percebido que o mercado de decoração estava ganhando uma maior evidência. 
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MERCADO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E DECORAÇÃO EM QUE 

TRABALHA A EMPRESA DELIQUADROS DECORAÇÃO LTDA 

 

As vendas e atendimentos da empresa são exclusivamente por meio de Marktplaces como 

Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magazine Luiza e site da empresa. A concorrência é bem 

ampla, visto que, em marktplaces são encontrados muitos lojistas com diversos produtos. 

Um diferencial da empresa, segundo o entrevistado, é o produto Papel de Parede Ripas, 

que está entre os primeiros da lista de pesquisas dentro da plataforma do Mercado Livre, e a 

empresa tem a reputação de Mercado Líder Platinum que é considerado um dos melhores do 

site, tendo assim uma diferenciação dos concorrentes e um posicionamento estratégico. 

Em seus relatos o entrevistado aponta que os papéis de parede e o mercado de decoração 

podem ter se popularizado ainda mais por conta da pandemia, e com isso aumentando a procura 

por seus produtos.  

Aparentemente o mercado de decoração pode ter ficado em evidência durante a 

pandemia, e isso fez com que nossa pesquisa de mercado se restringisse a isso, o que 

fez parar para analisar esse mercado foi de fato o aumento das vendas dos 

concorrentes, foi possível enxergar o produto e trabalhar em cima dele. 

(ENTREVISTADO, 2021) 

 

 Já em relação ao seu público-alvo a empresa dá indícios de que não definiu uma 

identidade, ou seja, um perfil de cliente traçado na empresa, atingem o público que está 

navegando na Internet à procura de papéis de parede. 

 

RESULTADOS: ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL 

  

 A partir dos objetivos específicos foi necessário compreender as ações de marketing 

digital adotadas por parte da empresa. 

Segundo o entrevistado a empresa não tem nenhuma estratégia de marketing atualmente, 

eles estão trabalhando na viabilização dos produtos, focando na fabricação com investimentos 

em papéis de parede e demais produtos. 
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 Com tentativas de contratar agências de marketing digital especializadas para realizar 

as ações necessárias, a empresa acabou se frustrando pois estas não atenderam às expectativas 

esperadas, segundo o entrevistado, com isso, eles acabaram deixando o assunto de lado porque 

enxergaram que não era o momento para fazer o marketing, já que na ocasião a empresa não 

estava com uma estrutura apropriada para atender os possíveis pedidos, no caso de um aumento 

de demanda. 

A empresa está criando volume de pedidos, tentando entender quantos 

produtos consegue produzir, como é reduzido, o que divulgar. E hoje posso dizer que 

tenho uma empresa para divulgar? Não. Temos somente uma ideia, e se por acaso 

divulgarmos essas ideias e não conseguirmos atender a demanda, então para mim faz 

muito sentido isso. (ENTREVISTADO, 2021) 

 

 Em entrevista, ele relata que os Marktplaces podem ajudar a dar uma maior visibilidade 

para a empresa, e o feedbacks dessas vendas podem ajudar a conhecer o negócio de uma melhor 

forma, em aspectos como embalagem, velocidade de entrega, qualidade, e ter uma visão muito 

mais ampla da situação da empresa. 

 

 

ANÁLISE DE MARKETPLACES, REDES SOCIAIS E SITE DA EMPRESA 

 

Com o levantamento de informações concluído, foi observado que a agência Conversion 

realizou uma pesquisa sobre o aumento dos e-commerces e os setores que mais aumentaram 

durante o período de março de 2020 a março de 2021, apresentando os seguintes números: 

 

FIGURA 1: Setores que apresentaram um aumento durante pandemia no Brasil 

 

 

 

 

 

Fonte: Conversion, 2021. Disponível em: <https://shortest.link/1XmE> Acesso em: 23 nov. 2021 
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Os resultados da figura 1, apresentam principalmente as categorias que cresceram acima 

dos 60%, e isso inclui o setor de casa e móveis em 3º lugar, que engloba os materiais de 

decoração, com 87% de crescimento entre março de 2020 até março de 2021. 

 

FIGURA 2: E-commerces que mais cresceram no Brasil 

 

FONTE: Conversion, 2021. Disponível em: <https://shortest.link/1XmH> Acesso em: 23 nov. 2021 

 

Já na figura 2, é destacado os e-commerces que tiveram a maior taxa de crescimento nesse 

mesmo período, a Shopee de acordo com os números, lidera a posição com um crescimento de 

1852%, com importados, as Casas Bahia ficam com o segundo lugar com um crescimento de 

116%, já as plataformas Extra, Samsung e Amazon tiveram um crescimento acima dos 60%, o 

Mercado livre ficou entre os menores com 12% de crescimento. 

Esses dados explicam o comportamento do consumidor durante a pandemia, em se 

adaptar as novas tendências tecnológicas, refletindo diretamente em suas decisões de compra. 

De acordo com as análises dos perfis dos Marketplaces da empresa, a Deliquadros em 

pesquisa geral pela referência papel de parede está entre o segundo mais relevante no site, e o 

primeiro em papéis de parede do mercado livre, a empresa ainda tem quatro anúncios fixos na 

primeira página, uma posição muito estratégica, visto que, os anúncios da primeira página do 

marketplace tem um maior número de acessos, e lá as posições são dos mais indicados, com a 

reputação de Mercado Líder Platinum que é o título de melhores vendedores da plataforma. 

 

FIGURA 3: Posição da empresa na lista de busca no Mercado Livre 
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Fonte: Perfil da empresa plataforma MercadoLivre. Disponível em: <https://shortest.link/1XmK> Acesso em: 02 

nov. 2021. 

 

Em relação ao perfil na plataforma da Shopee, que é apresentado na figura 4, a loja está 

entre os vendedores indicados em papel de parede, possui diversos anúncios como selo de 

indicação e tem uma avaliação de 4,8 que é considerada muito boa.  

Por outro lado, tem apenas 84 seguidores, ter um número alto de seguidores na plataforma 

é sinônimo de ser popular e com isso conseguir atrair e fidelizar ainda mais clientes. 

 

FIGURA 4: Perfil da empresa e avaliação na plataforma Shopee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Perfil da empresa na plataforma Shopee. Disponível em: <https://shortest.link/1XmN> Acesso em: 02 

nov. 2021. 
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Já em seus perfis nas plataformas Amazon e Magazine Luiza não foram encontrados 

dados muito relevantes, na Amazon possuem apenas 3 anúncios com média de avaliação 4,3 e 

na Magalu Marketplace não possuem avaliações, deste modo não foi possível avaliar as 

reputações por insuficiência de dados, mas apresenta indícios de pouca popularidade nas 

plataformas. 

Quanto ao site da empresa, ele é vinculado ao Mercado Livre, apresenta uma boa 

aparência com banners que chamam a atenção, e apresenta a vitrine dos produtos com opções 

e formas de pagamentos bem apresentadas, porém poucas informações institucionais como a 

missão, visão e valores da organização.  

Já a análise das Redes Sociais da empresa, como o Instagram e Facebook, mostrou que, 

o Instagram tem uma média de 8 curtidas por post, um único Reels com um total de 2.176 

visualizações e tem apenas 370 seguidores, o Facebook não possui seguidores e tem apenas 4 

curtidas na página do perfil, sem nenhuma publicação por parte da empresa. 

 

 

DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO DO MARKETING DIGITAL 

 

 Segundo o entrevistado a maior dificuldade seria a falta de conhecimento das pequenas 

empresas, e o poder de investir, além da falta de profissionais voltados para essa área. Ele relata 

que algumas empresas que tentou contratar acabam vendendo ilusões, algumas grandezas, e 

acabam não passando o real objetivo do Marketing Digital, e por outro lado ele acaba ficando 

sem informações concretas, por se tratar de um assunto da atualidade. 

 Em relação a maturidade digital dessas Micro e Pequenas Empresas Brasileiras, uma 

pesquisa efetuada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) no período de 03/2021 a 05/2021, revelaram os seguintes resultados que 

são relevantes. 

Os resultados mostram que 66% das pequenas empresas estão nos níveis 1 e 2 

respectivamente, em relação à maturidade digital. Desse modo, 18% são considerados nível 1 

analógico, 48% nível 2, são emergentes, ou seja, estão no processo de começar a digitalização, 

mas ainda sim apresentam modelos e estrutura e negócios tradicionais, e somente 3% são 

considerados especialistas digitais, no nível 4. 
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FIGURA 5: principais achados da pesquisa e níveis de maturidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABDI e FGV, 2021. Disponível em: <https://shortest.link/1XmQ> Acesso em 24 nov. 2021. 

 

 Dessa forma, a pesquisa mostra principalmente que, a média de maturidade dessas 

microempresas é de 40,77 pontos, ou seja, 0 significa nada digitalizados e 100 totalmente 

digitalizados. 

 

FIGURA 6: Conclusões sobre a transformação digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABDI e FGV. Disponível em: <https://shortest.link/1XmT> Acesso em 24 nov. 2021. 

A figura 6 mostra principalmente as dificuldades que essas empresas apresentam para a 

transformação digital.  O maior percentual de 38% se concentra em falta de recursos para 

investir nessa transformação; com 14% é apresentado as dificuldades de se encontrar 
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profissionais com uma capacidade de orientar essas empresas em como fazer essa 

transformação digital; 13% representa as dificuldades em saber quais seriam as preferências de 

investimentos para uma implantação digital; com 11% mostra a falta de estratégias por parte 

dessas empresas, principalmente em como agir nesses ambientes digitais; e com os menores 

percentuais, 10% que representa a falta de algumas tecnologias básicas que permitam evoluir 

para tecnologias mais avançadas,  8% outros motivos, e de 6% as oposições em relação a 

mudança por parte dos gestores. 

Essa pesquisa evidencia ainda que, que embora os resultados apresentem números pouco 

expressivos em se tratando do nível de conhecimento e atuação no mercado digital, as empresas 

têm consciência de sua relevância, mas acreditam que a transformação é um processo muito 

custoso, e que de certa forma é necessário que seja apresentado para elas o caminho a ser 

seguido, elas estão decididas em relação a transformação digital, entendem a importância, 

sabem que precisam agir e estão abertas para as mudanças. 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Com as dificuldades causadas pela pandemia, muitas empresas buscaram um refúgio, e 

algumas das alternativas foram procurar novos modelos de negócio e aderir rapidamente uma 

infraestrutura tecnológica para vender on-line. 

A pesquisa apresentada na figura 1, sobre o aumento de alguns setores nesse período, 

explicam e confirmam principalmente o aumento da procura pelos materiais de decoração, com 

toda essa nova rotina, novas necessidades do consumidor em reconfigurar ambientes para se 

adaptar ao home office impulsionaram o mercado de decoração, e esses dados validam as 

respostas dadas pelo entrevistado, e mostram o que pode tê-lo influenciado a ter essa visão nova 

de empreendimento como forma de superar esses desafios, buscando novos mercados e 

produtos que estão em alta em meio à crise. 

Os resultados apresentados na Figura 2 mostram o crescimento dos e-commerces nesse 

período, portanto validam as informações da entrevista, onde o entrevistado acredita que os 

marketplaces podem trazer uma maior visibilidade para a empresa, à medida que essas 

plataformas apresentam crescimentos pode significar uma oportunidade perfeita para os lojistas 
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alavancarem suas vendas, além disso, os números de concorrentes também disparam então a 

empresa precisa ser ousada e inovar para se destacar e ter um posicionamento estratégico. 

Com essas informações, a empresa Deliquadros pode ter seu grande diferencial - o 

produto Papel de Parede Ripas, e de acordo com a figura 3 - potencializado, sendo que, o que 

valida essa informação é o fato do produto estar em 1ª posição entre os papéis de parede, e ter 

o selo de “mais vendido” na primeira página do mercado livre. 

Já na plataforma Shopee a empresa tem o selo de indicação da plataforma, e tem uma 

avaliação de 4,8 que é considerada muito boa e atrai, portanto, a confiança dos consumidores, 

conforme foi destacado na figura 4. Em relação as Redes Sociais e o próprio site da empresa 

foi observado tratar-se do ponto fraco da organização, números baixos levando em consideração 

o nível de engajamento que as redes sociais podem gerar para uma empresa quando 

administrados estrategicamente, além de não apresentarem o conceito e identidade institucional 

da empresa, por exemplo com sua missão, visão e valores que são fundamentais para direcionar 

o seu desenvolvimento e fidelização da marca no mercado. 

Portanto os dados apresentados nas figuras 5 e 6, respectivamente, retratam e validam as 

informações levantadas com orientação da pergunta de pesquisa, a  empresa Deliquadros 

apresenta uma característica emergente em relação a sua digitalização, embora domine alguns 

aspectos como as ferramentas de marktplaces, ela ainda tem grandes dificuldades de administrá-

las,  além de aproveitarem muito pouco os recursos oferecidas pelo próprio site e redes sociais, 

que atualmente oferecem recursos infinitos de divulgação e estratégias de captação de clientes, 

com um custo muito acessível.  

Os dados confirmam principalmente que a empresa tem dificuldades em relação aos 

recursos para investir na digitalização, pois está iniciando as atividades, apresenta dificuldades 

em encontrar uma empresa especializada e que oriente em relação aos recursos digitais, além 

de não ter uma estratégia em como agir nesses ambientes. 

Além de todos esses fatos muito relevantes, outro fator primordial é que a empresa em 

todo o seu relato não especificou com certeza a construção de um plano de negócios, dessa 

forma pode significar que ela se baseie em planos superficiais. 

Portanto, foi possível entender que o gestor da empresa Deliquadros se preocupa com 

essa implementação do marketing digital, está aberto a mudanças, mas parece desorientado, por 

estar no início da empresa, estando bastante preocupado em estruturar e analisar as vendas, 
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apresentando ainda, falta de tempo para elaborar melhor um plano de negócios, que inclui o 

plano de marketing e divulgação da empresa. O plano ajuda a ter uma visão sistêmica de toda 

a empresa, e norteia a empresa quanto os seus principais objetivos e metas, criando um 

planejamento estratégico em busca de melhores resultados. 

 

 

SUGESTÕES DE FERRAMENTAS PARA O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE MARKETING DIGITAL 

 

Com base nas análises realizadas é sugerido neste tópico a criação de um Plano de 

negócios, por se tratar de alguns dos primeiros passos para orientar as ações da empresa quanto 

a suas estratégias e metas principais, incluindo principalmente os planos de Marketing Digital.  

O Plano de Negócios auxilia o  gestor a ter uma visão mais ampla sobre a organização, e 

entender principalmente em qual mercado ela está inserida, nele é apresentado por exemplo a 

variedade e detalhes de serviços/produtos que vai oferecer, além de detalhes importantes sobre 

a saúde financeira e os recursos humanos, orienta principalmente se o caminho que está 

seguindo é realmente eficiente ou não, sendo assim, fundamental para conhecer os principais 

pontos fortes e fracos da organização, e através disso organizar suas principais táticas de 

Marketing Digital. 

Após o plano de negócios, pode-se começar uma elaboração das ações estratégicas de 

Marketing Digital, através da ferramenta SWOT/FOFA por exemplo, que avalia os pontos 

fortes, fracos, oportunidades e ameaças da organização. 

A Análise SWOT é uma ferramenta estratégica para fazer uma análise do ambiente 

externo que são fatores que o gestor não consegue controlar, e interno no qual é possível 

controlar a localização da empresa ou as estratégias de marketing digital, por exemplo.   

Desta forma, essas ferramentas tornam possível montar as estratégias ideais para o 

marketing digital, que consiste principalmente em montar planos específicos para o mercado 

alvo, posicionamentos, mix de marketing, entender as despesas que se tem com o marketing e 

especialmente, ajuda a empresa a entender como ela pretende criar um valor para seus clientes, 

recebendo este valor de volta através de engajamento, fidelidade e vendas efetivas. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 O presente artigo teve como maior propósito estudar quais dificuldades as micro e 

pequenas empresas de materiais de acabamentos e decoração enfrentam para a implantação 

adequada do marketing digital, principalmente, levando em consideração toda a revolução 

tecnológica que está acontecendo. As redes sociais e e-commerces mudaram totalmente o modo 

em como as pessoas e as empresas se comunicam e mantém uma relação fidelizada. 

Através do estudo de caso com a empresa Deliquadros e comparação com os resultados 

que foram levantados, foi possível validar as informações com dados importantes sobre os 

crescimentos dos e-commerces e os níveis de maturidade dessas empresas em relação a 

digitalização. 

Logo, entender quais as limitações que algumas pequenas empresas podem apresentar 

para a implantação do marketing digital é muito importante, pois essa ferramenta é fundamental 

e estratégica para fidelizar novos clientes atualmente. 

 É possível compreender, portanto, a importância da elaboração de um plano de negócios 

e análise SWOT, que são alguns dos primeiros passos para a estruturação e o planejamento 

estratégico de uma empresa, incluindo o plano de marketing, que orienta todas as ações que 

devem ser realizadas para as tomadas de decisões, além de destacar pontos fortes, fracos, 

oportunidades e ameaças, mostrando diagnósticos bastante precisos para a empresa buscar seu 

diferencial competitivo em um mundo cada vez mais digitalizado com infinitas oportunidades 

no mercado virtual. 

Através deste estudo, espera-se contribuir para produções acadêmicas futuras sobre os 

principais obstáculos que micro e pequenas empresas encontram para uma implantação 

adequada do marketing digital, e apresentar especialmente quais seriam as possíveis soluções 

para essas empresas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: Reflexões sobre a internet os negócios e a 

sociedade. 1ª ed. Rio De Janeiro: Editora Jahar, 2003. Disponível em: 

<https://shortest.link/1VUl> Acesso em: 24 set. 2021. 

 



 
 

40 

Artigo: A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL PARA AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS NO E-COMMERCE FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19: UM ESTUDO DE 

CASO 

Autor: JESUS Beatriz Souza de, SILVA Maria Piedade Teodoro da. Págs. 22 - 40 

COMUNICAÇÃO digital antonio mafra tedxinatel. [S.l.: s.n], 2014. Publicado pelo canal 

TEDx Talks. Disponível em: <https://shortest.link/1VUv>. Acesso em: 24 set. 2021. 

 

COSTA, Daniela. Mercado de arquitetura, decoração e venda de materiais de construção está 

aquecido. Encontro Revista, 13 mai. 2021. Disponível em: <https://shortest.link/20Pp> 

Acesso em: 28 set. 2021. 

 

CUNHA, Maria. Vício em celulares na pandemia: uma verdadeira febre. Fala! 

Universidades, São Paulo, 12 jun. 2020. Disponível em: <https://shortest.link/1VUG> 

Acesso em: 26 set. 2021. 

 

FACEBOOK. Guia de marketing para a temporada de compras 2021. Facebook for 

business, 2021. Disponível em: <https://shortest.link/1VUK> Acesso em: 25 out. 2021. 

 

GIACOMETTI, Henrique brockelt. Ferramentas de marketing digital. Curitiba: Contentus, 

2020. Disponível em: < https://plataforma.bvirtual.com.br/> Acesso em: 16 nov. 2021. 

 

KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/> 

Acesso em: 06 nov. 2021. 

 

KOTLER, Philip. KARTAJAYA, Hermawan. SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: Do 

tradicional ao digital. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2017. Disponível em: 

<https://asdfiles.com/3sAmr~s>. Acesso em: 20 set. de 2021. 

 

O IMPACTO da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios. SEBRAE, 29 jul. 2021. 

Disponível em: <https://shortest.link/20PC> Acesso em: 24 nov. 2021. 

 

OLIVEIRA. Ana Paula Weinfurter Lima Coimbra de. Evolução e Classificação. In: 

__________. Metodologia Científica. 1ª ed. Curitiba: Contentus, 2021. Disponível 

em:<https://shortest.link/20PE> Acesso em: 13 out. de 2021.



 
 

41 
Artigo: OS AVANÇOS DA INDÚSTRIA 4.0 E SEUS DESENVOLVIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Autor: MELLO JUNIOR, Edson de  ;  NARITA Carlos Ossamu Cardoso. Págs. 41 - 60 

 

OS AVANÇOS DA INDÚSTRIA 4.0 E SEUS DESENVOLVIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

MELLO JUNIOR, Edson de1 ;  NARITA Carlos Ossamu Cardoso 2 

 

 

Resumo 

O presente artigo aborda a gestão organizacional na era 4.0 e o objetivo foi explorar os 

processos tecnológicos de última geração voltados para o setor administrativo. Trata-se de uma 

revisão da literatura com base em livros e artigos e as fontes foram a biblioteca da INESP, base 

de dados Scielo e o site de busca google acadêmico. O resultado mostra que a Indústria 4.0 está 

tornando mais fácil para as empresas colaborarem e compartilharem dados entre clientes, 

fabricantes, fornecedores e outras partes da cadeia de suprimentos. Ele melhora a produtividade 

e a competitividade, permite a transição para uma economia digital e oferece oportunidades 

para alcançar o crescimento econômico e a sustentabilidade. A inteligência artificial é uma 

ferramenta de apoio na organização que proporciona subsídios aos gestores, possibilitando que 

a empresa possa garantir a competitividade no mercado e traçar alvos para atingir os resultados 

desejados. Com base nos pressupostos teóricos levantados na revisão da literatura conclui-se 

que o administrador pode contribuir com a produtividade da indústria, por meio da gestão da 

informação na era da interação máquina e homem e neste aspecto precisa dominar 

conhecimentos sobre indústria 4.0 e suas ferramentas, como SAP, ERP, SIG, MRP, SAD. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda os avanços da Indústria 4.0 e seus desenvolvimentos 

administrativos e enfatiza os parâmetros fundamentais da Inteligência artificial, como base para 

o entendimento dos avanços no setor administrativo em abordagens de produção sistematizada 

pelo Big Data de forma unificada.   

O trabalho se justifica na medida em que se verifica a importância do entendimento dos 

avanços na área administrativa corrobora com os futuros administradores para a compreensão 

das dimensões tecnológicas ao dispor da administração produtiva.   

O problema da pesquisa é responder: Como os avanços tecnológicos podem influenciar 

de forma positiva para o desenvolvimento administrativo industrial? 

O objetivo geral foi explorar os processos tecnológicos de última geração voltados para 

o setor administrativo e os objetivos específicos: conhecer os principais sistemas tecnológicos 

em favor da administração da Indústria 4.0; conciliar a aplicação da Inteligência Artificial como 

base fundamental para o desempenho administrativo integrado; verificar os tipos de sistemas 

existentes para Indústria 4.0 

A metodologia envolveu uma revisão da literatura com metodologia de delineamento do 

estudo de bibliografias. O método de revisão de Literatura foi uma pesquisa qualitativa e 

descritiva em livros e artigos e as fontes foram a biblioteca da INESP, base de dados Scielo e o 

motor de busca Google. 

 

INDUSTRIA 4.0 

  

O surgimento da nova tecnologia industrial digital conhecida como Indústria 4.0 é uma 

transformação que possibilita processos mais flexíveis e mais eficientes para produzir produtos 

de alta qualidade a custos reduzidos. Essa revolução na fabricação aumentará a produtividade, 

mudará a economia, promoverá o crescimento industrial e modificará o perfil da força de 

trabalho - em última análise, mudando os processos de gestão (SIMON, 2016). 

A Indústria 4.0 está tornando mais fácil para as empresas colaborarem e compartilharem 

dados entre clientes, fabricantes, fornecedores e outras partes da cadeia de suprimentos. Ele 

melhora a produtividade e a competitividade, permite a transição para uma economia digital e 
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oferece oportunidades para alcançar o crescimento econômico e a sustentabilidade. Diferentes 

tendências tecnológicas formam os blocos de construção da Indústria 4.0, como é o caso de 

robôs autônomos, manutenção preditiva, cibersegurança (COELHO, 2016). 

Indústria 4.0 significa que mais dispositivos serão enriquecidos com computação 

incorporada. Isso permitirá que os dispositivos de campo se comuniquem e interajam uns com 

os outros e com controladores mais centralizados, conforme necessário. Também 

descentralizará a análise e a tomada de decisões, permitindo respostas em tempo real. É a 

internet das coisas -IoT (GOMES; BRAGA, 2017).  

“A Industria 4.0 não é nova tecnologia, nem é uma disciplina de negócios, mas, de fato, 

uma nova abordagem para alcançar resultados que não eram possíveis há 10 anos, graças aos 

avanços da tecnologia” (SCHWAB, 2016, p. 34).  

A Quarta Revolução Industrial chegou - e é uma era de transformação digital, maior 

automação e inteligência artificial (IA). Isso mudará a maneira como se trabalha para sempre e 

a maneira como as organizações operam, considerando gestão da produção, gestão da 

manutenção, gestão da qualidade (SCHWAB, 2016).  

A era da Indústria 4.0 afeta os negócios no ciclo de vida do cliente, no ciclo de operações 

e no ciclo de planejamento e desenvolvimento, colocando o cliente em primeiro lugar e as 

empresas líderes reconhecem as oportunidades de transformação digital e estratégias de valor 

baseadas na intimidade com o cliente, na Indústria 4.0 e na liderança de pensamento, na gestão 

eficaz (O´DRISCOLL, 2018).  

 

Com o Industry 4.0, as empresas, departamentos, funções e capacidades tornar-se-ão 

muito mais coesas, à medida que as redes universais de integração de dados entre 

empresas evoluírem e permitirem cadeias de valor verdadeiramente automatizadas 

(GOMES; BRAGA, 2017, p. 46).  

 

O pensamento centrado no cliente é colocado no core da organização e a transformação 

digital permite que ele atenda além das necessidades do cliente. Transforma as empresas de um 

custo direcionado para uma abordagem baseada em valor. Ele abre novos fluxos de receita por 

meio de novos modelos de negócios, gerando margens mais altas, uma resposta mais ágil à 

demanda do cliente e gestão dos processos de produção sem desperdício (COELHO, 2016). 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

A Inteligência Artificial (IA) é uma maravilha da ciência moderna que tornou possíveis 

muitas coisas que antes eram impensáveis. Agora, graças à IA, muitas coisas podem ser feitas 

de forma mais rápida e eficaz. A IA aumentou a eficiência e a produtividade empresas 

(FORNARI, 2014).  

Ao contrário dos humanos, a IA não precisa descansar e pode fornecer serviço 24 horas 

por dia. Os humanos podem trabalhar por um tempo mínimo e não podem ser consistentes em 

seu desempenho o dia todo. Por outro lado, a IA é essencialmente uma máquina que não se 

cansa nem se aborrece. Pode funcionar o dia todo dando o mesmo desempenho e consistência 

ao longo do dia. Isso melhora a eficiência do negócio e faz com que a organização funcione de 

maneira mais suave e eficaz. As chances de erro também são menores se o trabalho for feito 

por uma IA (COELHO, 2016). 

A IA tem vários usos na administração pública. Ela pode ser usada para promover 

objetivos de políticas públicas em áreas, como serviços de emergência, saúde e bem-estar, bem 

como ajudar o público a interagir com o governo (por meio do uso de assistentes virtuais, por 

exemplo). A inclusão da eficiência entre os princípios que regem a Administração Pública 

representou a consagração do dever específico do administrador público no desempenho das 

suas funções com celeridade, perfeição e desempenho profissional (TROSA, 2015). 

O uso de Inteligência Artificial em organizações tem o potencial de impulsionar a agenda 

anticorrupção através do uso de novos métodos de detecção, prevenção e análise de crimes 

cibernéticos, fraude e corrupção. Organizações de todos os níveis devem utilizar inovações 

digitais para responder às mudanças tecnológicas (COELHO, 2016). 

Despordo e Della Bona (2020) citam algumas IA utilizadas na administração pública 

brasileira, além da Alice. Monica e Sofia utilizadas no TCU. Outro sistema com IA utilizado 

pelo TCU é o Zello, para interagir no Twitter com o cidadão e fornecer informações. O Supremo 

Tribunal Federal (STF) utiliza a IA Victor, para agilizar e auxiliar no trabalho de servidores e 

estagiários da Suprema Corte. O Paraná lançou a IA PIÁ – para desburocratizar, simplificar e 

possibilitar o acesso dos cidadãos paranaenses aos serviços públicos estaduais. E outros. 
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EMPRESARIAL: SIG, ERP, SAP 

 

Um sistema de informações deve prover tanto a informação de cunho estratégico quanto 

a de cunho operacional. Sistemas desse tipo, que coletam, armazenam, processam e 

disponibilizam informações para todos os níveis organizacionais são denominados sistemas de 

informações gerenciais (SIG). O SIG provê a integração de todas as funções, procedimentos, 

dados e equipamentos da corporação em um sistema abrangente de forma a produzir as 

informações necessárias para todos os níveis dentro da organização. Esse SIG tem foco tanto 

interna quanto externamente, já que fornece informações de dentro da organização (por 

exemplo, totais semanais de produção) ou de fora (mudanças no Índice de Preços ao 

Consumidor) (GORDON, GORDON, 2016).  

O SIG é uma evolução dos sistemas funcionais, sendo sistema de informação que abrange 

as operações de todos os departamentos da empresa. A implantação de um SIG impõe à 

organização uma padronização sistemática de seus processos. Através de uma base de dados 

centralizada, e que pode ser acessada por todos os níveis organizacionais, é possível obter 

informações que permitem análise da produtividade das áreas operacionais, aferir a 

lucratividade dos produtos, ou ainda, das respectivas estruturas de custo (MEIRELES, 2019).  

Um SIG  integra todos os sistemas e processos de uma organização em uma estrutura 

completa, permitindo que uma organização trabalhe como uma única unidade com objetivos 

unificados. Idealmente, a organização teria um programa que abordasse todos os seus objetivos 

de uma vez. No entanto, pode ser difícil atender às necessidades dos vários sistemas de 

gerenciamento que operam em uma única empresa. Os Padrões Integrados criaram uma maneira 

de integrar vários sistemas relevantes em qualquer organização, independentemente de seu 

mercado. Integrar vários sistemas de gestão em um sistema unificado (que compartilham 

documentação, políticas, procedimentos e processos) faz sentido (LAURINDO, 2020).  

Para Bowersox; Closs; Cooper (2016), o programa de gestão integrada, conhecido como 

Enterprise Resource Planning – ERP –, é, atualmente, um processo no qual se busca a 

consolidação de departamentos e funções de uma empresa, num sistema único 
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computadorizado, que atende às necessidades específicas de cada departamento. Em outros 

termos, o ERP permite a convergência de pessoas, hardware e software em uma produção 

eficiente, bem como um sistema de serviços e entrega que agrega valor para a empresa. 

Pires (2014) argumenta que a centralização das áreas de Tecnologias de Informação (TI) 

acontece por meio da implantação do ERP, que pode liberar ou restringir o acesso de cada 

empregado às funções do sistema e dados contidos. Assim, para que haja a descentralização, 

poderia se usar o mesmo hardware e software instalados, porém, haveria centralização em 

termos de disponibilização de dados de acordo com o poder de tomada de decisão do usuário. 

Na prática, uma rede Intranet disponibilizaria as informações gerais para todos e, ao mesmo 

tempo, haveria controle de acesso a bancos de dados considerados estratégicos. O sistema 

caracteriza-se pela descentralização de autoridade.  

O uso de rede eletrônica de comunicação por meio do ERP causa a automação comercial, 

gerenciamento da infraestrutura da organização e integração de seus sistemas, suporta tomadas 

de decisão, aumento de controle sobre os processos, acesso a informações relevantes em tempo 

real, entre outros. Por outro lado, o comércio eletrônico elimina a barreira do espaço e do tempo, 

proporcionando expansão do alcance do negócio, visibilidade do mercado, poder de resposta, 

novos serviços, fortalecimento do relacionamento nos negócios, redução de custos, 

acessibilidade global, relações Business to Business (B2B), lealdade dos clientes, e mais. O 

mundo está globalizado, assim, não há como participar desta globalização sem utilização de 

redes, sejam elas locais ou mundiais (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2016).  

Alguns módulos do ERP: Engenharia; CRM; Vendas; Faturamento; Produção; MRP II; 

Estoque; Compras; Programação Fina; Custos; Financeiro etc. A utilização do ERP, por si só, 

não basta para tornar uma empresa verdadeiramente integrada. A implantação dos sistemas 

integrados nas empresas não é suficiente para tornar uma empresa integrada, pois depende ainda 

da cooperação de todos os envolvidos, desde a alta gerência até os funcionários da produção. 

Seu custo, ainda alto, muitas vezes não resulta no benefício esperado (MENDES; ESCRIVAO 

FILHO, 2012). 

SAP significa: Systemanalyse and Programmentwicklung – Sistemas, Aplicações e 

Produtos para Processamento de Dados. O sistema da SAP denominado R/3 é um aplicativo 

para negócios funcionais, elaborado com uma estrutura em módulos se integra de forma 

completa o que faz do R/3 um sistema flexível e altamente expansível (ARNOLD, 2012). 
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Para Arnold (2012), o R/3 conta com ferramentas de desenvolvimento e oferece 

capacidade para causar integração com diversos sistemas externos. O sistema utiliza ferramenta 

de TI denominada Business Engineering (BE), que se caracteriza como um ambiente para se 

trabalhar online, o que possibilita haver uma implantação muito rápida, o que otimiza o uso dos 

recursos da organização.  

Pires (2012) argumenta que a centralização das áreas de Tecnologias de Informação (TI) 

acontece por meio da implantação do SAP, que pode liberar ou restringir o acesso de cada 

empregado às funções do sistema e dados contidos. Assim, para que haja a descentralização, 

poderia se usar o mesmo hardware e software instalados, porém, haveria centralização em 

termos de disponibilização de dados de acordo com o poder de tomada de decisão do usuário. 

Na prática, uma rede Intranet disponibilizaria as informações gerais para todos e, ao 

mesmo tempo, haveria controle de acesso a bancos de dados considerados estratégicos. O 

sistema caracteriza-se pela descentralização de autoridade (PIRES, 2012).  

O SAP vai poder processar os dados no modo denominado controladoria, que terá 

alimentação de informação sobre custo indireto. Parte dos custos indiretos da empresa é alocada 

a cada um dos projetos da empresa. Os custos indiretos sempre são classificados como: despesas 

gerais do projeto (local); e despesas gerais (sede) (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2016).  

 

MATERIALS REQUIREMENT PLANNING (MRP) 

 

Hara (2012) afirma que as empresas, normalmente, para a gestão de estoques, lançam 

mão do Materials Requirement Planning (MRP), para planejamento de materiais, e de acordo 

com o lead time parametrizado, identificando se a previsão de demanda, mais o estoque de 

segurança, mais a quantidade já pedida, menos o estoque inicial, dão um valor positivo ou 

negativo. No caso do valor ser negativo, uma requisição de pedido é imediatamente aberta. O 

planejamento de necessidades de materiais é um procedimento de programação para processos 

produtivos com diferentes níveis de produção.  

O MPR fornece informação, descrevendo as exigências de produção de vários produtos 

acabados do sistema, bem como a estrutura do sistema de produção, além dos inventários reais 

para cada operação e tamanho de lote para cada operação. O MRP determina a programação 

para as operações e aquisição de matéria prima (PIRES, 2012). Em outras palavras, o MRP 
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caracteriza-se como um sistema lógico de a previsão de demanda de produtos em uma 

programação determinante da necessidade de componentes envolvidos.  

Com o conhecimento de todos os componentes necessários para a fabricação de um 

produto específico e os tempos de obtenção de cada componente, se pode, com base nas 

necessidades futuras, determinar o quanto se precisa de cada item e quando o que garante a 

quantidade certa, sem falta e nem sobra (HARA, 2012) 

As empresas, normalmente, para a gestão de estoques, lançam mão do MRP, para 

planejamento de materiais, e de acordo com o lead time parametrizado, identificando se a 

previsão de demanda, mais o estoque de segurança, mais a quantidade já pedida, menos o 

estoque inicial, dão um valor positivo ou negativo. No caso de o valor ser negativo, uma 

requisição de pedido é imediatamente aberta (PIRES, 2012).  

 

SISTEMA DE APOIO À DECISÃO (SAD) 

 

Um sistema de suporte à decisão (SAD) é um sistema de informações que auxilia uma 

empresa nas atividades de tomada de decisão que requerem julgamento, determinação e uma 

sequência de ações. O sistema de informação auxilia a gestão de nível médio e alto de uma 

organização, analisando grandes volumes de dados não estruturados e acumulando informações 

que podem ajudar a resolver problemas e auxiliar na tomada de decisões. Um SAD pode ser 

movido por humanos, automatizado ou uma combinação de ambos (GORDON, GORDON, 

2016).  

Um sistema de suporte à decisão produz relatórios de informações detalhados por meio 

da coleta e análise de dados. Portanto, um SAD é diferente de um aplicativo de operações 

normais, cujo objetivo é coletar dados e não os analisar (MEIRELES, 2019).  

Em uma organização, um SAD é usado pelos departamentos de planejamento - como o 

departamento de operações - que coleta dados e cria um relatório que pode ser usado pelos 

gerentes para a tomada de decisões. Principalmente, um SAD é usado na projeção de vendas, 

para dados relacionados a estoque e operações e para apresentar informações aos clientes de 

uma maneira fácil de entender (MEIRELES, 2019).  

Teoricamente, um SAD pode ser empregado em vários domínios do conhecimento, desde 

uma organização até o manejo florestal e a área médica. Uma das principais aplicações de um 



 
 

49 
Artigo: OS AVANÇOS DA INDÚSTRIA 4.0 E SEUS DESENVOLVIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Autor: MELLO JUNIOR, Edson de  ;  NARITA Carlos Ossamu Cardoso. Págs. 41 - 60 

SAD  em uma organização é a geração de relatórios em tempo real. Pode ser muito útil para 

organizações que participam do gerenciamento de estoque just-in-time (JIT) (GORDON, 

GORDON, 2016).  

Um sistema de suporte à decisão aumenta a velocidade e a eficiência das atividades de 

tomada de decisão. É possível, pois um SAD pode coletar e analisar dados em tempo real. 

Promove o treinamento dentro da organização, visto que habilidades específicas devem ser 

desenvolvidas para implementar e administrar um SAD dentro de uma organização. Ele 

automatiza processos gerenciais monótonos, o que significa que mais do tempo do gerente pode 

ser gasto na tomada de decisões. Além disso, melhora a comunicação interpessoal dentro da 

organização (LAURINDO, 2020).  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O uso de rede eletrônica de comunicação por meio do ERP causa a automação 

administrativa, comercial, gerenciamento da infraestrutura da organização e integração de seus 

sistemas, suporta tomadas de decisão, aumento de controle sobre os processos, acesso a 

informações relevantes em tempo real, entre outros. Por outro lado, o comércio eletrônico 

elimina a barreira do espaço e do tempo, proporcionando expansão do alcance do negócio, 

visibilidade do mercado, poder de resposta, novos serviços, fortalecimento do relacionamento 

nos negócios, redução de custos, acessibilidade global, relações Business to Business (B2B), 

lealdade dos clientes, e mais.  

O mundo está globalizado, assim, não há como participar desta globalização sem 

utilização de redes, sejam elas locais ou mundiais (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2016).  

O Quadro 1 apresenta as características do sistema ERP.  
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Quadro 1: Características do ERP 

 

Fonte: Mendes e Escrivão Filho (2012).  

Outra ferramenta de TI necessária para que o ERP seja excelente é o gerenciamento de 

armazéns e neste aspecto a política de estoques deve ter como base que a administração de 

materiais visa a suprir continuamente a empresa com materiais diversos e necessários para 

processamento. As exigências de suprimento incluem: qualidade e quantidade do Material, 

tempo definido para chegada no ponto de produção. A acuracidade de estoque depende também 

de ferramentas logísticas utilizadas. A ferramenta mais completa para gestão de estoques é o 

Warehouse Management System – WMS –, ou seja, Sistema de Gerenciamento de Armazéns 

(PIRES, 2012).  

Para além da questão da eficiência da mão-de-obra, o fator determinante na decisão de 

implantar e implementar a WMS (Figura 1) tende a ser a necessidade de fazer algo para os 

clientes internos e externos, considerando o que o sistema atual não suporta, ou não responde 

bem: ressuprimento automático, rastreabilidade de lotes, gerenciamento de espaço, coleta de 

dados automatizados, controle automático de equipamentos de manuseio de material, entre 

outros (HARA, 2012).  

 

Figura 1: WMS 
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Fonte: Hara (2012). 

Com base na tecnologia SAP, integra a informação de material para toda a organização. 

O SAP R/3, pode integrar Compras, Estoque, Armazenagem e Expedição.  

Com base na industria 4.0, o controle supervisório é o que realmente se observa em 

sistemas Programmable Logic controller (PLC), Supervisory Control and Data Acquisition 

(SCADA) e Distributed Control System (DCS), que podem estar controlando a planta inteira 

ou mais de um dispositivo de campo através de um sistema mestre. Há muitos tipos de 

dispositivos de campo em uma fábrica, cada um dos dispositivos terá controladores para 

controlar a ação de controle.  (BEGA, 2017).  

O computador mestre ou supervisor faz o setpoint e dá aos controladores. Os 

controladores ajustam o PV (variável do processo) em relação ao ponto de ajuste usando um 

controlador. Isso forma um sistema de controle de processo de duas camadas: a camada de 

controle “base” ou “reguladora” (controladores de loop) e o nível de controle “alto” ou 

“supervisório” (o computador poderoso com os modelos de processos matemáticos). 

Sistemas supervisórios exigem equipamento que pode ser acionado por sistemas 

eletroeletrônicos para garantir automação e possibilitar controle por meio de sensores. Um 
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processo automatizado possibilita condições produtivas mais estáveis e traz vários benefícios 

para a empresa (BITTENCOURT, 2016).  

A manutenção preditiva tem várias economias de custos que vão desde a minimização do 

tempo em que o equipamento não está trabalhando para reduzir o preço das peças sobressalentes 

e suprimentos, mas exige mão de obra qualificada. Uso do Sistema supervisório de manutenção 

informatizados, que são projetados para ajudar a agendar, planejar, gerenciar e rastrear 

atividades de manutenção.  

Equipamentos e máquinas com rolamentos de alto custo teriam instalados sensores de 

vibração e temperatura, que estariam ligados a uma central de controle supervisório, para 

identificar potenciais falhas e programar manutenção preventiva ou ajustes.  

O profissional de RH  precisa se tornar ainda mais estratégico e criativo na era da indústria 

4.0, pois mais tarefas rotineiras e administrativas de RH desaparecerão devido à automação. 

Como esta assistência inteligente assumirá todas as tarefas rotineiras, os líderes de RH terão 

que se concentrar na identificação das novas habilidades e capacidades necessárias para o 

negócio no futuro (MAGALDI; NETO, 2018).  

A disposição dos funcionários atuais para se adaptar e capacidade de aumentar suas 

habilidades terá que ser identificada. Novos talentos precisarão ser atraídos, retidos e integrados 

ao negócio.  

Na Indústria 4.0, as formas de trabalhar mudaram com a digitalização, o que de fato 

mudou a demanda dos recrutadores. Se o candidato não estiver familiarizado com o núcleo da 

estrutura digital, ele ficará obsoleto para o recrutador. Portanto, torna-se vital para qualquer 

candidato ter uma compreensão deste forte, juntamente com o conhecimento básico do uso de 

várias ferramentas de mídia social. (MAGALDI; NETO, 2018).  

Grande habilidade de comunicação é a ferramenta mais essencial para o sucesso e é 

considerada relevante pelos empregadores. Os empregadores também preferem candidatos que 

sejam proativos, bons players de equipe, que estejam prontos para aceitar desafios e entender 

as coisas rapidamente.  

Outras habilidades que os recrutadores procuram em um candidato incluem a abertura 

para o aprendizado, resolução de problemas e habilidades de apresentação. As organizações 

funcionam em um ambiente dinâmico e, portanto, procuram candidatos que sejam flexíveis e 

possam se adaptar rapidamente às mudanças (PEREIRA; SIMONETTO, 2018).  
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Observa-se que as empresas tendem a ganhar quando permitem e favorecem um ambiente 

que estimula a criatividade das pessoas, tornando-as cada vez mais competitivas. Cabe à 

liderança também incentivar e favorecer um clima criativo e fazer com que seus funcionários 

se sintam valorizados e estimulados a contribuir com novas ideias. 

Resultando em um aumento da satisfação e realização dos funcionários, já que esses 

percebem que suas habilidades inatas e criativas estão sendo valorizadas. Conclui-se, portanto, 

que os fatores capazes de promover a satisfação do trabalhador são os fatores associados ao 

trabalho em si e no que dele resulta, como por exemplos: crescimento profissional, promoção, 

reconhecimento, responsabilidade por determinada tarefa. E ao contrário do que se pode pensar, 

um bônus salarial não tem o mesmo resultado.    

Há um uso significativo da Internet da tecnologia (IoT) no no processo de R&S, com a 

ajuda de aplicativos e recrutadores virtuais, o RH das empresas estão preparando programas , 

em que o candidatos podem competir entre si e permanecer engajados por meio desses 

aplicativos. Concurso de perder e ganhar, desafios de etapa, etc., são alguns exemplos que se 

pode ver se tornando comuns como programas R&S.   

O gerenciamento de desempenho também é executado com a ajuda de ferramentas 

digitais, tecnologias e máquinas inteligentes que transformam o desenvolvimento de pessoas, 

permitindo que os recrutadores rastreiem as contribuições de indivíduos e equipes com mais 

precisão e dados sólidos (BIAGGI et al., 2018).  O recrutador não é mais apenas mais um ser 

humano que oferece empregos, mas também atua com um aplicativo aprimorado de inteligência 

artificial que funciona ao seu lado (PEREIRA; SIMONETTO, 2018).  

Uma das mudanças mais emocionantes que se testemunhará no futuro próximo é a 

Inteligência Artificial (IA), liderando a mudança no recrutamento de orientado a dados para 

orientado por Inteligência. A tecnologia movida a inteligência artificial abre possibilidades 

quase ilimitadas, e o futuro está prestes a ser um tempo de inovação e alta adoção em milhares 

de setores. RH, recrutamento e seleção de talentos não são exceção e se beneficiarão muito à 

medida que a adoção da IA se tornar mais evidente 

Uma grande quantidade de equipes de RH dependerá fortemente do aprendizado de 

máquina e da IA para cuidar de grande parte do trabalho nos bastidores que envolve a aquisição 

de talentos. Todo o fluxo de trabalho e processo serão remodelados à medida que os esforços 

de RH se tornarem drasticamente mais proativos, pois são aprimorados pela IA. O futuro trará 
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atualizações de infraestrutura, software e operações à medida que as equipes de tecnologia 

artificial são retreinadas e os processos redefinidos (PEREIRA; SIMONETTO, 2018). 

Outras habilidades que os recrutadores procuram em um candidato incluem a abertura 

para o aprendizado, resolução de problemas e habilidades de apresentação. As organizações 

funcionam em um ambiente dinâmico e, portanto, procuram candidatos que sejam flexíveis e 

possam se adaptar rapidamente às mudanças. 

A crise provocada pela pandemia COVID-19 reforçou a importância do investimento das 

empresas em tecnologia, plataformas digitais e serviços de TI. As soluções inovadoras 

tornaram-se decisivas para o enfrentamento do COVID-19 e neste aspecto, o home office se 

destaca.  

De acordo com Kennevan (2015), o Sistema de Informações Gerenciais (SIG) é um 

método que avalia as informações passadas, presentes e futuras sobre a operação interna e o 

ambiente da empresa. E também é usada para o planejamento e tomada de decisões. “Serve de 

suporte para as funções de planejamento, controle e operações de uma empresa através do 

fornecimento de informações no padrão de tempo apropriado para assistir o tomador de 

decisão” (OLIVEIRA, 2018, p.38). 

 Terra (2014) aponta a Gestão do Conhecimento como uma estratégia central para 

desenvolver a competitividade de empresas e países, discute o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, e os avanços da tecnologia gerencial relacionada à Gestão do Conhecimento, 

das tecnologias de informática e de telecomunicações, e das conclusões das teorias sobre 

criatividade e aprendizado individual e organizacional.  

Estudos mostram as tendências que marcarão o setor da tecnologia da informação para os 

próximos anos. Especialistas estudam as novas tecnologias e o seu impacto no mercado.  

De acordo com Terra (2014) as conclusões foram as seguintes: 

 Colaboração interativa através da web. A tecnologia Real Time Communication 

(WebRTC) permitirá a colaboração em tempo real através da web já que qualquer internauta 

poderá usufruir das funcionalidades de uma videoconferência, chamadas de voz, mensagens 

instantâneas e partilha de conteúdo sem instalarplug-ins3.  

                                                   
3Plug-ins – programas para computador 
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 Serviços ao utilizador baseados no seu contexto. Esta realidade já está a mudar a forma 

de interagir com os dispositivos, que armazenam informação acerca dos seus utilizadores e da 

sua vida quotidiana, de modo a que possam oferecer-nos a informação precisa no momento 

oportuno. Aplicações como o Google Now4 ou o Voice Search5 já oferecem esta tecnologia. 

 Internet of Everything (IoE) e Comunicações M2M. A Internet of Everything (IoE) – ou 

seja, as conexões entre pessoas, processos, dados e objetos – combina diferentes tendências 

tecnológicas, incluindo vídeo, mobilidade, Cloud, Big Data e comunicações Machine-to-

Machine (M2M). A IoE irá fazer parte do mundo físico (autoestradas, supermercados, 

dispositivos biomédicos e até animais e pessoas) através de sensores que irão 

gerar Terabytes de informação na nova economia das aplicações. Em 2022, as conexões M2M 

representarão 45% do total, enquanto conexões Person-to-Machine (P2M) e Person-to-

Person (P2P) representarão os 55% restantes. O IoE requer novas tecnologias de segurança – 

como o RPKI (Resource Public key Infraestructure) ou o DNSSEC (Domain Name System 

Security Extensions) – e novas soluções de gestão de dispositivos móveis (MDM, Mobile 

Device Management) mais escaláveis e mais centradas na Cloud.  

 Vídeo em ultra alta definição. A tecnologia de vídeo em ultra alta definição (4k-2160p 

e 8k-4320p) será imprescindível nos smartphones6, óculos de realidade aumentada, tablets7 e 

outros dispositivos equipados com câmera. Com uma resolução até 16 vezes superior à atual 

TV em alta definição (1080p), o seu impacto na rede requer a adoção de novas tecnologias 

como o streaming8 P2P, redes federadas de distribuição de conteúdo, HEVC (H.265) 

ou streaming HTTP adaptável (KENNEVAN, 2015).  

 Análise em Tempo Real. A capacidade de análise em tempo real baseia-se em diferentes 

tecnologias que permitem processar os dados em segundos ou minutos, podendo ser aplicada a 

campos como o Business Intelligence9, que vai das primeiras ferramentas de análise financeira 

                                                   
4Google Now - assistente pessoal virtual criado pelo Google 
5Voice Search – pesquisa por voz 
6 Smart phones - telemóvel com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de 

programas executados por seu sistema operacional 
7 Tablets - dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso à Internet 
8streaming - Fluxo de mídia 
9Business Intelligence – inteligência empresarial 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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a diferentes segmentos como a publicidade ou o transporte, aproveitando o valor dos dados em 

movimento (OLIVEIRA, 2018).  

 Novas Arquiteturas de Internet. A rede não é suficientemente robusta para suportar o 

crescimento exponencial de dispositivos conectados. Há já propostas para substituir as 

infraestruturas baseadas no protocolo IP com um novo paradigma como o Named Data 

Networking (NDN), que permitirá comunicar a informação através de nomes e não moradas de 

host. Outra tendência consiste nas tecnologias definidas mediante software (SD-X, Software 

Defined Any) que devem ir além da virtualização da rede (SDN e NFV) para aumentar a sua 

escalabilidade tanto mediante recursos físicos como virtuais (TERRA, 2014).  

 Sistemas de Rede Autônomos. As redes podem autogerir-se em termos de configuração, 

proteção, otimização e reparação mediante tecnologias como o Networking10Autônomo ou o 

Self-Organizing Network11 (SON). 

 Múltiplos Fornecedores de Cloud12s. Os ambientes Cloud públicos, privados e híbridos 

baseados em configurações estáticas darão lugar aos ambientes Clouddinâmicos e com 

múltiplos fornecedores. As novas tecnologias intercloudpermitirão aos fornecedores descobrir 

serviços Cloud através de múltiplos ambientes, adaptar Acordos de Nível de Serviço (SLAs) 

comuns ou criar ações para oferecer o serviço mais econômico (KENNEVAN, 2015).  

Em entendimento as menções acima percebem-se o quanto são fundamentais o sistema 

de informação dentro de uma organização e o quanto eles podem contribuir para uma melhoria 

continua nos processos de planejamento e controle e quão necessário é para a visualização das 

variáveis que podem afetar o andamento da empresa. É possível enxergar inúmeros benefícios 

que a tecnologia pode oferecer, mas também vale ressaltar que para que o sistema de informação 

tecnológica da empresa não se torne obsoleto, um dos pontos chaves da tecnologia são estar 

aberto para suas rápidas evoluções e preparar todo ambiente organizacional e usuários para 

possíveis adaptações e mudanças em tempo recorde (TERRA, 2014; OLIVEIRA, 2018).  

                                                   
10Networking - Rede de contatos. 
11 Self-Organizing Network – tecnologia de automação projetada para fazer o planejamento, 
configuração, gerenciamento, otimização de acesso simples e rápido. 
12Clouds- computação em nuvem 
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O planejamento de necessidades de materiais é um procedimento de programação para 

processos produtivos com diferentes níveis de produção. O MPR fornece informação, 

descrevendo as exigências de produção de vários produtos acabados do sistema, bem como a 

estrutura do sistema de produção, além dos inventários reais para cada operação e tamanho de 

lote para cada operação. O MRP determina a programação para as operações e aquisição de 

matéria prima (PIRES, 2012). Em outras palavras, o MRP caracteriza-se como um sistema 

lógico de a previsão de demanda de produtos em uma programação determinante da 

necessidade de componentes envolvidos.  

Com o conhecimento de todos os componentes necessários para a fabricação de um 

produto específico e os tempos de obtenção de cada componente, se pode, com base nas 

necessidades futuras, determinar o quanto se precisa de cada item e quando o que garante a 

quantidade certa, sem falta e nem sobra (HARA, 2012). 

Um item importante da política de gestão deve ser a definição do ponto de ressuprimento, 

que se baseia no estoque de segurança e o desvio padrão tem base em atendimento de 98% dos 

pedidos, por exemplo, o que implica um ótimo nível de serviço ao menor custo total de 

operação. 

Os sistemas de suporte à decisão operam em vários níveis e há muitos exemplos de uso 

comum no dia a dia. Por exemplo, o planejamento da rota do GPS determina a rota mais rápida 

e melhor entre dois pontos, analisando e comparando várias opções possíveis. Muitos sistemas 

GPS também incluem recursos para evitar o tráfego que monitoram as condições do tráfego em 

tempo real, permitindo que os motoristas evitem o congestionamento.  

Os agricultores usam ferramentas de planejamento de safra para determinar a melhor 

época para plantar, fertilizar e colher. O software de diagnóstico médico que permite ao pessoal 

médico diagnosticar doenças é outro exemplo. A maioria dos sistemas compartilha um atributo 

comum em que as decisões são repetitivas e baseadas em dados conhecidos. No entanto, eles 

não são infalíveis e podem tomar decisões incorretas ou irracionais, algo que muitos dos 

primeiros usuários de GPS descobriram. 

Existem inúmeras técnicas manuais que apoiam a tomada de decisões. Isso inclui 

atividades como a análise  Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças (FOFA), em que as 

equipes determinam os pontos fortes e fracos de sua organização, bem como a identificação de 

ameaças que a organização enfrenta e oportunidades potenciais para um maior crescimento. Os 
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resultados de uma análise FOFA são decisões acionáveis para fazer a organização avançar. 

Outras ferramentas manuais incluem matrizes de decisão, análises de Pareto e análises de custo-

benefício. 

As soluções de SAD híbridas incluem o uso de análises de planilhas que exploram a 

capacidade do Excel de computar, analisar, comparar opções e avaliar cenários hipotéticos. 

Embora as soluções SAD manuais e híbridas sejam relativamente lentas e difíceis de manejar, 

nas mãos certas, elas são ferramentas poderosas de suporte à decisão e muitas organizações 

dependem delas. 

Embora seja essencial entender o que aconteceu no passado e por que aconteceu, esse 

conhecimento é de uso limitado ao tentar prever o futuro, exceto possivelmente em ambientes 

muito estáveis e previsíveis. No entanto, isso dificilmente é o caso. Felizmente, existem técnicas 

que permitem prever, com alguma certeza, as tendências e mudanças futuras que irão impactar 

uma empresa ou negócio. Por exemplo, essas ferramentas podem prever, com base no 

desempenho passado, dados externos e feedback do mercado, números para a demanda futura 

de produtos, obsolescência e devoluções do produto. 

 

 

CONSIDERAÇÔES 

 

A Indústria 4.0 está tornando mais fácil para as empresas colaborarem e compartilharem 

dados entre clientes, fabricantes, fornecedores e outras partes da cadeia de suprimentos. Ele 

melhora a produtividade e a competitividade, permite a transição para uma economia digital e 

oferece oportunidades para alcançar o crescimento econômico e a sustentabilidade. 

A inteligência artificial é uma ferramenta de apoio na organização que proporciona 

subsídios aos tomadores de decisão, possibilitando que a empresa possa garantir a 

competitividade no mercado e traçar alvos para atingir os resultados desejados. É possível 

acreditar que a geração de informações por meio de uma estrutura de controle eficiente eleva o 

potencial corporativo, qualificando a organização com um melhor desempenho empresarial. 

Neste sentido, IA assume um papel importante na administração dos negócios, onde apoia os 

gestores no planejamento e controle das ações, garantindo confiabilidade no gerenciamento dos 

processos.  
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Com base nos pressupostos teóricos levantados na revisão da literatura se verifica que o 

administrador pode contribuir com a produtividade da indústria, por meio da gestão da 

informação na era da interação máquina e homem e neste aspecto precisa dominar 

conhecimentos sobre indústria 4.0 e suas ferramentas, como SAP, ERP, SIG, MRP, SAD. 
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM HOME OFFICE NO PERÍODO DE 

PANDEMIA 

 

CAMPOS JUNIOR, Fábio Pimentel ¹; NARITA, Carlos Ossamu Cardoso ² 

 

RESUMO 

Devido à necessidade do isolamento social causado pela infecção do novo coronavírus 

COVID-19, para garantir a saúde dos funcionários, a manutenção do emprego, a 

continuidade dos trabalhos e entrega das demandas, justifica-se as empresas concederem o 

trabalho remoto aos seus funcionários a fim de garantir o salário e o sustento de todos aqueles 

que foram submetidos a trabalhar neste novo formato. Trabalho remoto é a visão do futuro. O 

trabalho em home office durante o período de isolamento social tem como objetivo garantir a 

segurança dos funcionários e a produtividade da empresa. Além da segurança e saúde dos 

funcionários, o formato de trabalho remoto manteve um grande número pessoas empregadas. 

Sendo assim, o trabalho será realizado por fonte de pesquisas bibliográficas e experiência 

prática na modalidade estudada. Faz-se necessário então, tais indagações, o trabalho remoto 

oportunizaria os funcionários das empresas a seguir com suas atividades sem a possibilidade de 

todos estarem indo até as empresas, quais são os benefícios e dificuldades dessa modalidade? 

Este respectivo trabalho visa responder algumas dessas questões, bem como analisar e 

compartilhar alguns desafios, mudanças, benefícios e estatísticas baseados nesta modalidade de 

trabalho durante o período de pandemia. 

 

Palavras-Chave: Home Office. Pandemia COVID 19. Trabalho. 

Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

 

INTRODUÇÃO 

 

A necessidade do afastamento social devido a pandemia no mundo todo gerou a 

necessidade de adaptação a novas formas de trabalhos a distância. Desse modo, com o sistema 

de trabalho remoto, possibilitou aos funcionários seguir com suas atividades sem terem que ir 

até as empresas. 
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Devido à necessidade do isolamento social causado pela infecção do novo coronavírus 

COVID-19, para garantir a saúde dos funcionários, a manutenção dos empregos, a continuidade 

dos trabalhos e as entregas das demandas, justifica-se as empresas concederem o trabalho 

remoto aos seus funcionários a fim de que possam ter garantido o salário e o sustento de todos 

aqueles que foram submetidos a trabalhar neste novo formato. 

Trabalho remoto é a visão do futuro. O trabalho em home office durante o período de 

isolamento social, tem como objetivo garantir a segurança dos funcionários e a produtividade 

das empresas. Além da segurança da saúde dos funcionários, o formato de trabalho remoto 

manteve um grande número de pessoas empregadas, garantindo assim o salário e sustento com 

o objetivo geral de garantir a segurança dos funcionários e a produtividade da empresa. 

O trabalho será realizado por fonte de pesquisas bibliográficas e experiências práticas na 

modalidade estudada. Assim trazendo mais visibilidade das reais dificuldades enfrentadas neste 

novo modelo, como a conexão à rede da empresa trabalhando de casa e a diminuição dos 

equipamentos e suportes técnicos nas atividades exercidas. Porém, trazendo todos os benefícios 

do trabalho em casa também, como a sensação de maior segurança do funcionário e de sua 

família e a diminuição do tempo de deslocamento para ir e voltar do trabalho. 

 

 

NOVAS FORMAS DE TRABALHO 

 

Devido ao avanço da tecnologia, houve o avanço das formas de trabalho nas organizações 

possibilitando que os funcionários das empresas possam exercer suas atividades de qualquer 

lugar do mundo em um ambiente que melhor o agrade trazendo uma maior produtividade por 

parte dos funcionários. Buscando alinhar a vida profissional com a vida pessoal, muitas 

empresas oferecem a possibilidade do trabalho remoto em Home Office para os funcionários 

com o benefício de diminuir o tempo de deslocamento do funcionário até a empresa, garantir a 

segurança do funcionário com o trabalho em casa e a maior proximidade do funcionário com 

os familiares.  

mailto:fabio_jr97@outlook.com
mailto:carlos.narita@inesp.edu.br
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Todos esses benefícios fazem com que o funcionário tenha um maior bem-estar durante 

o trabalho e uma melhor qualidade de vida, consequentemente trazendo uma maior 

produtividade nas demandas que a ele é garantida (ALMEIDA, 2019) 

No passado as empresas tinham uma visão de que o trabalho poderia acontecer somente 

na empresa com um supervisor acompanhando todo o processo do desenvolvimento das 

atividades dos funcionários, visão essa que vem mudando rapidamente com a modalidade de 

trabalho remoto, o Home Office. 

 

De acordo com Reis (2015, p. 11)  

 

A forma de como o homem trabalha vem se alterando, a empresa não é sempre um 

ambiente fixo de trabalho, e estas mudanças trazem novas possibilidades para o 

trabalhador, uma vez que muitos profissionais optam a trabalhar em suas residências, 

modalidade conhecida como Home Office. 

 

Com as novas tecnologias constantemente descobertas, torna-se inevitável a mudança nas 

mais diferentes formas de trabalho dentro das organizações. O que antigamente só era possível 

ser feito na empresa, hoje pode ser feito de qualquer lugar, assim não necessitando a realização 

da atividade dentro da empresa em que se trabalha. Essa flexibilidade torna-se essencial para 

atrair o engajamento dos funcionários (SCHNEIDER, 2014). 

 No entanto, o Home Office não se limita apenas sendo um trabalho relacionado a 

computador e prestação de serviços a uma empresa. Dessa forma, o Home Office pode-se aplicar 

a diversas áreas de serviços, como por exemplo, serviços de manicure, onde antigamente o 

funcionário deveria atender os clientes apenas no salão de beleza e hoje é possível prestar o 

serviço diretamente da residência. Da mesma forma, o marceneiro que antes precisava estar em 

um galpão trabalhando com outras  

pessoas para atender suas demandas, hoje pode ter suas ferramentas e produzir da mesma 

forma em um espaço de sua casa. Igualmente, o cabelereiro que precisava prestar seus serviços 

em um salão e agora tem a possibilidade de prestar serviços atendendo em casa. 

 

De acordo com Franceschi (2006, p.37) 

Atualmente os espaços residenciais estão adquirindo outros significados. As novas 

tecnologias, a diversidade de agrupamentos familiares e consequentemente as novas 
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atividades desenvolvidas no interior da residência revolucionam não só os hábitos 

domésticos como também os de trabalho e, em alguns casos, provocam uma fusão das 

atividades morar e trabalhar no interior das residências. 

 

 Com essa modalidade sendo aplicado a essas áreas de trabalhos e serviços, é vantajoso 

tanto para o funcionário subordinado e mais ainda para o trabalhador autônomo, que pode usar 

a sua própria residência como local de trabalho e com isso amenizar os gastos de locação de 

outro espaço, aluguel e deslocamento. 

 Por consequência, essas novas formas de moradia vêm alterando a visão de residência 

da população cada vez mais. Uma vez que, o ambiente residencial visto somente como descanso 

e lazer hoje se torna um ambiente propício para novas formas de trabalho. Contudo, é necessário 

possuir disciplina e organização para que tal atividade seja realizada de forma efetiva, visto que 

os principais desafios enfrentados por quem migra no Home Office diz respeito à necessidade 

de ajustar a disciplina de trabalho e de vida pessoal (BARROS, 2010) 

  A fim de facilitar a disciplina de trabalho no ambiente residencial, torna-se necessário 

pensar em um espaço confortável dentro de casa para exercer as atividades diárias de trabalho.  

 

 De acordo com Barros (2010, p.77) 

 

Para isso, alguns imprimem documentos e os organizam em locais pouco usuais, como 

camas ou estantes antes utilizadas para decoração. Outros compõem uma maleta com 

os objetos de que precisam para trabalhar e passam a carregá-la para todo lugar, como 

se ela fosse o escritório.  

 

Dessa forma, este ambiente pode ser um pequeno espaço no quarto mais reservado com 

uma mesa de escritório ou em outros casos até mesmo um cômodo próprio para atender os 

clientes ou exercer atividades que exigem mais espaços de trabalho. 

 

 

HOME OFFICE E PANDEMIA NO BRASIL 
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No dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte foi registrado o primeiro caso positivo 

por Covid-19 no Brasil, segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE. A primeira morte por Covid-

19 no Brasil aconteceu no dia doze de março de 2020, segundo o ministério 

da saúde. No dia vinte e dois de março de dois mil e vinte foi decretado a primeira medida 

de quarentena imposta pelo governo de João Doria para o estado de São Paulo. 

Sendo o estado de São Paulo o segundo estado do Brasil com maior ascensão ao Home 

Office durante o período de pandemia, com 16,9% dos trabalhadores em trabalho remoto em 

maio de 2020. Isso se dá devido ao fato do estado ser um dos principais pontos de indústrias 

metropolitanas do Brasil. Devido as maiores condições tecnológicas e financeiras, o estado de 

São Paulo é um dos que conseguiram se adaptar mais facilmente a essa nova modalidade de 

trabalho remoto. 

Abaixo gráfico de percentual de trabalhadores em Home Office em maio de 2020: 

 

Figura 1 – Percentual De Trabalhadores Em Home Office Em maio De 2020 

 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEB_enBR900BR900&sxsrf=ALeKk012GnMT-zUuIKlwAdwmv4CZFfEKHw:1602364557121&q=ascens%C3%A3o&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiHgemR-arsAhWGwVkKHT_mDZ4QkeECKAB6BAgWEC4


 
 

66 

Artigo: A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM HOME OFFICE NO PERÍODO DE PANDEMIA 

Autor: CAMPOS JUNIOR, Fábio Pimentel; NARITA, Carlos Ossamu Cardoso. Págs: 61 – 72 

 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

Com esse decreto, as empresas se viram na necessidade de tomar novas medidas de 

segurança sanitárias para a prevenção da saúde de todos os seus funcionários. Dessa forma, as 

grandes indústrias tiveram que encontrar uma nova forma de manter suas produções ativas. 

Empresas que possuem funcionários administrativos aplicaram a forma de trabalho remoto, já 

conhecido anteriormente como Home Office. Sendo que, no passado essa modalidade de 

trabalho era mais conhecida nas áreas de informática, áreas essas que não necessitam tanto 

contato humano para desenvolvimento das atividades. 

 

Devido a pandemia, além das áreas que já possuíam a opção do trabalho remoto, diversas 

outras áreas também precisaram se adaptar a essa modalidade de trabalho para que as empresas 

dessem sequência em seus funcionamentos, áreas como Recursos Humanos, Folha de 

Pagamento, áreas de Fiscalização, entre outras. 

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2020/07/16/O-home-office-no-Brasil-durante-a-pandemia-de-covid-19
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Além dos setores privados, vários outros setores também precisaram se adaptar a essa 

modalidade de trabalho. Como por exemplo, o setor público, sendo um dos que mais aderiram 

a modalidade do Home Office, até o setor de trabalhar familiar não remunerado, tendo o menor 

índice de adesão ao trabalho remoto. Como exibido no gráfico abaixo levantado pelo IBGE: 

 

Figura 2 – Percentual De Trabalhadores Por Condição na Força de Trabalho. 

 

 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

Dessa forma, pode-se observar que todos os setores foram impactados de alguma forma 

com a pandemia do Covid-19, vários desses setores encontraram uma  

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2020/07/16/O-home-office-no-Brasil-durante-a-pandemia-de-covid-19
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saída para a continuidade de suas atividades no sistema de trabalho remoto, assim 

garantindo a segurança e a empregabilidade de seus funcionários durante esse período de novos 

desafios, mas que também trouxeram grandes ganhos e possibilidades.  

 

 

HOME OFFICE PÓS PANDEMIA 

 

Com a necessidade do isolamento social, muitas empresas se viram obrigadas a impor a 

modalidade de Home Office, de acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE cerca de 9 milhões 

de brasileiros trabalharam na modalidade de home office em junho de 2020. Uma observação 

interessante é que mesmo as áreas que não eram praticantes dessa modalidade trouxeram 

grandes resultados que não eram esperados devido a essa drástica mudança na forma de 

trabalho. 

Devido à essa surpresa positiva, mesmo após a quarentena e a necessidade do isolamento 

social, muitas empresas estudam a possibilidade de dar continuidade no sistema Home Office 

para essas áreas também. 

De acordo com a entrevista feita pelo Jornal Nacional no dia 13/07/2020, mostra que o 

Home Office não será aderido de forma integral após o período de quarentena, que sim, muitas 

empresas irão manter, porém, não da mesma forma que foi durante a quarentena. 

Segundo o coordenador acadêmico da FGV André Miceli: 

 

“É claro que o home office não vai ser integral, as pessoas vão encontrar um 

modelo híbrido e as empresas vão passar a contratar profissionais para trabalhos 

curtos que não estão, necessariamente, em seus ambientes geográficos. O mundo 

inteiro virou uma opção no momento de contratar agora” diz o coordenador 

acadêmico da FGV André Miceli. 

  

Dessa forma, uma das grandes vantagens da modalidade de Home Office é a expansão 

das opções de novas contratações feitas pela empresa. Podendo-se trabalhar na modalidade de 

Home Office, não se torna necessário a contratação de pessoas que residem próximo a empresa 

que busca por um novo funcionário.  
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Com a modalidade do Home Office, tem-se a opção de contratar novos funcionários que 

residem em outras cidades ou estados mais distantes da empresa. Como o trabalho funciona de 

forma remota, não há necessidade do deslocamento até o local de trabalho da empresa. 

De acordo com uma pesquisa feita pela FGV, a maioria dos funcionários preferem a opção 

de trabalho em Home Office. Cerca de 52% dos trabalhadores preferem essa modalidade de 

trabalho. Este alto percentual se dá devido aos benefícios de trabalhar em casa, como o ganho 

do tempo em que se perderia no deslocamento de casa até o local de trabalho, a proximidade 

dos familiares etc. 

Vale ressaltar que a modalidade de trabalho em Home Office é regulamentada pela Lei n. 

13.467/2017. Logo, isso traz uma garantia a mais para o trabalhador que se viu neste cenário 

no período de pandemia. Pesquisando sobre seus direitos fica mais evidente o que pode ou não 

ser cobrado pela companhia. 

Entretanto, essa modalidade não favorece os trabalhadores em todos os aspectos de 

trabalho. Segundo uma pesquisa feita pela FGV, 56% dos brasileiros têm dificuldade de 

equilibrar atividades profissionais e pessoais no isolamento social. Além dessa dificuldade, o 

estudo relata que cerca de 45,8% dos trabalhadores houve um aumento na carga de trabalho 

após o isolamento social e, apenas 31% dos trabalhadores mantiveram a jornada sendo que 23% 

dos respondentes afirmam que a carga de trabalho diminuiu. 

 

 

Figura 3 – Percentual De Carga de Trabalho na Pandemia 
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Fonte: FGV, 2020. 

 

Outro aspecto importante a ser observado no Home Office e durante o período de 

isolamento social, e a desigualdade de gênero. Com a pandemia as mulheres ficaram ainda mais 

sobrecarregadas, tentam conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos e da casa, tudo ao mesmo 

tempo. Dados da pesquisa feita pelo DataFolha afirmam que 64,5% das mulheres têm 

dificuldade em conciliar afazeres domésticos com o Home Office.  

Sendo assim, pode-se observar que o Home Office é uma grande alternativa com muitos 

pontos positivos, porém, com pontos negativos que tem de grande relevância. Cabe a empresa 

experimentar e tentar essa nova modalidade a fim de trazer maiores retornos para a companhia 

e facilitar o trabalho, engajar funcionários, trazer maior confortabilidade para que ambos os 

lados sejam favorecidos com essa opção de trabalho. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa forma, pode-se concluir que o Home Office trouxe grandes benefícios apesar de 

todos os desafios enfrentados nessa modalidade. Conforme o tempo for passando e as pessoas 

forem adquirindo cada vez mais experiencia nessa forma de trabalho, serão criadas técnicas 

para conciliar o tempo de trabalho com as demandas exigidas pela empresa tendendo a melhorar 

cada vez mais essas condições. Mais estudos serão feitos, desafios serão superados e outros 

benefícios serão descobertos, o Home Office é o futuro das modalidades de trabalho. 
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A LIDERANÇA SITUACIONAL COMO MODELO DE GESTÃO DE EQUIPES 

 

Flávia de Oliveira¹ 

 

RESUMO 

O presente estudo objetivou verificar a importância da Liderança Situacional dentro das 

organizações, como modelo de liderança e gestão de equipes. Este foi realizado através da 

pesquisa bibliográfica de fonte secundária e pesquisa de campo de fonte primária, sendo esta 

desenvolvida por meio de entrevista com três gestores de empresas. Este trabalho visa 

demonstrar que a liderança situacional é um modelo eficiente e eficaz na condução dos 

processos relacionados a liderança e gestão de equipes de trabalho porque atende a equipe como 

um todo, como também permite direcionar a cada funcionário, conforme sua necessidade no 

momento. Com os resultados obtidos, pode-se concluir que, a liderança situacional, apesar de 

não ser uma ferramenta nova ou de estar na moda é uma excelente opção para os líderes 

utilizarem com suas equipes de trabalho. 

 

Palavras-chave: Liderança, Liderança Situacional, Estilo de Liderança. 

Área do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos temas mais recorrentes no contexto organizacional é a liderança. Nas empresas 

liderar e ser liderado são ações de muita importância, sendo que os líderes têm uma grande 

responsabilidade ao desenvolver esta atividade, que se bem executada trará grandes benefícios 

à empresa e a equipe de trabalho, porém se mal trabalhada pode pôr a perder projetos e 

resultados, bem como destruir equipes e departamentos. 

 

 

 

¹ Flávia de Oliveira é docente e orientadora da Faculdade INESP, flavia.oliveira@inesp.edu.br 
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Hunter (2004) define a liderança como: “a capacidade de influenciar pessoas através de 

seus atos e assim chegar ao objetivo almejado”, neste sentido o líder acaba por adquirir respeito 

e prestígio de seus colaboradores de maneira natural. 

Alguns estudos sobre diversos tipos de liderança como: autocrática, democrática, liberal, 

paternalista, servidora e situacional etc., apontam diferentes estilos de líderes. Este estudo terá 

como foco a liderança situacional ou contingencial dentro das organizações e sua importância 

para as equipes de trabalho. 

“A liderança situacional foi desenvolvida em 1969 nos EUA, pelos psicólogos Kennneth 

Blanchard e Paul Harsey e mostra que o nível de maturidade dos subordinados.” (Newstrom, 

2008) 

De acordo com Vergara (2000) a liderança situacional trabalha o posto de outros modelos 

de liderança, nas quais os liderados é que se adaptam ao líder, já na liderança situacional é o 

líder quem se adequa aos liderados. 

De um modo geral, a Teoria das Relações Humanas, abriu portas para a liderança, 

Chiavenato (2000) explica que a Experiência de Hawthorne, foi fundamental para que se 

notasse a importância da existência de líderes dentro de um grupo de trabalho.  

A experiência aconteceu em e 1927, na fábrica Western Eletric Company, em Hawthorner 

e se estendeu até 1932, esta experiência aconteceu para identificar a relação entre a iluminação 

e a eficiência dos operários, através da produtividade. No entanto, a experiência foi coordenada 

por Elton Mayo, que também analisou questões sobre acidentes de trabalho e os efeitos das 

condições de trabalhos sobre a produção, e chegaram à conclusão que os funcionários trabalham 

melhor quando estão inseridos em grupos, que muitas vezes os influenciam em comportamentos 

favoráveis à empresa. 

Conduzir um grupo exige certa flexibilidade, pois as pessoas possuem competências, 

temperamentos, condutas, estilo e visões diferentes daquele que as lideram, por isso a 

importância de implantar programas dentro das organizações utilizando-se da Liderança 

Situacional e/ou Contingencial. 

Visando uma melhor forma de conduzir e desenvolver equipes de trabalho, a fim de 

atingir resultados positivos, este estudo apresentará os conceitos da liderança situacional, as 

maneiras de aplicar este modelo em equipes com diferentes perfis operacionais, fazendo uso de 

um levantamento de informações do que acontece no dia a dia de uma empresa, entre líderes e 

gestores, através de entrevista com profissionais da área, mostrando como a liderança 
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situacional pode trazer benefícios ao líder e a sua equipe de trabalho, bem como promovendo 

resultados positivos no contexto organizacional. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas de fonte secundária 

e pesquisa de campo de fonte primária, sendo esta realizada através de entrevista com três 

gestores de empresas de diferentes seguimentos, a fim de verificar os métodos de liderança e 

gestão aplicados em cada um dos casos e o conhecimento deles, quanto à liderança situacional. 

 

 

LIDERANÇA 

 

Os autores de Liderança Situacional (Harsey e Blanchard) enfatizam que uma das funções 

importantes dos gerentes é o desenvolvimento da maturidade profissional de seus subordinados, 

sendo este um ponto fundamental no desenvolvimento na liderança situacional. 

Uma vez que trata de uma ideia central, que defende o fortalecimento por parte do gestor 

e com isso, a garantia de eficiência do subordinado, considerando este aspecto tão relevante 

quanto o seu nível de eficácia. 

 

 

Definição de Liderança 

 

Liderança pode ser considerada, antes de tudo um comportamento, descrita por diversos 

autores como a capacidade de influenciar, cativar, e extrair resultados de uma equipe 

simplesmente porque esta admira e respeita seu líder, pelo que ele é enquanto indivíduo e não 

pela função que exerce.  

Para Hunter (2004, p.25), “liderança é a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o 

bem comum.” Pensando é claro, na liderança exercida da melhor maneira, com a capacidade 
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de estimular, motivar e fazer acontecer. O líder aquele que exerce a liderança é responsável por 

isso, pela sua equipe e pelos resultados que pode obter através de seu comportamento. 

Cortella, (2010), defende que liderança, não está diretamente relacionada ao cargo, pois 

o indivíduo não desempenha uma atividade específica ao liderar, ele desenvolve uma atitude, 

“Liderança é uma autoridade que se constrói pelo exemplo pela admiração, pelo respeito.” 

Chiavenato (2000 p.134), define liderança da seguinte maneira, “Liderança é a influência 

interpessoal exercida numa situação e dirigida por meio do processo da comunicação humana 

para a consecução de um ou mais objetivos.”  

No caso de Hunter (2004, p.26), ao falar de liderança, ele coloca que “temos o poder 

como o uso de força e coação, para com que alguém cumpra sua ordem por causa da posição 

que se ocupa”. Enquanto a autoridade, seguindo o raciocínio de Hunter, é a capacidade de fazer 

com que as pessoas, cumpram o que se pede com boa vontade.  

Diante desta última concepção, é possível considerar que autoridade é fundamental para 

o exercício da liderança, sendo que o líder tem um poder natural pelo fato de ser líder, porém 

independente disto, não precisa desta chancela de poder para exercer sua liderança, precisa sim 

de autoridade. 

No final das contas, todas as pessoas têm a capacidade de liderar. O que varia é o potencial 

com que cada um exerce a liderança. Alguns encontram maior facilidade e se sentem muito à 

vontade para exercer a liderança, mesmo que não tenham um cargo ou função de gestão. 

Enquanto outros, encontram maior dificuldade e precisam exercitar este papel, desenvolvendo 

a capacidade de liderar com o passar do tempo e com a exigência da situação. Assim diz Cortella 

(2010), “liderança é uma virtude, a qual o indivíduo nasce e desenvolve.” 

 

 

 

Teorias sobre estilos de Liderança 

 

As pessoas são diferentes, sendo assim seus comportamentos são diferentes. Se partirmos 

da ideia de que liderança é um comportamento ou atitude, cada líder tem seu modo próprio de 

exercer a liderança. 

As pesquisas apontam diversos tipos de liderança. Chiavenato (2000) aborda as seguintes: 

liderança autocrática, liberal e democrática. 
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A liderança autocrática remete ao absolutismo, onde apenas um comanda de forma 

centralizada e ninguém pode opinar. Nesta condição o poder é de mando e estabelecido por 

coação. Para Chiavenato (2000 p.138) “O líder centraliza as decisões e impõe suas ordens ao 

grupo.” Este tipo de comportamento faz com que o grupo de trabalho se sinta o tempo todo 

ameaçado, e execute suas tarefas sob pressão constante, o que desfavorece um ambiente salutar 

e compromete o rendimento do grupo. O estilo de liderança autocrática enfatiza um trabalho 

eficiente, e não eficaz, pois os colaboradores estão atentos a fazer apenas o que é pedido pelo 

líder. As equipes de trabalhos expostas a este tipo de liderança, desenvolvem tensões, 

comportamentos agressivos, frustrações, e muita dificuldade de desenvolver o relacionamento 

interpessoal. 

Ainda assim, Newstrom (2008 pág.163) consegue apontar algumas vantagens deste tipo 

de liderança, dizendo que ela pode ser satisfatória pois, “permite decisões rápidas, possibilita a 

utilização de subordinados menos competentes e proporciona segurança e estrutura para os 

funcionários.”  

A liderança liberal é aquela em que o grupo de trabalho tem plena autonomia, e a 

participação do líder é praticamente isenta. Este tipo de liderança depende muito do grupo em 

que é aplicada, uma vez que os liderados precisam ter muita responsabilidade para lidar com 

esta autonomia.  

O líder delega as decisões ao grupo e deixa-o totalmente à vontade, sem nenhum controle 

efetivo. Chiavenato (2000), atenta para o rendimento irrelevante que a equipe submetida a este 

tipo de liderança acaba tendo. Porém, em equipes chamadas autogerenciáveis e com alto índice 

de maturidade, este tipo de liderança pode funcionar de forma positiva. 

A liderança democrática é aquela em que o líder e seus liderados se juntam para chegar 

ao objetivo. A opinião do líder é muito importante, porém os liderados também devem opinar 

e sugerir e a partir de então, juntos chegarem a um consenso.  

Chiavenato (2000 p. 138), explica que neste formato de liderança “o líder conduz, orienta 

e incentiva a participação democrática das pessoas”. Esta liderança, também é tratada como 

consultiva e participativa. 

Outros modelos ou perfiz de liderança são amplamente discutidos na literatura a respeito, 

entre eles a liderança coaching, servidora, carismática e tantas outras, todas elas no então se 

adéquam em maior ou menor grau aos estilos definidos acima e podem se encaixar ao modelo 

de liderança situacional, do qual trata este estudo. 



 
 

78 

Artigo: A LIDERANÇA SITUACIONAL COMO MODELO DE GESTÃO DE EQUIPES 

Autor: OLIVEIRA, Flávia de. Págs: 73 – 86 

 

 

Liderança Situacional  

 

A liderança situacional foi criada pelos psicólogos Kenneth Blanchard e Paul Hersey, e 

segundo Newstrom (2008) trata de um tipo de abordagem contingencial. Vergara (2000) explica 

que “a Liderança Situacional, foca na liderança e não apenas no líder.” 

A liderança situacional utiliza-se de todos os s tipos de liderança, de acordo com a 

situação e o colaborador envolvido. Blanchard e outros (1986), explica a liderança situacional 

como “um estilo que se molda de acordo com a pessoa de trabalho e conforme a situação exige.” 

Sendo assim, um líder situacional, não vai ser, a todo tempo autocrático, democrático, liberal, 

dentre outras maneiras de liderar; o líder vai flexibilizar seus modelos de liderança, agindo de 

acordo com o que a situação e/ou o perfil da equipe de liderados pede.  

Amaro e Agostinho (2007), explicam a premissa básica da Liderança Situacional através 

da fórmula: 

 “(E = L + I + s)” 

Que significa: (E) eficiência é igual a (L) estilo do líder somado a (I) maturidade do 

liderado somado a (s) situação. O líder irá se comportar e estabelecer relações de acordo com a 

necessidade apresentada em determinado momento.  

No contexto da liderança situacional o comportamento do líder está direcionado a tarefa, 

ou seja, quanto mais às necessidades dos liderados apontarem à tarefa, o líder se coloca à 

disposição para orientar e direcionar o liderado. Assim como, quanto menos as necessidades se 

apontarem à tarefa, o líder deixa a execução das tarefas ao liderado sem qualquer intervenção.  

Já com relação ao comportamento do líder direcionado ao relacionamento, quanto maior 

a necessidade de relacionamento para com o liderado, o líder lhe oferece mais apoio e atenção. 

Desta forma tem-se o comportamento do líder relacionado com o nível de maturidade do 

liderado. Esse nível de maturidade está relacionado à situação e/ou atividade desenvolvida, uma 

vez que maturidade é um conceito subjetivo e ninguém pode ser considerado totalmente maturo 

ou imaturo, a não ser que está análise esteja ligada a uma situação específica. O líder utiliza-se 

de quatro estilos de liderança situacional conforme o nível da maturidade de seus liderados. 

Os estilos de liderança situacional são: Determinar, Persuadir, Compartilhar e Delegar. 

Romano (2002), explica qual estilo é viável para cada nível de maturidade dos liderados:  
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O Estilo Determinar, tratado como (E1), é destinado aos liderados com um nível de 

maturidade baixo (M1), pessoas com a capacidade baixa de execução das tarefas e 

que não demonstram interesse para assumir responsabilidades.  

A Persuasão (E2), é direcionada para aqueles que têm um nível de maturidade que 

varia entre baixa a média, pessoas estas que estão dispostas a assumir 

responsabilidades, porém apresentam muitas dificuldades.  

O estilo de liderança situacional (E3) compartilhar, é voltado para os liderados que 

estão no nível médio de maturidade, entretanto são pessoas inseguras quanto a sua 

capacidade de execução das tarefas e por isso não são dispostas a assumir 

responsabilidades.  

Por fim, a delegação (E4), este estilo de liderança, é direcionado aos liderados com o 

nível de maturidade alto, que são dispostos a assumirem responsabilidades e executam 

as tarefas sem a necessidade da presença do líder. 

 

 

Figura 1: Estilo do Líder – LIDERANÇA SITUACIONAL 

 

 

Fonte: http:// andremaretti.wordpress.com 
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A Figura 1: Estilo do Líder ilustra o que fora mencionado, para cada nível de maturidade, 

um estilo de liderança apropriado deverá ser empregado. 

Amaro e Agostinho (2007) explicam que a liderança situacional passou por algumas 

alterações na nomenclatura, feitas em conjunto por Blanchard e pelas autoras Zigarmini e 

Zigarmini (1986, p.33), que então desenvolveram o desenho dado ao que chamaram Liderança 

Situacional II. Desta maneira os quatro estilos de Liderança passam a ser tratados como:  

 

Estilo 1: Direção: O líder fornece instruções específicas e supervisiona rigorosamente 

o cumprimento de tarefas;  

Estilo 2: Treinamento: O líder continua a dirigir e supervisionar atentamente a 

realização de tarefas, mas explica também decisões, solicita sugestões e incentiva o 

desenvolvimento;  

Estilo 3: Apoio: O líder facilita e apoia os esforços dos subordinados para cumprir 

tarefas e compartilha com eles a tomada de decisões.  

Estilo 4: Delegação: O líder transfere a responsabilidade do processo decisório e da 

solução de problemas aos subordinados. 

 

Percebe-se, então que o Estilo: 1 definido como determinação na liderança Situacional, 

no formato de Liderança Situacional II para a denominação: direção; enquanto persuasão é 

chamado: treinamento, compartilhamento é definido por: apoio e delegação mantendo a mesma 

palavra em sua definição. Ainda tratando das mudanças de nomenclatura, o que era tratado por 

maturidade, na liderança situacional II, recebe o nome de desenvolvimento. Porém, 

independente das mudanças nas nomenclaturas, o conceito e as premissas continuam iguais.  

Blanchard, Zigarmini e Zigarmini (1986) relatam que o estilo de liderança se insere da 

seguinte maneira: Pessoas que estão iniciando uma carreira necessitam de um estilo de liderança 

mais autocrático para que possa ser melhor direcionado para algo, enquanto pessoas mais 

experientes não gostariam de ser tratadas deste modo, este perfil prefere um líder participativo 

que lhe ofereça apoio nas tomadas de decisões.  

Para dar tratativa a estes apontamentos percebe-se a necessidade de conhecer e identificar 

o perfil de cada liderado. O líder situacional, segundo os autores citados acima também, deve 

saber identificar a situação para assim empregar o melhor estilo de liderança para o momento, 
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nas palavras de Blanchard, Zigarmini e Zigarmini (1986 p.46): “A capacidade de diagnosticar 

uma situação antes de agir é elemento decisivo para tornar-se um líder situacional” 

A liderança situacional II é empregada de acordo com o nível de desenvolvimento do 

indivíduo, ou seja, para cada estágio de desenvolvimento é empregado um estilo de liderança 

(Direção, Treinamento, Apoio e Delegação), estes estilos de liderança podem, inclusive, ser 

empregados com o mesmo liderado, de acordo com as dificuldades que ele possa apresentar em 

situações diversas.  

Blanchard, Zigarmini e Zigarmini (1986), explicam que um indivíduo pode possuir 

potenciais inexplorados ou com certas reservas ou dificuldade para desenvolvê-los, cabe ao 

líder identificar tais potenciais, reservas e dificuldades para assim, poder aplicar o estilo de 

liderança correto para determinada situação. 

Outra mudança da Liderança Situacional para a Liderança Situacional II está relacionada 

aos comportamentos do líder, para Amaro e Agostinho (2007), o que antes era chamado de 

Comportamento de Tarefa, passa a ser Comportamento Diretivo, que diz ao liderado o que, 

onde e como fazer e cabe também a esse comportamento supervisão quanto ao desempenho do 

liderado. E quanto ao comportamento de relacionamento, na liderança situacional II, recebe o 

nome de comportamento de apoio, que está ligado ao fato do líder ouvir e direcionar o liderado 

a uma tomada de decisão em conjunto. Estas transformações na liderança situacional acontecem 

na intenção de ajudar as pessoas, e exercerem a liderança e serem mais eficazes quanto ao 

relacionamento interpessoal. 

Identificar o perfil do liderado e tratá-lo de maneira adequada contribui para que o bom 

relacionamento interpessoal aconteça o que resultará em um melhor desempenho na tarefa. 

Como mostra o modelo seguinte: 
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Figura 2: Estilo do Líder 

 

Fonte: http:// ogerente.com.br 

A importância da Liderança Situacional na gestão de equipes 

 

A liderança situacional tem como característica essencial à capacidade de flexibilidade 

do líder para com seus liderados. Genelot, citado pelos autores Andrade, Moura e Torres (2010), 

relata que a há uma enorme diversidade entre os indivíduos de uma organização, que acarreta 

diferentes visões de mundo, ideais, objetivos, desejos e expectativas; torna-se uma missão 

difícil e complexa, conseguir lidar com diferentes tipos de personalidades, de opiniões e de 

comportamentos, trabalhando o conjunto para alcançar um objetivo comum. 

Esta atribuição é dada ao líder, que assume um grande desafio; essa responsabilidade 

carece de suporte, permitindo ao líder ter condições de desenvolver sua equipe de trabalho de 

forma eficiente e eficaz. A liderança situacional deve ser considerada como uma ferramenta 

extremamente valiosa para dar suporte ao líder, permitindo que este consiga, conduzir uma 

gestão de pessoas saudável e produtiva.  

Genelot, citado por Andrade e outros (2010), escreve que:  
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Nas organizações, o projeto coletivo é construído por pessoas que simultaneamente 

desenvolvem projetos pessoais, havendo uma evolução dos indivíduos e do conjunto 

social que eles compõem. Diante do desafio da gestão da complexidade do ser 

humano, não há como tratar todas as pessoas no mesmo nível. 

 

Sendo assim percebe-se que a liderança situacional tem seu enfoque no liderado, o que 

pode ser um fator motivacional aos mesmos. Blanchard (1986), explica que o tratamento de 

uma pessoa experiente com anos de empresa, não pode ser o mesmo tratamento de uma pessoa 

que está começando na empresa, e vice-versa. Neste caso ressalta mais uma vez a necessidade 

de se conhecer o perfil de cada colaborador. 

Segundo Robbins, citado pelos autores Andrade e outros (2010), o fato do enfoque da 

liderança situacional estar no liderado, estabelece um vínculo entre líder e liderado, que 

contribui muito para um melhor desenvolvimento da liderança. 

Estando líder e liderados em sintonia, próximos e reciprocamente confiantes e seguros 

com suas relações, esse vínculo se fortalece, consequentemente o rendimento e a produtividade 

aumentam e a qualidade das atividades melhora significativamente. Assim explica Blanchard 

(1986), é necessário potencializar a capacidade do indivíduo.  

Potencializando as capacidades do indivíduo, ele começa a se desenvolver e contribuir 

para um melhor desenvolvimento organizacional. Ao passo que, uma equipe coesa e produtiva, 

eleva a autoconfiança do líder, que encontra nestes resultados mais disposição e entusiasmo 

para dar continuidade ao seu trabalho.  

 

 

RESULTADOS 

 

 

Considerando as entrevistas realizadas com 3 gestores de diferentes empresas e 

seguimentos, pode-se perceber que nos três casos não existe, por parte das empresas em que 

trabalham uma definição clara do papel do gestor na condução da equipe. E quando há, no caso 

do Gestor 1, isso não significa que a empresa dê subsídios para o líder trabalhar. 

Nenhum dos 3 líderes entrevistados segue algum estilo de liderança. Sendo que o Gestor 

1, cita a liderança servidora como a que mais conhece, porque leu a respeito, mas não a prática 

em suas ações do dia a dia. O Gestor 2, não acha que seja possível seguir um estilo de liderança, 

pois lida com pessoas muito diferentes em situações muito peculiares. Já a Gestora 3 tem 
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interesse, lê muito a respeito, mas se confunde quanto a estilos e modelos de liderança, dizendo 

aplicar tudo o que acha conveniente conforme sua necessidade. 

Os 3 gestores garantem ter um jeito próprio de liderar, sendo que todos eles acreditam 

que devem valorizar ou motivar pessoas, ainda que façam pouco este papel.  

Os Gestores 1 e 3 já leram algo a respeito de liderança situacional, porém não sabem 

explicar precisamente do que se trata. O Gestor 2 desconhece esse modelo. 

Os 3 gestores acham viável a utilização de um modelo de liderança que se adeque às 

necessidades do liderado, sendo que o Gestor 2 ficou particularmente interessado neste modelo, 

dizendo vir de encontro ao que ele sempre pensou a respeito de liderança.    

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

As entrevistas realizadas reforçam a ideia defendida a partir dos estudos bibliográficos 

desenvolvidos, de que a liderança situacional é um modelo de gestão de equipes muito 

conveniente para o trabalho em grupo, em especial porque atende às necessidades do coletivo, 

tanto quanto do individual, permitindo que o líder possa acompanhar, orientar e atender de 

diferentes maneiras, cada um de seus liderados, conforme suas necessidades. 

Ainda mais que, a maioria das empresas, como é o caso dos líderes entrevistados, não 

oferece aos seus gestores um modelo pré-definido de gestão, e/ou qualquer ferramenta ou 

recurso de apoio ou suporte a esta atividade tão cobrada e questionada. 

Neste estudo, pode-se perceber que o conhecimento dos líderes é pouco ou nenhum, 

relacionado a liderança situacional, bem como qualquer outro estilo de liderança. Os líderes se 

mostram interessados em conhecer este modelo e acreditam que um estilo bem definido pode 

ajudá-los em algumas situações e/ou até mesmo padronizar algumas condutas dos líderes (seus 

pares) nas empresas em que atuam. 

A possibilidade de um modelo de liderança que se adapte a condição/momento do 

liderado, faz com que o interesse em conhecer mais sobre o assunto, bem como em implantar 

isso às rotinas de trabalho, facilitando sobremaneira a gestão das equipes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo, mostra o quanto a Liderança Situacional, exercida pelo gestor pode 

influenciar no comprometimento do funcionário e contribuir para o seu desempenho, 

alavancando assim o sucesso dentro da empresa. 

A utilização da Liderança Situacional como ferramenta de apoio e suporte ao líder, para 

este conduzir de forma mais assertiva sua equipe de trabalho, demonstra oferecer respostas 

muito positivas, tanto para os próprios gestores, permitindo se sentirem mais confiantes, quanto 

para os funcionários, possibilitando se sentirem mais respeitados, admirados e envolvidos pelo 

seu gestor devido ao tratamento dirigido a eles, de acordo com seu perfil, valorizando-os.  

Com esta satisfação, de ambas as partes, torna-se mais provável e mais possível também, 

o trabalho ser executado com uma maior produtividade e melhor qualidade, o que 

consequentemente se reflete em resultados mais positivos.  

Em suma a Liderança Situacional, contribui para um melhor desempenho de seus 

liderados com a prática do relacionamento inter e intrapessoal, gerando a partir daí, bons 

resultados para a empresa, como maior satisfação entre os funcionários e seus líderes, 

proporcionando assim maior credibilidade com as habilidades desenvolvidas, maior 

assertividade nas posturas e comportamentos, maior engajamento no atingimento de metas e 

conquista de objetivos e melhor ambiente de trabalho para todos.  
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O USO DA MEDIAÇÃO PARA GERIR CONFLITOS NO CENÁRIO 

EMPRESARIAL FAMILIAR  

 
 

 RIBEIRO, Fredy Henrique ¹; LEITE Marcelo ², COSTA Pedro Rachid da ³ 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as principais características da mediação de 

conflitos nas organizações. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 

90% das empresas do país são familiares, o que acaba resultando em um número maior de 

conflitos organizacionais, muitos destes são por falta de comunicação, rivalidades, poder, 

dinheiro. Quando atinge um setor dentro de uma empresa, acaba afetando toda a organização 

trazendo competitividade e diminuição de produtividade, podendo se prolongar por bastante 

tempo e inclusive levar as empresas à falência. A mediação é uma alternativa muito importante 

para ajudar na resolução dos conflitos, chegando a um consenso que atenda ambas as partes. O 

mediador busca auxiliar, estimular e identificar ou desenvolver soluções consensuais para as 

controvérsias. Esta pesquisa busca responder como a mediação pode contribuir para que se 

possam desenvolver soluções consensuais para a resolução dos conflitos. Como metodologia 

para desenvolver esta pesquisa será realizada revisão bibliográfica em livros, revistas e sites 

que demonstrem a utilização da mediação nas organizações. Como resultado desta pesquisa, 

pretende-se demonstrar que a mediação é uma importante ferramenta que pode auxiliar as 

organizações a solucionarem seus conflitos e obter um ambiente de trabalho mais harmonioso.  

 

 

Palavras-Chave: Mediação de Conflitos; Empresas familiares; Mediador.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os dados do SEBRAE e IBGE demonstram que 90% das empresas brasileiras são 

familiares, o que acaba resultando em um número maior de conflitos organizacionais, muitos  

em um setor dentro de uma empresa, este afeta toda a organização trazendo uma 

competitividade e uma diminuição de produtividade. Eles podem se prolongar por bastante 

tempo e pode inclusive levar as empresas à falência.  

As organizações quando tem um conflito eles buscam a justiça para resolver, mas a justiça 

acaba trazendo grandes prejuízos financeiros para a organização e deixando um ambiente mais 

desconfortável para continuar o trabalho, as empresas familiares não costumam ter muito 

dinheiro, por isso a mediação é uma alternativa muito importante para ajudar na resolução dos 

conflitos  

As empresas familiares costumam não ter um organograma bem definido, atribuindo a 

função de cada um, o que na hora de tomar uma decisão acaba gerando uma tensão, pois não se 

sabe a quem recorrer para dar a palavra final. Os desafios que elas enfrentam são múltiplos e é 

comum surgirem conflitos que levam a uma destruição dessas empresas (EL HAGE et al, 2021, 

p.3).  

A mediação no setor empresarial é algo importante, pois traz para dentro da organização 

uma medida extrajudicial para resolução dos conflitos internos ou externos resultante das 

relações humanas entre funcionários, sócios, diretores, e pelo conflito ser algo natural em toda 

a organização deve se adotar medidas que ajudem a resolver este conflito sem gerar outro.  

Este trabalho busca responder como a mediação pode contribuir para que se possam 

desenvolver soluções consensuais para a resolução dos conflitos. Como metodologia para 

desenvolver esta pesquisa será realizada revisão bibliográfica em livros, revistas e sites que 

demonstrem a utilização da mediação nas organizações, e desenvolvida em três partes, a saber: 

na primeira parte serão abordados os aspectos gerais da mediação nas organizações, a segunda 

parte mostrará a utilização da mediação no setor empresarial, e a terceira contará com a 

utilização da mediação nas empresas familiares.  
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Conceitos de mediação 

 

A mediação é um ato de resolução de conflitos, onde as partes contam com o auxílio de 

uma terceira pessoa imparcial, que é chamada de mediador, que auxiliam no restabelecimento 

da comunicação, tendo como objetivo a solução das controvérsias entre si. O intuito da 

mediação é a resolução dos conflitos sem necessariamente utilizar a justiça. Mediação vem do 

latim, “mediare” e significa mediar, dividir ao meio, intervir. De acordo com o dicionário de 

Língua Portuguesa Larousse (1999), mediação indica o ato ou efeito de mediar, retratando 

intercessão, intervenção, intermédio e interposição. Assim o mediador tem como função estar 

presente para organizar os trabalhos, mas sem tomar decisão e sem influenciar as partes sobre 

qual decisão aceitar, a decisão final tem que ser única e exclusiva das pessoas que estão 

envolvidas no conflito (Conselho Nacional de Justiça CNJ, 2016) 

Assim em 2015, a mediação entrou para o ordenamento jurídico brasileiro, tornando-se 

a Lei de Mediação n.13.140/2015 no novo Código de Processo Civil (BRASIL, 2015). A 

mediação de conflitos no Brasil vem sendo utilizada há alguns anos, embora utilizado por 

instituições privadas no Brasil desde a década de noventa, foi recentemente reconhecido pelo 

Poder Judiciário, e desde 2015 se tornou lei constando no Novo Código de Processo Penal, 

como uma forma de solucionar os conflitos dentro das organizações, é um mecanismo para 

resolver os conflitos, onde as partes envolvidas constroem em conjunto um sistema de decisão 

justa, que satisfaça a todos (FARIAS, 2016, p.8).  

O mediador é uma pessoa imparcial que está presente para que as partes sejam ouvidas e 

consiga chegar a um consenso que atenda ambas as partes. Por isso, a mediação busca auxiliar, 

estimular e identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.  

A mediação no setor empresarial é algo importante, pois traz para dentro da organização 

uma medida extrajudicial para resolução dos conflitos internos ou externos resultante das 

relações humanas entre funcionários, sócios, diretores, e pelo conflito ser algo natural em toda 

a organização deve se adotar medidas que ajudem a resolver este conflito sem gerar outro.  

Utilizando esse método com responsabilidade, consegue-se alcançar resultados 

satisfatórios para ambas às partes, e atingindo o objetivo pretendido consegue gerar um 
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ambiente interno harmonioso e um ambiente externo passível de mais relacionamentos e 

negociações.  

 

 

Mediação como alternativa à jurisdição 

 

A mediação pode ser utilizada como uma alternativa à justiça burocrática e demorada, 

utiliza-se dela, não com o intuito de aniquilar a justiça para a resolução dos conflitos, mas sim 

para se tiver uma alternativa mais pacífica e que traz resultados satisfatórios que é a resolução 

dos conflitos.  

Não se pode afirmar quando a mediação surgiu, visto que ela acompanha a vida das 

pessoas a partir do momento que um terceiro lhe confronta, pode se dizer que pelo conflito 

existir desde o início da sociedade, a mediação pode ter surgido em um momento similar 

(FARIAS, 2016). “Não é possível afirmar o seu marco inicial, (...) No Brasil, especificamente, 

sua primeira manifestação decorreu das Ordenações Filipinas, depois, regulamentada 

nacionalmente na Carta Constitucional do Império, de 1824, a reconhecer a atuação 

conciliatória do Juiz de Paz ante o desenvolvimento dos processos” (MARTINEZ, 2002 apud 

FARIAS, 2016, p.2). Somente no século XX que a mediação passou a ser algo orientado e não 

mais intuitivo, como era no ocidente, sua verificação veio junto com outras medidas 

extrajudiciais para solucionar os conflitos, como a arbitragem e a conciliação (FARIAS, 2016). 

Com a expansão da globalização, “a mediação ganhou destaque devido a sua eficácia, 

celeridade e baixo custo (em comparação à via judicial), tornando-se uma técnica de simples e 

passível de exportabilidade” (FARIAS, 2016, p.5). A grande ênfase no procedimento da 

mediação ocorreu nos anos noventa, para solucionar casos trabalhistas, familiares e de 

negócios. (MIRANDA, 2012 apud MIGUEL, 2019, p.16). A mediação, então, espalhou-se para 

diversos países, o que a fez tomar distintas formas e procedimentos, uma vez que ela pode ser 

adaptada de acordo com o contexto econômico, social e jurídico de cada país (LIMA; 

ALMEIDA, 2010 apud MIGUEL, 2019, p.17). 

Já o Código de Processo Civil (CPC) determina a mediação e a conciliação pelos juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do ministério público, tornando-se uma medida que 

pode ser utilizada juridicamente, pois tem embasamento para isso, mas também pode como uma 
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forma extrajudicial, em que um mediador conduz os trabalhos com imparcialidade e permite a 

resolução de suas incongruências (BRASIL, 2015).  

O sistema judicial permite que a sociedade exerça seu direito de efetivar a resolução de 

seus conflitos utilizando os meios que desejar, com isso todo acordo realizado na mediação 

extrajudicial tem validade jurídica. Com o Brasil, não foi diferente, de maneira que ele 

igualmente importou a mediação, como processo extrajudicial de resolução de conflitos em 

virtude, sobretudo, da crise instaurada no Poder Judiciário (MIGUEL, 2019, p.18). 

 

 

Diferenças entre mediação, conciliação e arbitragem 

 

Mediação, como já foi exposto anteriormente, é uma metodologia que se utiliza de uma 

terceira pessoa denominada mediador, sem poder de decisão, que restabelece o diálogo entre as 

partes para que estas consigam aclarar as contendas e chegar a um consenso entre ambos.  

O processo de conciliação é muito confundido com o processo de mediação, pois se tem 

características parecidas, onde a principal diferença entre os dois é que o conciliador pode 

sugerir uma solução durante o processo, algo que não é permitido na mediação (CNJ, 2016). 

Arbitrar é você decidir algo considerando a conscienciosidade, a mediação pode 

contribuir para que se possam desenvolver soluções consensuais para a resolução dos conflitos 

na ciência, sempre propondo terminar com o conflito, com aquilo que está causando 

discordância entre as partes. “A característica principal da arbitragem é sua coercibilidade e 

capacidade de pôr fim ao conflito. De fato, é mais finalizadora do que o próprio processo 

judicial, porque não há recurso na arbitragem” (CNJ, 2016, p.23). 

 

 

Mediação extrajudicial e mediação judicial 

 

A palavra extrajudicial de acordo com o Dicionário Online Priberam significa “aquilo 

que é feito ou obtido sem a intervenção da justiça”, como se observa quando temos uma 

mediação extrajudicial o mediador é uma pessoa particular que é contratada pelas partes para 

facilitar o consenso.  
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Entretanto, a mediação judicial se dá por um mediador judicial, que esteja cadastrado no 

Centro Jurídico de Soluções de Conflitos (CEJUSCs). “O processo de mediação se inicia com 

a escolha do mediador. Este pode ser profissional, ou alguém agindo informalmente como 

mediador, ao mesmo tempo em que desenvolve sua atividade normal” (VASQUES, 2014, 

p.136).  

As partes podem estipular por contrato cláusulas que prevejam a mediação caso haja 

alguma lide em relação ao contrato, a previsão está no artigo 22 da Lei de Mediação. 

 

Art. 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo:  
I - prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, 

contado a partir da data de recebimento do convite;  

II - local da primeira reunião de mediação;  

III - critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação;  
IV - penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira 

reunião de mediação. § 1º A previsão contratual pode substituir a 

especificação dos itens acima enumerados pela indicação de regulamento, 
publicado por instituição idônea prestadora de serviços de mediação, no qual 

constem critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira 

reunião de mediação.  

§ 2º Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os 
seguintes critérios para a realização da primeira reunião de mediação.” 

(BRASIL,2015). 

 

Caso as partes envolvidas decidam em consenso não iniciar o processo judicial ou arbitral 

durante certo prazo isto deve ser assegurado pelo árbitro ou juiz. A mediação judicial e 

extrajudicial tem seus pontos divergentes, mas muitas características iguais, pois a lei de 

mediação determina os parâmetros de ambas as mediações e assim consegue deixar 

padronizada. 

 

 

A MEDIAÇÃO NO CENÁRIO EMPRESARIAL 

 

A mediação vem sendo usada tanto no quesito judicial, como extrajudicial, quando uma 

empresa utiliza da mediação para solucionar os seus conflitos internos ou externos ela está se 

utilizando de uma medida extrajudicial. Também sendo utilizado no âmbito da empresa 

(TRENTIN; TRENTIN, 2018). 

Por ser um processo mais rápido que o judiciário ela vem sendo usada e estudada no 
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âmbito empresarial. “Também pode transitar pelo ambiente empresarial ao tratar de litígios em 

empresas, seja entre seus sócios seja entre organizações distintas” (GUILHERME, 2016 apud 

MIGUEL, 2019, p.25). 

A mediação pode ser separada em dois grupos, mediação corporativa e mediação 

comercial.  

 

Tabela 1 - Divisão da mediação 

Mediação Corporativa Mediação Comercial 

Conflitos internos da empresa,  

entre funcionários, quanto entre sócios 

Conflitos entre empresa e terceiros, como 

compradores e fornecedores. 

Fonte: O próprio autor.  

 

Observamos que na Tabela 1, as subdivisões da mediação quando utilizada no 

comparativo, com os objetivos de resolver os conflitos internos da empresa, que estão 

relacionados entre os funcionários contra funcionários, funcionários contra diretoria, ou vice-

versa e entre os sócios, as principais causas neste caso é por questão de poder, dinheiro e 

autoridade.  

Com a mediação comercial o objetivo é solucionar conflitos entre a empresa e os 

terceiros, que podem ser os clientes e/ou fornecedores das empresas, e as principais causas desta 

mediação podem ser problemas relacionados a prazo, valor, qualidade etc. (LEVY, 2013, p.83 

apud AGUIRRE, 2015, p.15). 

A base da mediação de conflitos em uma empresa é a premissa do “ganha-ganha”, que é 

onde as partes se sentam e chegam a um melhor acordo para ambos, permitindo assim que todos 

saiam ganhando.la não tem por objetivo mostrar quem é melhor, mas sim chegar a um acordo 

que seja bom para ambas as partes (FISHER; PATTON; URY, 2018 apud MIGUEL, 2019, 

p.27). Em contrapartida ao “ganha-ganha”, tem a técnica do “ganha-perde”, em que o 

pensamento que predomina é apenas do ganho, sem pensar na parte contrária, desta forma, o 

único objetivo é a obtenção de vantagem (MARTINELLI, 2015, p.36). Como desdobramento 

à teoria da Escola de Harvard, tem o modelo transformativo e o circular-narrativo. Nesse 

modelo, a obtenção do acordo deixa de ser o objetivo prioritário para se tornar uma possível 

consequência (VASCONCELOS, 2017, p.27).  
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Tem também a mediação transformativa, que não está focada no alcance de um acordo, 

mas no restabelecimento de vínculos e diálogo, tem o intuito de possibilitar o aprendizado 

quanto ao relacionamento e evitar novos conflitos (ALMEIDA, 2016 apud MIGUEL, 2019, 

p.29).  

Ademais, outra técnica de mediação é a chamada mediação avaliativa, que se equipara à 

conciliação, pois o mediador possui uma posição mais incisiva no processo e tem a 

oportunidade de fazer mais sugestões (GUILHERME, 2018,25).  

Como demonstrado tem diversas ramificações na mediação, cada uma com o seu objetivo 

e métodos para a resolução dos conflitos que venha a ocorrer. Independente de qual método 

será usado para resolver, como disse DIDIER: “[...] a solução negocial não é apenas um meio 

eficaz e econômico de resolução de litígios: trata-se de importante instrumento de 

desenvolvimento da cidadania, em que os interessados passam a ser protagonistas da construção 

da decisão jurídica que regula suas relações” (DIDIER, 2016, apud MIGUEL, 2019, p. 24). 

Dentro da mediação se observa alguns métodos que vêm sendo desenvolvidos ao longo 

dos anos e que mantêm objetivos diferentes, mas têm o mesmo propósito que é solucionar os 

conflitos empresariais. 

 

 

A importância da comunicação 

 

O ser humano precisa se comunicar para sobreviver, desde antiguidade a comunicação 

faz parte da vida de todos. Sempre nos comunicamos, seja falando, escrevendo, por gestos, de 

alguma forma nós passamos uma mensagem para outras pessoas. Na empresa saber se 

comunicar, saber transmitir ao outro o que você pensa é muito importante. Para que haja 

comunicação é necessário que tenha um interlocutor que é aquela pessoa que está transmitindo 

a mensagem e um receptor que é a pessoa que está recebendo a mensagem. Porém só existe 

comunicação se o receptor conseguiu entender a mensagem, quando isso não acontece não 

houve comunicação. Assim “o mediador facilita a comunicação, sem induzir as partes ao acordo 

- esse, aliás, é o objetivo primordial da conciliação” (GARBELINI, 2016, p.144). Porque 

quando surge um conflito dentro da organização na maior parte das vezes o motivo foi à falta 

de comunicação, pois as partes não conseguem se entender e chegar a um acordo (SARTORI, 
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2020, p.24).  

A mediação traz para dentro do ambiente o restabelecimento da comunicação, onde as 

partes vão estar juntas e o mediador vai garantir que uma parte escute a outra e expresse a sua 

opinião. Com o restabelecimento da comunicação entre os envolvidos, boa parte dos atritos 

consegue já ser resolvidos.  

O manual de Mediação Judicial orienta que durante a mediação pode se utilizar a mesa 

redonda; a mesa retangular ou sem a utilização da mesa. Podemos observar um exemplo na 

imagem e suas características. 

 

Imagem 1 - Mesa Redonda 

 

 

Fonte: CNJ (2016, p.163) 

 

A imagem 1 acima apresenta “a mesa redonda apresenta a importante vantagem de 

permitir dispor as partes de modo equidistante tanto entre si, como em relação ao 
mediador, o que, por um lado, retira o cunho de rivalidade que pode ser transmitido 

pelo posicionamento das partes e, por outro, facilita a comunicação, já que as partes 

podem olhar uma para a outra sem ter de movimentar a cadeira. Ademais, a mesa 

redonda permite acomodar melhor os participantes – e afasta a ideia de qualquer 

hierarquia entre os participantes (CNJ, 2016, p.163). 

 

Assim temos as características e informações sobre as disposições das cadeiras e suas 

vantagens e desvantagens. Portanto o mediador tem como papel principal garantir que os 

ânimos estejam calmos e que o diálogo prevaleça, pois se o conflito vem trazendo grandes 

emoções, as pessoas acabam perdendo o sentido e o entendimento sai e dá lugar à rivalidade.  
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Aplicabilidades da mediação nos conflitos empresariais 

 

Em um cenário empresarial muitas são as questões que geram conflitos, pois as empresas 

são formadas por indivíduos e cada um tem sua opinião, seu ponto de vista, seus princípios, e 

na maior parte do tempo não está disposto a ceder, onde gera um embate e afetando toda a 

organização. Eles podem ser envolvendo acionistas empresa ou grupo de empresas, franquias, 

conflitos relativos a marcas e patentes, tecnologia da informação, empresas e seus fornecedores 

ou prestadores de serviços, enfim, uma gama variada de possibilidades.  

A palavra conflito tem origem no latim “conflictus”, que significa uma divergência sobre 

algo, ou seja, “conflito pode ser definido como uma situação em que duas ou mais pessoas 

divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como mutuamente 

incompatíveis” (KAMEL, 2017, p.20). Pois a necessidade e a pressão por resultados rápidos, 

atingimento de metas e obtenção de lucros são fatores que envolvem as disputas empresariais, 

exigindo dos empresários a busca constante por soluções céleres e menos dispendiosas, que não 

impactem na continuidade dos negócios sociais (PETTERLE; COELHO, 2020, p.10). 

É necessário ter sempre em mente que uma organização é formada por pessoas, e neste 

tipo de questões quando se envolve negociação, conflitos, podem trazer algumas consequências 

que acabam sendo desnecessárias, pois a emoção, e o nervosismo pode fazer com que o nível 

de conflitos seja elevado. O mediador quando chamado para fazer a mediação precisa tomar 

uma posição de liderança, tem que ser firme e entender do que está se discutindo, identificar 

quais são os interesses que tem que ser mantidos e separar pessoas de problemas, na mediação 

é necessário deixar a emoção de lado e usar a razão (PETTERLE; COELHO,2020, p.12).  

Uma empresa que têm sócios também tem grandes chances de conflitos, pois eles têm 

opiniões diferentes e isso pode ser um grande fator para os conflitos, onde “o ambiente 

societário é campo fértil para o surgimento de conflitos. Os conflitos societários são os 

embaraços concebidos entres os próprios sócios da organização empresarial” (BRANDÃO, 

2019, p.120). 

Dentro de uma empresa a mediação é muito importante, pois ele traz a resolução dos 

conflitos que tem dentro da empresa. Assim “a mediação é baseada em regras e procedimentos 

preestabelecidos. O objetivo do mediador é ajudar as partes a negociar de maneira mais efetiva” 
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(MARTINELLI, 2010, apud VASQUES, 2014, p.127).  

É importante sempre lembrar que o mediador não resolve o problema nem impõe uma 

solução. O mediador tem como função ajudar ambas as partes a encontrar o melhor caminho e 

fazer que esteja de acordo, depois de encontrada a solução, o interesse do mediador é ajudar as 

partes nas questões de comunicação. A pessoa que participa na mediação deve ser alguém que 

não esteja diretamente envolvida na situação, mas que possa ser útil para resolvê-la. Deve ser 

imparcial, podendo ser um amigo comum, nas mediações mais simples, ou uma pessoa 

absolutamente neutra, que ambas as partes conheçam e que venha a auxiliar no processo. Pode, 

ainda, ser um profissional habilitado para exercer esse tipo de atividade (VASQUES, 2014). 

Em uma empresa, o relacionamento já existe, e isso traz uma complicação maior, pois 

não se pode acabar com este relacionamento, pois a resolução tem que ser eficaz a ponto de que 

depois que a mediação acabar o problema não retorne novamente. Pois “grande parte dos 

conflitos empresariais ocorre em um contexto em que já existe relacionamento anterior e 

duradouro entre os demandantes” (BRANDÃO, 2019, p.105). Onde com a globalização, a 

necessidade de adquirir insumos, distribuir produtos, desenvolver novas tecnologias, abertura 

de novos mercados, faz a empresa estabelecer relações com outros agentes, situação que 

propicia o surgimento de contratos e consequentemente acabam induzindo a ter conflitos entre 

os concorrentes.  

 

 

A MEDIAÇÃO NO ÂMBITO DA EMPRESA FAMILIAR 

 

Podemos observar que vários autores buscaram conceituar a empresa familiar de acordo 

com suas experiências e conhecimentos, demonstrando as suas estruturas e formas de 

organização. Onde o conceito de empresa familiar congrega três grandes vertentes: 

Propriedade, Gestão, Sucessão. No nível da propriedade o controle da empresa encontra-se nas 

mãos de uma família que detém ou controla a maioria do capital, já no nível de gestão os lugares 

de decisão da empresa são ocupados pelos membros da família, no nível da sucessão a segunda 

geração familiar assume os lugares deixados vagos pelos parentes e, assim, sucessivamente 

(LEONE, 2005, p. 8 apud AGUIRRE, 2015 p. 80).  

É necessário que exista uma gerência estruturada, pois os principais cargos são 
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preenchidos por pessoas de uma única família (MARTINS, 1981, p.93 apud SILVA, 2017, p.7). 

Portanto para Gersick et al. (1997) indica que as organizações familiares se encontram com os 

resultados mais satisfatórios do mundo. Na Europa, elas comandam o segmento das pequenas 

e médias empresas, e em outros países, alcançam um patamar elevado das grandes empresas.  

E para Lodi (1994, p.72, apud SILVA, 2017, p.08) aponta que diversos familiares 

permanecem no trabalho por motivos financeiros (manutenção da família), ou “como uma fonte 

segura de emprego, não necessariamente de trabalho” (PALOMO, 2002, p.41, apud SILVA, 

2017, p.8). A diferença consiste na mentalidade e nos objetivos que os sócios têm sobre a 

empresa, pois as grandes empresas gozam de um planejamento estratégico com visão, missão 

e valores os quais fazem parte dos objetivos de seus sócios (SILVA, 2017, p.12). 

Muitos não focam na sua responsabilidade individual, acarretando assim, na falência de 

suas sociedades familiares. Isso ocorre, pois tem como motivação o dinheiro, esquecendo-se da 

necessidade de realizar investimentos e melhorias na empresa.  

 

 

A aplicação da mediação na empresa familiar 

 

Em uma empresa familiar existem grandes possibilidades para o uso da mediação, os 

conflitos podem ser desencadeados a partir de alguma mudança ou transição, seja após uma 

crise, uma nova estratégia, um processo de fusão e aquisição, no período de sucessão. 

 

O papel do mediador é trazer a família e as pessoas envolvidas no conflito 

para um olhar diferenciado sobre um tema escolhido por todos. É comum 
observar uma pessoa que se sente colocada de lado ou não reconhecida 

planejar uma vingança, inclusive, “traindo” a família como forma de mostrar 

sua força. O esforço para a inclusão e observação desses e de outros sinais da 
dinâmica relacional pode determinar se o profissional está conseguindo ser 

um eficaz guardião do processo de Mediação. (SILVA, 2017, p.6) 

 

O conflito que advém deste cenário pode gerar danos que afetarão a vida privada dos 

envolvidos, pois possui como agravante a possibilidade de confundir a relação profissional com 

a familiar (BARBOSA, 2013). Onde segundo Adler (2017, p.6) “a atuação do mediador pode 

se dar através da facilitação de reuniões com o objetivo de construir ou rever as regras''. A 

intimidade de uma família, que às vezes faz com que a temperatura suba ou possa azedar o 
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clima, é beneficiada pela presença do mediador externo, que atua de forma imparcial, colocando 

as pessoas em outro patamar de conversa, permitindo que, nas reuniões, todos possam 

compartilhar suas experiências e explorar os pontos de convergência e divergência”. 

A mediação ainda é essencial para as empresas sob os meandros de sua formação, que 

pode envolver elementos familiares e sucessórios. Nas mais diversas situações, essas empresas 

enfrentam problemas não apenas profissionais, mas também pessoais. O processo sucessório 

nas empresas familiares não pode ser tratado como assunto puramente lógico da administração, 

eis que envolve aspectos afetivos e emocionais relacionados à estrutura familiar (SILVA, 2020, 

p.15). 

O mediador o auxilia na comunicação com os envolvidos, em aplacar os conflitos 

provenientes de hierarquia de poder, sempre com vistas a obter resultado benéfico e satisfatório 

tanto para os envolvidos em disputas como para a própria empresa. Para diminuir os conflitos 

dentro da empresa, a mediação empresarial procura facilitar a comunicação entre os envolvidos, 

diminuindo os conflitos provenientes de hierarquia de poder, estimulando entendimentos, 

comportamentos cooperativos, bem como o trabalho em equipe. Assim, ganham os envolvidos, 

mas também ganham a própria empresa.  

É a rapidez na solução dos conflitos, a economia e a acessibilidade das técnicas que fazem 

da mediação importante ferramenta para as organizações. São muitos os campos que requerem 

o uso da mediação no âmbito interno das empresas. Pode ser usada na resolução de problemas 

de cunho hierárquico, nas disputas entre as diretorias, entre os empregados, entre os empregados 

e superiores, na resolução de sociedade por morte de um dos sócios, na exclusão de sócio 

remisso etc. (SILVA, 2020, p.16). 

A mediação está sempre pensando em longo prazo, onde os resultados obtidos atualmente 

possam perdurar por longos períodos, e que o objetivo de se fazer uso desta ferramenta é a 

busca de soluções para os conflitos. Assim, as vantagens da mediação empresarial são inúmeras. 

Seu amplo uso é de todo recomendável. A mediação trabalha bem essa visão de futuro. O 

mediador auxilia as partes a olharem para frente e a melhor estruturarem seus negócios. É bem 

verdade que, diante das “sombras do futuro”, se um conflito surgir, ele não será solucionado  

pensando da mesma maneira de quando de seu advento. Inútil será a procura por culpados e a 

execução coercitiva das obrigações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a análise da importância da utilização 

da mediação para gerir as contendas no cenário empresarial, com enfoque na empresa familiar. 

Já o conflito é inerente à vida do ser humano, toda vez que uma pessoa tiver contato com outra 

pessoa, haverá um conflito, pois pensamentos, valores e princípios são específicos de cada 

pessoa, e essa diversidade pode causar uma situação de turbulências que precisarão ser 

resolvidas.  

No cenário empresarial a mediação auxilia nas soluções de conflitos que podem envolver 

o ambiente interno como externo, entre funcionários, sócios e até entre duas ou mais empresas. 

Assim a mediação surge como uma alternativa à jurisdição, pois ela torna o processo mais 

célere, mais amistoso e com menor custo, trazendo assim os benefícios da mediação para dentro 

da empresa, preservando o ambiente em que o conflito surgiu, demonstrando assim que não 

necessariamente precisamos depender única e exclusivamente da justiça para resolver as 

situações que acontecem dentro das organizações.  

A mediação dentro da empresa busca trazer a comunicação e o consenso entre as partes. 

Principalmente em uma empresa familiar onde a emoção é algo muito presente, onde já se tem 

um relacionamento estabelecido antes, a mediação busca manter isso, podemos dizer que 

mediar é como um quebra cabeça onde o mediador coloca todas as peças na mesa e mostra a 

imagem e permite que as partes por si só montem este quebra cabeça, obtendo como resultado 

o consenso e chegando a um acordo que é melhor para ambas as partes. 

O mediador tem um papel imprescindível, pois ele tem que ser imparcial, tem que ter 

conhecimento sobre o assunto e saber gerir as partes para que elas se entendam sem ele tomar 

as decisões ou direcionar quais decisões devem ser tomadas, garantindo que todos possam falar 

e ser ouvidos. 

Neste sentido ficou demonstrado que a mediação é uma ferramenta que muito contribui 

para a resolução de conflitos dentro da organização sendo ela familiar ou não, preservando os 

laços que já foram construídos, trazendo uma forma harmoniosa de solucionar as contendas, 

mas com serenidade e permitindo que a comunicação, o diálogo e, o consenso retorne para 

dentro da empresa, com o espírito de não querer mostrar quem é melhor, mas sim o que é melhor 
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e mais importante para ambas às partes, garantindo assim que todos saiam satisfeitos e com os 

laços estabelecidos intactos. 
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GESTÃO ESTRATÉGICA DO CONHECIMENTO: O PAPEL DO 

LÍDER NA IDENTIFICAÇÃO DE TALENTOS PARA 

ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS ORGANIZACIONAIS 

 

SILVA, Jéssica Dias da ¹; LEITE, Marcelo ²; COSTA, Pedro Rachid da ³ 

 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo elucidar se o gestor, exercendo sua liderança, pode se 

utilizar, estrategicamente, de preceitos da gestão de conhecimento, para melhor identificar e 

reter talentos em prol de melhores resultados junto as organizações em que atua. O estudo 

realizou revisão bibliográfica, e tem caráter qualitativo, tendo a coleta de dados descritivo-

exploratória, que inclui análise detalhada e crítica e interpretação científico - literária de 

conteúdos textuais ligados ao tema. Desse modo, busca-se evidenciar, de modo conciso, a 

importância da gestão estratégica do conhecimento e o papel do líder dentro das organizações, 

evidenciando a importância da identificação e retenção de talentos para melhorar os resultados 

organizacionais, tornando-o pertinente a profissionais da área, estudantes, pesquisadores e 

interessados no tema. No entanto, conclui-se que o gestor, exercendo sua liderança, pode se 

utilizar da gestão de conhecimento de modo a melhor identificar e assim se utilizar dos talentos 

internos, facilitando a “lapidação” dos diamantes já existentes na organização, viabilizando que 

seus talentos sejam aplicados mais adequadamente gerando maiores benefícios a todos os 

envolvidos. E para que o gestor obtenha sucesso com a gestão de conhecimento é vital ter 

sempre em vista as necessidades atuais e futuras da organização bem como de seus 

colaboradores, de modo a manter esses, direta ou indiretamente, interruptamente conectados 

entre si. 

 

Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento; Estratégica; Liderança; Retenção de Talentos. 
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INTRODUÇÃO 

Do ponto de vista prático, as organizações já perceberam a importância da gestão do 

conhecimento para se manterem competitivas perante o mercado. Assim, surge como figura 

principal desse processo o líder que tem a missão de ver o talento que outros não viram, não 

somente para encontrar o melhor colaborador para cada função, mas também a melhor função 

para cada colaborador. Isso é fundamental para administrar uma equipe de primeira linha 

(JANUZZI et al., 2016). Assim a gestão estratégica do conhecimento recai essencialmente 

sobre como obter o conhecimento certo para tirar melhor proveito de determinado fato e/ou 

situação. Isso por si só pode não parecer tão complexo, mas implica um forte laço com a 

estratégia corporativa, pois sua compreensão conseguirá mostrar onde, como e quais as formas 

de conhecimento existentes dentro de uma organização (ANDRADE, 2011). 

De um modo amplo, a gestão estratégica do conhecimento também pode incluir a criação 

de novos conhecimentos utilizados pelo gestor no armazenamento e refinamento dos talentos 

de uma organização. É importante lembrar que a gestão estratégica do conhecimento não se 

refere à gestão pelo conhecimento, mas, sim, no potencial de criar valor para alavancar os 

negócios e refinar os ativos da organização (CASAGRANDE et al., 2019). 

Certamente, a sobrevivência da gestão empresarial depende da inteligência 

organizacional, fruto do resultado dos sistemas de informação e conhecimento que a 

organização possui, aliado as competências de seus colaboradores e da forma como ela se 

relaciona com os seus stakeholders, ou seja, tudo se resume a como a organização realiza sua 

gestão estratégica do conhecimento (MENDONÇA; CARVALHO, 2011). 

Neste cenário, a gestão estratégica do conhecimento está relacionada aos processos e 

infraestruturas que organizações usam para atingir, criar e compartilhar conhecimento na 

formulação de estratégias e tomar de decisões. Uma estratégia de conhecimento define a 

abordagem geral que uma organização pretende adotar para alinhar seus recursos e capacidades 

de conhecimento aos requisitos intelectuais de sua estratégia (GONZALES; MARTINS, 2017). 

Sob tal foco cabe ser dito que o líder para se tornar um grande agente na identificação de 

talentos deve ter uma mente mais aberta. Muitos procuram talentos nos mesmos lugares 

(errados) ou seguem a tendência popular de pensar que a melhor contratação é a melhor solução. 

A maioria dos líderes sabe que tipo de talento está procurando no momento e quais são as 

principais habilidades que devem se alinhar com a estratégia de longo prazo (ADAIR, 2014). 
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Assim, o presente estudo teve por objetivo elucidar se o gestor, exercendo de sua 

liderança, pode se utilizar, estrategicamente, de preceitos da Gestão de Conhecimento a melhor 

identificar e reter talentos em prol de alcançar melhores resultados junto as organizações 

operacionalizadas por esse. A fim de enriquecer o conteúdo foi atrelado a esse os seguintes 

objetivos específicos: (1) analisar liderança, dispondo foco nas teorias pertinentes e perfil, 

características e habilidade do Líder no contexto organizacional; (2) descrever a Gestão do 

Conhecimento, no que tange as teorias, divisões e meios de gerar conhecimentos na base 

organizacional; (3) elucidar as ações do gestor a gerar eficiência na Gestão do Conhecimento a 

identificar e reter talentos na esfera organizacional. 

Diante do supra descrito surge à questão norteadora da pesquisa: “Pode estrategicamente 

o administrador empregar preceitos da Gestão do Conhecimento a melhor identificar e reter 

talentos nas organizações por esse operacionalizadas?” Para a realização de referido estudo foi 

utilizada a metodologia de revisão bibliográfica de literatura, de base técnica descritiva-

exploratória, incluindo análise crítica, interpretação literária e compreensão de textos ligados 

ao tema. O estudo se utilizou de livros e periódicos, publicados entre 2011 e 2021, sendo os 

periódicos adquiridos em banco de dados eletrônicos de websites de divulgação pública, tais 

como Scientific Electronic Library (Scielo). A fim de enriquecer o estudo foi somado ao mesmo 

a tipologia descritiva, a qual buscou elucidar como a gestão estratégica do conhecimento com 

foco na atuação do líder na identificação de talentos pode melhorar os resultados 

organizacionais. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 37), a tipologia descritiva “busca 

a resolução de problemas e dúvidas melhorando as práticas por meio da observação, análise e 

descrições objetivas que se dão através de apontamentos de conteúdos científicos de peritos ou 

especialistas do meio”. 

 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA DO CONHECIMENTO 

 

Em organizações, independentemente do porte e/ou da segmentação, o gestor alcança, 

estrategicamente, o sucesso com base, especialmente, na influência que esse exercer sobre os 

indivíduos que estão sob sua liderança; por tal, tem-se que é o gestor o “personagem principal” 

na identificação e retenção de talentos internos da organização de modo a melhor utilizá-los na 

mesma (BESEN et al., 2017). 
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As organizações podem ser descritas como sendo um conjunto de pessoas envolvidas em 

prol de um mesmo processo/ meta organizacional, sendo muito comum se observar uma 

diferenciação arcaica entre o gestor e o líder, onde temos que: (1) o gestor foca na estabilidade, 

na criação de hábitos, no refinar dos processos; buscando rentabilizar, o máximo possível, o 

potencial existente, e (2) o líder se focam mais na visão, objetivos, estratégias e valores 

despertados por seus comportamentos e ações, mantendo seu controle através da admiração 

despertada nos demais (GIL, 2017). 

De um modo amplo a gestão estratégica do conhecimento pode ser definida como sendo 

um plano específico para ajudar a organização a gerenciar informações, dados e conhecimento 

para benefício próprio e de todas as partes interessadas. Uma gestão estratégica do 

conhecimento bem-sucedida se alinha com a estratégia e objetivos organizacionais para manter 

as equipes de trabalho focadas em suas prioridades/necessidades de negócios (CASAGRANDE 

et al., 2019). Nesse contexto, a organização consegue comunicar as ações mais facilmente e 

nesse processo, ela consegue entender o que as pessoas na organização precisarão realizar para 

atingir seus objetivos. Uma estratégia de gerenciamento de conhecimento é importante, pois ela 

descreve o plano de ação utilizado para gerenciar as informações, dados e conhecimento da 

organização para melhorar a produtividade e eficiência (BESEN et al., 2017). 

De acordo com Andrade (2011), ao investir em uma estratégia de gestão do conhecimento 

a organização pode capacitar suas equipes para aproveitar o conhecimento compartilhado na 

tomada de decisões que afeta a receita, a retenção de talentos e a inovação, por isso, os 

benefícios de uma estratégia de gestão do conhecimento de sucesso incluem: I. Aumento da 

produtividade, pois os funcionários passam menos tempo procurando informações e mais 

tempo se dedicando ao trabalho; II. Diminuição de erros durante a execução do trabalho; III. 

Tomada de decisão mais rápida e bem-informada; IV. Integração acelerada entre os 

colaboradores; V. Melhorias no atendimento ao cliente devido aos colaboradores da linha de 

frente terem acesso rápido ao conhecimento de que precisam; VI. Aumento da autossuficiência 

e confiança dos colaboradores; VII. Melhor distribuição das informações. 

Segundo Casagrande et al. (2019), explica que ao se preparar para formar uma gestão 

estratégia do conhecimento, cada organização deve construir o plano que irá atender suas 

necessidades, porém, existem, algumas práticas comuns que abrangem organizações e setores, 

são eles: I. Aumentar a conscientização e compreensão de todos os tipos de conhecimento 

(explícito, implícito e tácito) que existem na organização; II. Realizar auditoria buscando 
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determinar onde residem os ativos de conhecimento dentro da organização e como elas estão 

sendo usadas na execução do trabalho; III. Identificar as necessidades de conhecimento e definir 

as metas/objetivos por meio da estratégia de gestão do conhecimento; IV. Construir uma rede 

de negócios atraindo recursos para sua implementação; V. Fornecer um plano comunicável 

sobre onde sua organização está agora, onde você quer estar, como a gestão do conhecimento 

o levará até lá e os objetivos serão alcançados; VI. Trabalhar com verdadeiros líderes e 

conhecedores da gestão do conhecimento em diferentes departamentos, visando promover uma 

cultura de engajamento do conhecimento em toda a organização. 

Por isso, as capacidades de conhecimento de uma organização, permitem que ela melhore 

seu desempenho, especialmente quando as capacidades de conhecimento organizacional 

destravam o conhecimento tácito embutido nas relações dos colaboradores e a organização para 

alcançar sucesso em sua estratégia deve construir seu plano de gestão por meio da construção 

de várias etapas que serão abordadas a seguir. 

 

 

Etapas da gestão estratégica do conhecimento 

 

Se uma organização está usando ferramentas de gestão do conhecimento com baixo 

engajamento e elas não estão facilitando a execução de tarefas, então é necessário reconsiderar 

a estratégia adotada. Pode ser hora de a organização se aprofundar para encontrar uma solução 

que vá além do gerenciamento básico de dados. Para Casagrande et al. (2019), para que a 

organização tenha uma gestão estratégica do conhecimento eficiente ela deve realizar as 

seguintes etapas de orientação no planejamento das ações necessárias para o alcance de 

melhores resultados, são elas: 

 Manter os colaboradores motivados: deve comunicar claramente a 

estratégia e os objetivos de gestão estratégica do conhecimento, além de fornecer 

incentivos ou recompensas pelo alcance de metas desejadas; 

 Incentivar o trabalho em equipe: ajude seus colaboradores a compartilhar 

conhecimento, fornecendo oportunidades de colaboração na tomada de decisões da 

organização; 

 Adquira conhecimento: mantenha as informações da organização 

fluindo com o plano da gestão estratégica do conhecimento. Capture, análise e 
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codifique consistentemente esse conhecimento e, em seguida, disponibilize-o para 

seus colaboradores; 

 Analise periodicamente seus planos de ação: a avaliação da gestão 

estratégica do conhecimento permite manter o desenvolvimento do trabalho com o 

plano de ação desenvolvido; 

 O conhecimento coletado deve ser codificado para torná-lo mais 

pesquisável e fácil de utilizá-lo na execução das tarefas; 

 Planeje as ações e mantenha o plano atualizado; 

 Implemente a gestão estratégica do conhecimento orientado pela 

demanda: uma estratégia eficaz inclui estimular a demanda por conhecimento. 

Incentive os colaboradores a fazerem perguntas. Desta forma, a organização será capaz 

de identificar o conteúdo em demanda e ser mais eficiente na captura de conhecimento; 

 Evolua por meio da tecnologia: Considere a inteligência artificial (IA) 

podem aprimorar as capacidades humanas de observação, análise, tomada de decisão 

e processamento de resposta às situações enfrentadas pela organização. 

 

Segundo Gonzales e Martins (2017), é importante que a organização faça revisões 

periódicas do plano de gestão estratégica do conhecimento para manter as equipes atuando em 

alto rendimento, e para tanto é necessário realizar o seguinte: 

 

 Avaliar as capacidades atuais de gestão do conhecimento dentro da 

organização para determinar as ações que serão realizadas para estabelecer um 

programa de gestão do conhecimento. Será necessário considerar as informações que 

sua equipe usa diariamente e quais são os entraves que podem atrapalhar a sua 

execução. Uma parte crítica da avaliação é a utilização da tecnologia. É importante 

compreender todos os sistemas atuais da sua organização e suas funcionalidades, 

usuários, status do ciclo de vida. Ao compreender todos os componentes envolvidos 

na avaliação do conhecimento a organização poderá ajudar os colaboradores a 

executarem suas tarefas com maior desempenho; 

 Explore o valor do negócio e priorize oportunidades: com base no 

levantamento realizado a organização deverá identificar o valor da estratégia eficaz 
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que pode agregar valor ao seu negócio. Em seguida, priorize ações para entregar esse 

valor; 

 Defina as estratégias: a organização deve definir propostas de valor para 

aprimorar o fluxo de conhecimento em sua organização. Por meio do estabelecimento 

de objetivos e metas claras será possível engajar todos os colaboradores; 

 Desenvolva o plano estratégico de gestão estratégica do conhecimento: 

a organização deve definir quais são prioridades gerais do negócio. Aqui será 

necessário criar e compartilhar o plano de implementação por meio de um roteiro para 

o desenvolvimento de recursos que apoiem o fluxo, o compartilhamento e a criação de 

conhecimento. 

 

Por isso, a gestão estratégica do conhecimento tem como escopo manter as equipes 

alinhadas com seus objetivos, já que o mundo de negócios está em constante mudança. O 

mercado é inerentemente acelerado, empolgante e competitivo, não importa qual seja o setor. 

A gestão estratégica do conhecimento é sobre estar um passo à frente da concorrência e manter 

toda a sua equipe no caminho certo para alcançar os resultados almejados. As organizações com 

maior sucesso provavelmente têm uma estratégia de gestão do conhecimento cuidadosamente 

elaborada para ajudá-las a prosperar e crescer, com ganhos de curto e longo prazo (ANDRADE, 

2011). No entanto, para obter sucesso com a gestão do conhecimento a identificar e reter 

talentos, a organização necessita de ter um líder capaz de empregar em sua atuação ações 

capazes de manter a organização atuando em alto rendimento. (ADAIR, 2014). 

Com base no supra descrito pode ser dito que o líder tem seguidores; no entanto, os novos 

conceitos da administração ditam que o ideal é unir liderança com gestão em um único 

indivíduo, de modo que esse gerencie seus subordinados através da liderança positiva exercida 

sobre eles, visando alcançar, melhor e mais rapidamente, os objetivos almejados pela 

organização (GIRARD et al., 2012). Por isso, a liderança conseguirá alcançar, com eficácia 

e/ou eficiência, os resultados almejados se a organização conseguir elaborar um plano de gestão 

estratégica do conhecimento, visto que essa lhes permitem melhorar a dinâmica de trabalho e 

otimizar todos os recursos da organização (MENDONÇA; CARVALHO, 2011). 

 

 

O PAPEL DO LÍDER NAS ORGANIZAÇÕES 
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Ao definir uma visão clara o líder irá conseguir influenciar os colaboradores a 

compreenderem e aceitarem o estado futuro da organização. Um bom líder influenciará aqueles 

a sua volta de modo que cada um perceba a importância de seu papel no resultado produzido 

pela organização. De um modo amplo, cabe ser dito que os líderes desempenham um papel 

crítico no desenvolvimento de interações e relacionamentos necessários para a criação de valor 

dentro de uma organização. A influência idealizada, a motivação e o estímulo intelectual 

inspiram seguidores a assumir riscos e gerar soluções inovadoras e essa é uma das principais 

funções exercidas pelo líder que atua com apoia a gestão da organização (ADAIR, 2014). 

Com base no supra descrito é importante salientar que liderança é um processo pelo qual 

um executivo pode dirigir, guiar e influenciar o comportamento e o trabalho de outras pessoas 

para a realização de objetivos específicos em uma determinada situação, ou seja, liderança é a 

capacidade de induzir os subordinados a trabalhar com confiança e zelo. Os líderes devem 

desenvolver visões futuras e motivar os membros da organização a desejarem alcançar as visões 

(ARAÚJO, 2013). 

As organizações podem ser descritas como sendo um conjunto de pessoas envolvidas em 

prol de um mesmo processo ou meta organizacional, sendo muito comum se observar nessas 

uma diferenciação, arcaica, entre qual é o papel do gestor e qual é o papel do líder, onde se pode 

“ouvir” dizeres como: (1) o gestor se guia pela estabilidade, criando hábitos e refinando 

processos, de modo a rentabilizar, o máximo possível, o potencial existente na organização e 

(2) o líder se guiar pela visão, objetivos, estratégia e valores o pondo em prática em seus 

comportamentos e ações, mantendo seu controle através da admiração despertada 

(MENDONÇA; CARVALHO, 2011). Diante de tais “entendimentos” pode-se dizer que o 

gestor tem operários e o líder tem seguidores, porém conceitos mais inovadores da 

administração ditam que o ideal é unir ambas as definições, líder e gestor, em um único 

indivíduo, gerando benefícios a todos os envolvidos nesse processo (BARRETO et al., 2013). 

Nesse contexto, o objetivo principal do líder é proporcionar que a organização consiga 

pôr em prática seu plano de ação para o cumprimento de objetivos a curto, médio e longo prazo. 

Desse modo, liderança e gestão caminham lado a lado fundamentando as estratégias 

empresariais, que diante das dimensões de seus recursos humanos, expressam seu principal 

objetivo junto à alta direção de uma organização, de modo a criar um ambiente prospero ao 

crescimento, tanto da empresa como de seus colaboradores (OLIVEIRA et al., 2016). E como 
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consequência, um líder precisa deter de três competências essenciais para atingir os objetivos 

de forma eficaz: (1) habilidades técnicas traduzida na capacidade de aplicar os conhecimentos 

ou especialidades nas funções; (2) habilidades humanas voltadas a capacidade de trabalhar com 

outras pessoas, compreendendo-as, motivando-as, delegando tarefas e administrando seus 

conhecimentos o melhor possível; e (3) habilidades conceituais exteriorizadas na capacidade 

mental para analisar e diagnosticar situações complexas, tomando decisões complexas em meio 

ao processo de interpretação de informações (RODRIGUES et al., 2018). 

Por isso, visando agregar mais valor para as organizações os líderes devem conseguir 

extrair o máximo potencial dos colaboradores visando alcançar maior eficiência de trabalho, ou 

seja, liderança exige a existência de certas qualidades, características e habilidades que farão 

com que a organização consiga realizar seus objetivos. 

 

 

Liderança: qualidade, características e habilidades 

 

O papel da liderança na organização é o de promover o compartilhamento de várias 

práticas, incluindo a criação de comunidades de prática para aprendizado e oportunidades de 

crescimento para os colaboradores. Os primeiros traços de liderança já começavam a ser 

identificados nos tempos remotos, e os primeiros sinais surgiram a partir dos momentos que as 

pessoas passaram a conviver, e a manter um relacionamento umas com as outras. Surgindo aí a 

necessidades de ter uma pessoa com traços de líder para comandar as outras. No século XXI o 

assunto liderança foi desafiador, pois, o cenário era muito complexo com muitas oportunidades 

de sucesso e de fracasso (BESEN et al., 2017). 

É possível dizer, então que a busca de soluções para enfrentar os desafios propostos pela 

convivência humana data de tempos longínquos. Isso permite considerar que a liderança tenha 

sua origem quando o próprio homem precisou organizar o mundo em que vivia, vendo-se 

praticamente obrigado a optar por algum tipo de orientação a respeito de como sair-se bem dele 

(ADAIR, 2014). O próprio homem sentiu a necessidade de ter um controle e se organizar, então 

era preciso de alguém que os orientasse para a realização das tarefas, também para entender o 

mundo em que vivia e dar sentindo sobre os objetivos que precisariam alcançar. E com o passar 

dos tempos, houve grandes evoluções, a sociedade foi se transformando, dessa forma a 

liderança tem sido objeto de estudo de muitas organizações (ANDRADE, 2011). 
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Alguns estudos que tratam sobre o tema liderança sugere que existe um pequeno conjunto 

de traços no perfil do indivíduo a ditar que ele será um líder nato. No entanto, isso não significa 

que indivíduos que não possuam tais traços de personalidade não possam tornar-se líderes, isso 

só indica que indivíduos que naturalmente não detém de tais traços devem buscar por 

treinamento direcionado de modo a modelar um perfil, adequadamente, à liderança 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

Com base em tal temática vale lembrar que a capacidade de ver o talento antes que os 

outros o vejam (interna/externamente) é importante para desbloquear o potencial humano, ou 

seja, não se trata apenas de encontrar o melhor colaborador para cada função, mas também dar 

a melhor função ao colaborador certo. Em suma, grandes administradores se mostram grandes 

agentes de talentos (GIL, 2017). No entanto, a gestão de talentos refere-se à antecipação do 

necessário capital humano para a organização com relação ao planejamento estabelecido para 

atender suas necessidades. A gestão de talentos é a ciência que usa o planejamento estratégico 

de recursos humanos para melhorar o valor do negócio e tornar possível para as organizações 

alcançarem seus objetivos (RODRIGUES et al., 2018). 

No entanto, anos mais tarde, revisões científicas mais amplas e profundas acerca da 

“Teoria de liderança” relataram que, embora seja verdade que a liderança é nata do indivíduo, 

é também verdade que se pode “modelar” traços a transformar um liderado em um líder, não 

sendo esse um ato raro como anteriormente se afirmava, referida pesquisa buscou analisar os 

seguintes tipos de traços e competências: 

 

 

Tabela 1: Tipos de traços 

TIPOS CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS 

Atributos físicos. Aspectos físicos. Altura, peso etc. 

Necessidades / 

motivos. 

Desejos por tipos particulares de 

estímulos e experiências. 

Necessidades fisiológicas e motivos sociais 

(autorrealização, autoestima, afiliação...) 

Traços de 

Personalidade. 

Disposição dos indivíduos para 

agirem de modo particular. 

Autoconfiança, estabilidade emocional, 

tolerância ao stress. 

Valores. Atitudes internalizadas acerca 

do que é bom ou mau, moral ou 

imoral, correto ou incorreto. 

Justiça, honestidade, lealdade, patriotismo, 

cortesia, pragmatismo. 

Fonte: Baseado em Mendonça e Carvalho (2011). 
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Assim podemos observar na Tabela 2, os tipos de competências de forma organizada. 

 

Tabela 2: Características dos líderes 

 

Fonte: Baseado em Mendonça e Carvalho (2011). 

Observando a Tabela 2, no que refere estritamente aos talentos, cabe salientar que o 

processo de identificação e retenção desses é primordial a alcançar sucesso nas organizações, 

ato esse que, normalmente, é facilitado pelo uso da gestão do conhecimento, visto que essa 

engloba atos como: (1) gerenciar o fluxo de informações para que estas não fiquem retidas em 

determinadas áreas da empresa; (2) gerenciar o aprendizado contínuo, pois a gestão não é uma 

tecnologia ou um produto de tecnologia da informação (TI), ela é uma metodologia que não 

funciona sem as trocas de informação na organização, e (3) gerenciar tudo que venha a agregar 

valor na organização (ANDRADE, 2011). 

Pode-se observar nas Tabelas 1 e 2 que, tão ou mais importante do que cada traço ou 

competência é a combinação dessas, assim, uma característica considerada isolada pode ser 

irrelevante, mas passa a ter importância quando combinada com outros atributos. 
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Tabela 3: Tipos de competência 

TIPOS DE 

COMPETÊNCIA 
INCLUEM 

Técnicas 

Conhecimento do modo (processos, procedimento, técnicas) de realizar 

tarefas especializadas, assim como a capacidade para usar as técnicas e 

equipamentos que permitem realizá-las. 

Interpessoais 

Conhecimentos acerca do comportamento humano, capacidade para 

compreender as atitudes, sentimentos e motivos de outras pessoas, 

capacidade de comunicação, capacidade para estabelecer relações de 

cooperação. 

Conceituais 

Capacidade analítica, pensamento lógico, capacidade de conceituar 

relações complexas, raciocínio dedutivo e indutivo, criatividade na 

geração e ideias e resolução de problemas, capacidade de antecipar 

mudanças e reconhecer tendências. 

Fonte: Baseado em Mendonça e Carvalho (2011). 

 

Nesse contexto, vale lembrar que, há algumas décadas, foram realizadas pesquisas sobre 

liderança que examinaram, detalhadamente como atuavam líderes de sucesso, em referida base 

de pesquisa buscava-se verificar o que diferenciava um líder das pessoas ditas “comuns”. O 

conjunto dessas pesquisas foi sintetizado em um relatório denominado “Teoria de liderança”, 

que evidenciou a premissa de que os líderes possuíam um conjunto de traços de personalidade 

diferente da grande maioria das pessoas, o que acabou por despertar interesse em aprofundar 

análises do tema em diversas outras áreas das ciências, as quais passaram a busca respostas a 

explicar o porquê de tal diferenciação (MENDONÇA; CARVALHO, 2011). 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTOS 

 

A gestão de talentos é uma estratégia de Recursos Humanos utilizada para o planejamento 

da carreira de talentos individuais dentro de uma organização. Para tanto, um líder deve 

determinar quais competências e habilidades são especialmente importantes para o sucesso da 

mesma, identificar os colaboradores que possuem características diferenciais é um trabalho 

difícil (CARACOL et al., 2016). Certamente, grandes líderes normalmente são especialistas em 
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suas áreas, com um forte histórico de desempenho e interesse em estar no comando. Mas, para 

liderar com eficácia, eles precisam desenvolver outra habilidade, muitas vezes esquecida: a 

gestão de talentos (FREITAG; FISCHER, 2017). 

Certamente, todo trabalho realizado para recrutar, reter, desenvolver, recompensar e fazer 

com que os indivíduos se realizarem pessoalmente/profissionalmente faz parte de gestão de 

talentos. Desse modo, a estratégia de gestão de talentos precisa conectar-se com a estratégia de 

negócios e ambas devem caminhar no mesmo sentido. As atividades de desempenho e aquisição 

de talentos (recrutamento) foram menos frequentemente incluídas na competência dos 

profissionais de recursos humanos (FREITAG; FISCHER, 2017). 

Desse modo, um sistema para identificação e retenção de talentos deve ser trabalhado na 

estratégia de negócio e implementado em processos diários em toda a organização. Ele não 

pode ser deixado exclusivamente ao departamento de recursos humanos para atrair e reter 

colaboradores. 

“A gestão de talentos implica na realização estratégica desenvolvida pela 

organização em atrair, selecionar, treinar, desenvolver, reter, promover e mover 

empregados dentro da organização. A mentalidade desta abordagem de recursos 

humanos é estritamente pessoal, e procura não só contratar os trabalhadores mais 

qualificados e valiosos, mas também colocar uma forte ênfase na sua retenção” (GIL, 

2017, p. 50). 

Assim, a identificação e retenção de talento se refere à capacidade de uma organização em reter 

seus melhores colaboradores. No entanto, a retenção de colaboradores muitas vezes está 

associada com os esforços pelo qual os funcionários realizam suas tarefas (métrica de 

desempenho), ou seja, a retenção se torna estratégica em face do resultado produzido 

(CARACOL et al., 2016). 

Por isso, dependendo do retorno do colaborador tal situação pode se indicar problemas 

mais profundos que devem ser administrados pela organização, ou seja, tal fato pode indicar 

baixa moral dos colaboradores, ausência de um plano de carreira claro, falta de reconhecimento, 

relação entre colaboradores e gerentes pobres etc. A falta de satisfação/compromisso com a 

organização também pode causar baixa produtividade nos colaboradores. 

 

 

Gestão e atração de talentos 
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As organizações vivem em constante competição pelo mercado, elas buscam diferenciais 

dentre um número muito grande de profissionais que, mesmo apresentando formações 

semelhantes, eles possuem diferentes habilidades e competências. Logo, identificar as 

habilidades e competência torna as organizações mais próximas de seus objetivos, e isso faz 

que ela eleve suas oportunidades de sucesso no mercado. 

Certamente, a gestão de pessoas em uma organização parece ser fácil, e há quem pense 

que gerenciar pessoas é colocá-las somente no seu devido lugar, dar-lhes atividades, exigir-lhes 

resultados, dar-lhes aviso prévio, pagar seus direitos e recomeçar o ciclo de contratação. No 

ambiente organizacional muitas decisões devem ser tomadas com quase no quadro pessoal da 

organização, pois, dependendo da escolha a organização pode se ver futuramente em sérias 

complicações e dificilmente ela conseguirá atingir seus objetivos com êxito (GIL, 2017). 

De certo modo, as organizações devem garantir que os funcionários-chave estejam 

engajados e gostem de seu trabalho. Em outras palavras, o que está puxando os funcionários a 

permanecerem na organização em (cem) porcento dos casos está associado ao reconhecimento 

do trabalho realizado (ANDRADE, 2011). Sob tal foco é importante mencionar que a satisfação 

do colaborador no trabalho e os fatores de engajamento são os principais ingredientes dos 

programas de retenção. Mas, na prática, a sua execução leva tempo e aqui a organização deve 

tomar cuidado para não deixar de lado atividades essenciais para o desenvolvimento de sua 

atividade (CASAGRANDE et al., 2019). 

Além disso, a organização pode manter seus colaboradores satisfeitos com a entrega de 

recompensas por produtividade, ou seja, o aumento de desempenho, produtividade deve ser 

recompensando visando elevar o moral do colaborador. Além disso, a recompensa tem impacto 

direto na redução na rotatividade, e nos problemas relacionados entre os colaboradores 

(FREITAG; FISCHER, 2017). 

De um modo generalista, o resultado da gestão de pessoas é que a organização que 

consegue a retenção de funcionários diferenciados consegue manter em seu quadro pessoal 

colaboradores motivados e que realmente desejam fazer parte da organização. As organizações 

devem prever a escassez iminente de talento geral, bem como a escassez de colaborador com 

as competências especializadas e necessárias para se mantiver a frente da concorrência 

(JANUZZI et al., 2016). Assim “a aquisição de talentos é uma das responsabilidades mais 

importantes dos profissionais de recursos humanos, muitas vezes negligenciada na maioria das 
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organizações. Não contrate alguém só porque você precisa preencher uma posição vaga ou seus 

superiores lhe pediram para fazê-lo” (GIL, 2017, p. 61). 

Por isso, a gestão de pessoas e do capital humano desempenha um papel importante na 

orientação de um novo colaborar para o sistema já desenvolvido pelas organizações. Programas 

de indução sem sentido levam a confusões, e neste cenário, o colaborador acaba perdendo o 

interesse pela organização. Não carregue o colaborador com informações desnecessárias faça 

com que ele se sinta confortável (BARRETO et al., 2013). 

Neste cenário, a aquisição de talentos se baseia no uso de uma ou mais estratégias para 

atrair e/ou identificar candidatos a preencher vagas de emprego em aberto, ou seja, a aquisição 

de talentos pode envolver publicidade de recrutamento interno e/ou externo, usando para tal 

mídia apropriada disposta em portais de emprego, jornais locais ou nacionais, mídia social, 

mídia de negócios, mídia de recrutamento especializada, publicações profissionais, centros de 

emprego, entre outros (CARACOL et al., 2016). 

Como alternativa a aquisição de talentos os empregadores podem usar consultorias ou 

agências de recrutamento especializadas a encontrar candidatos escassos que seguem na mesma 

cadastrado por sua função e aptidão, podendo esses serem consultados acerca da opção em 

aberto, mesmo que não sigam os mesmos em busca por encontrar novos postos de trabalho 

(GIL, 2017). Desse modo, eventuais custos de rotatividade podem ter um impacto negativo 

significativo no desempenho da organização, mas, se a rotatividade for baixa ela não será 

prejudicial, pois, um novo contratado substituto pode acabar sendo mais produtivo ou mais 

qualificado do que seu antecessor. O desenvolvimento de estratégias eficazes de retenção de 

funcionários exige que as organizações entendam porque os colaboradores deixam as 

organizações, e, porque eles ficam nelas (ANDRADE, 2011). 

Sem dúvida, os colaboradores deixam as organizações por todos os tipos de razões, alguns 

voltam a estudar, alguns seguem um cônjuge transferido para um local diferente, alguns se 

aposentam, alguns pedem demissão por impulso, e alguns simplesmente decidem que não 

precisam mais de um emprego (essas categorias são exemplos da chamada de rotatividade 

voluntária (BARRETO et al., 2013). Nesse contexto, geralmente, o indivíduo permanecerá na 

organização gosta das condições de trabalho ou das oportunidades de desenvolvimento que ela 

oferece. Porém, segundo Gil (2017), alguns estudos mostraram que os funcionários 

normalmente seguem quatro caminhos principais que levam a rotatividade, cada uma delas têm 

implicações diferentes para a organização, são elas: 
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 Insatisfação do colaborador: está relacionado com problemas na 

estratégia de retenção adotada pela organização e por isso, é necessário monitorar as 

atitudes dos colaboradores, visando amenizar as causas de rotatividade pessoal. 

 Proporcionar condições satisfatória para a execução do trabalho: reter 

bons colaboradores exige que a organização seja competitiva em termos de 

recompensas, oportunidades de desenvolvimento e qualidade do ambiente de trabalho.  

 Adotar mudanças sem planejamento: alguns funcionários podem julgar 

a adoção das estratégias da organização insuficientes para seu crescimento 

profissional. No entanto, a organização pode combater eventuais falhas com o aumento 

de recompensas vinculadas à estabilidade. 

 Ocorrência de uma experiência negativa: os colaboradores às vezes saem 

por impulso, sem nenhum plano para o futuro. Geralmente, isso é o resultado de uma 

resposta negativa a uma ação específica (por exemplo, ser preterido para uma 

promoção ou ter dificuldades de se relacionar com um supervisor, isso pode ser um 

causa de desligamento do colaborar). A organização ainda pode fornecer treinamento 

para lidar com esses problemas. 

 

Assim, tão importante quanto entender os motivos que levam os funcionários a deixar 

uma organização, é igualmente importante entender por que funcionários valiosos permanecem. 

Alguns estudos sugerem que os colaboradores se tornam integrados em seus empregos e 

comunidades, à medida que eles participam da comunidade local, desenvolvendo uma rede de 

conexões e relacionamentos, dentro e fora do trabalho (CASAGRANDE et al., 2019). Por isso, 

quanto mais integrados os funcionários estiverem em uma organização, maior será a 

probabilidade de permanecerem. As organizações podem aumentar o envolvimento dos 

funcionários, fornecendo mentores, criando projetos baseados em equipe, promovendo a coesão 

da equipe, incentivando a socialização/ comunicação sobre os valores e cultura da organização. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O papel do líder dentro de uma organização será o de liderar os indivíduos em busca do 

sucesso organizacional. No presente estudo se fez evidente que a liderança é um ato inato do 
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ser humano, porém, também ficou evidente que a arte de liderar pode ser adquirida, onde por 

meio de “moldagem” o liderado pode vir a se tornar um líder. Assim, se pode ditar que a gestão 

estratégica do conhecimento por meio da liderança é capaz de gerar desenvolvimento e 

eficiência nas organizações, em especial, quando cede um correto aproveitamento do percentual 

de talento interno delas, ato este conseguido com a implantação da gestão do conhecimento em 

meio a sua gestão empresarial. 

Desse modo, conclui-se que, o gestor, exercendo sua liderança, pode se utilizar da gestão 

de conhecimento de modo a melhor identificar e assim se utilizar dos talentos internos, visto 

que essa facilita a “lapidação” dos diamantes já existentes na organização, viabilizando que 

esses possam aplicar seus talentos mais adequadamente gerando maiores benefícios a todos os 

envolvidos na organização. No entanto, deve ser destacado que para que o gestor obtenha 

sucesso com a Gestão de Conhecimento, é vital ter sempre em vista as necessidades atuais e 

futuras, da organização bem como de seus colaboradores, de modo a manter esses, direta ou 

indiretamente, interruptamente conectados entre si. 
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RESUMO: Este artigo apresenta uma retrospectiva histórica da Educação de Jovens e 

Adultos (doravante, EJA) no Brasil desde a década de 40 até o século XXI, por meio de fontes 

bibliográficas, apresentando o que de fato mudou no currículo da EJA nos últimos 80 anos e 

quais foram as motivações para tais mudanças. A EJA, por um período, foi apenas uma ação 

política, desconsiderando seu objetivo educacional, até a sua inclusão na educação básica. O 

objetivo deste estudo é apresentar as mudanças da EJA no decorrer dos acontecimentos 

históricos do Brasil, como a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 

em 1967, comparando com as orientações da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) (1996) e BNCC 

(Base Nacional Curricular Comum) (2017) com conceitos e teorias do currículo que englobam 

toda a educação, incluindo sua construção para a EJA. Expor também quais foram as mudanças 

do currículo nessa modalidade de ensino e destacar a importância, sobretudo, da EJA se tornar 

parte da educação básica. Aguarda-se que, com este estudo, após a abordagem da política 

contemporânea de EJA, explicitando aspectos dos novos programas e os dilemas da 

modalidade, contribua para que se perceba que a consolidação histórica da modalidade 

representou avanços que não podem ser perdidos, mas ainda há grande preocupação com a 

reconfiguração da EJA como campo educativo que exige ser reconhecido.  
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INTRODUÇÃO   

   

A Educação de Jovens e Adultos passou a ter relevância dentro do cenário educacional 

brasileiro a partir do ano de 1942, no entanto, somente em 1947, apresenta-se uma proposta, 

com interesses políticos e econômicos, pois se acreditava que a escassez do desenvolvimento 

econômico brasileiro se devia a alta taxa de analfabetos, e, com o fim do Estado Novo, o rumo 

da política nacional, exigiu uma necessidade de novos leitores. A partir de então, o governo 

desenvolveu o projeto sob a ótica do voluntariado e paralelo ao Sistema Educacional. Não era 

levado em conta, portanto, o objetivo educacional, e, sim interesses apenas uma ação política 

partidária preocupada com produtividade de uma mão de obra desqualificada e, 

consequentemente, barata.   

Visto isso como um problema, o objetivo desse estudo biográfico é presentar as mudanças 

da EJA no decorrer dos acontecimentos históricos do Brasil, com ênfase nas mudanças da EJA 

desde a década de 40, com a primeira Campanha de Educação de Adultos, na década de 60 com 

o MOBRAL, em 1996 com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e, em 2017, com a BNCC, 2018, 

Currículo Paulista, atrelando aos conceitos e teorias do currículo que abrange toda educação. 

Além de expor as mudanças do currículo na EJA em seu processo histórico, destacando 

sobretudo, a sua inclusão na educação básica.    

Este estudo utiliza fontes bibliográficas, e seu arcabouço teórico se baseia em Freire 

(2010), Brasil (1996) e (2017), Silva (2015), Coleti (2012), Gadotti, Romão (org.) (2011), São 

Paulo (2018) e Pacheco (2017) para entendimento completo da história da EJA. 

Após 80 anos de tantas mudanças e motivações opostas, a EJA conquistou seu lugar na 

educação básica, sendo assim o Estado deve ser responsável por sua oferta, porém, mesmo após 

tantos anos, ainda não é possível ofertar efetivamente por diversos fatores do sistema 

educacional que se mantem inviabilizado seu investimento.  

Espera-se que, com esta pesquisa, após a abordagem da política contemporânea de EJA, 

explicitando aspectos dos novos programas e os dilemas da modalidade, contribua para que se 

perceba que a consolidação histórica da modalidade representou avanços que não podem ser 

perdidos, mas ainda há grande preocupação com a reconfiguração da EJA como campo 

educativo que exige ser reconhecido.  
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 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 

Levando em conta os diferentes motivos das pessoas não somente deixarem de entrar, 

mas interromperem seus estudos, o estado cada vez mais, notou que esse programa não seria 

barato, sendo insuficiente em muitos aspectos. Os alunos sob esta situação, foram identificados 

como destinatários dos programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Aqui encontram-se 

então, os jovens e adultos que não tiveram acesso à escola na idade apropriada ou tiveram seus 

estudos interrompidos.   

Geralmente são a massa mais prejudicada pelas desigualdades, uma vez que estes alunos 

dependem exclusivamente deste ensino para terem acesso a determinados bens culturais. A 

escolarização é cada vez mais cobrada e os horizontes de quem não a possui estão cada vez 

menores. Visto isso, a importância atribuída a EJA requer uma outra postura, tal como um outro 

tratamento dos sujeitos que a compõe.    

Ao observar atentamente o desafio dos professores do EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) em questão a base curricular, nota-se inúmeros impasses. Levando em conta os 

diferentes motivos de os alunos terem adotado essa modalidade de ensino, a faixa etária e o 

ambiente sociocultural, já podemos deduzir que seria necessário um método de ensino singular 

para cada aluno. O entendimento de “educação de jovens e adultos” evoluiu de apenas 

alfabetizar os alunos, para dar-lhes a oportunidade um desenvolvimento integral. Esta 

modalidade de ensino vem se tonando um campo fértil, porém com carência de pesquisas.    

Novamente levando em conta que esta modalidade de ensino é composta por sujeitos 

jovens e por sujeitos adultos, pode-se dizer que cada um tem uma expectativa diferente com 

relação a escola. Conhecer bem os alunos, suas características e suas experiências, se torna 

primordial.  

No contexto histórico dos anos 60 com a criação (MOBRAL) Movimento Brasileiro de 

Alfabetização, criado durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985). Com objetivo de 

substituir a alfabetização utilizada pelos movimentos sociais antes do golpe, de modo a atender 

as exigências da política ditatorial da época.  

A concepção do MOBRAL e seus educadores, era de receber pessoas com baixa renda e 

nível social baixo. Na educação buscavam maneiras que esse indivíduo tenha sua 

funcionalidade na sociedade, a preocupação central era a alfabetização para facilitar e receber 

informações, ajudando em seu desenvolvimento social. Diferente do Movimento do Paulo 
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Freire que propunha a ‘’educação como prática da liberdade’’, o MOBRAL propunha o 

condicionamento do indivíduo.  

A escolha dos conteúdos e matérias pedagógicos era o MOBRAL/CENTRAL que 

decidia, cabia aos professores e alunos só seguir, e em sala se discutia somente o processo de 

realização das atividades colocadas. Sua metodologia tentava copiar algumas das práticas de 

Paulo Freire, mas não seguiam nenhum dos objetivos do educador, já que as principais 

diferenças era justamente o posicionamento político, filosófico e pedagógico.  

E em seu método de alfabetização, o MOBRAL o colocava como eclético e baseado na 

decomposição de palavras, justificando novamente a funcionalidade e aceleração do 

aprendizado. As palavras não eram retiradas do meio onde os alunos viviam, mas escolhidas de 

modo a utilidade e segurança como mencionado, sendo as mesmas para o Brasil todo.  

Numa alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz de desencadear outros atos 

criadores. Numa alfabetização em que o homem, porque não fosse seu paciente, seu objeto, 

desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, característica dos estados de procura, de invenção 

e reivindicação. (FREIRE,1980:104).  

Paulo Freire defendia a alfabetização e educação que conscientizasse o indivíduo e em 

todo seu processo. E apresentava nós seus princípios de aprendizagem: a leitura de mundo 

precede a da palavra (FREIRE, 2000).  

Entretanto, o governo militar, por si só, não possuía essa visão do desenvolvimento do 

indivíduo e toda criticidade que a educação traz. Todo o movimento, foi uma campanha em 

massa de alfabetização, e de 1970 até 1980, o governo se orgulhava em ter diminuído a taxa de 

analfabetismo em 23%, e começaram a cogitar em encerrar o movimento. PAIVA (1981, p.85),  

  

Entre os profissionais da educação, entre aqueles que pretendem avaliar o movimento 

a partir de uma perspectiva "técnica" que privilegia a "rentabilidade" dos enormes 

recursos investidos pelo país em tal movimento, reinou sempre profundo ceticismo a 

respeito dos proclamados resultados do Mobral — seja no que concerne à 

alfabetização, seja no que diz respeito ao possível impacto de outras formas de ação 

do movimento.  
 

O MOBRAL teve seu encerramento efetivo em 1985, junto com o fim do regime militar. 

E só com a Constituição Federal de 1988, que a EJA teve seus direitos assegurado, que segundo 

o Art. 205 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Portanto, é dever do 
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Estado, ofertar esse modelo de ensino, deixando de lado o caráter utilitarista e compensatório 

que a EJA carregou durante muitos anos.   

 

 

  FIM DA REPÚBLICA VELHA - INÍCIO DA ERA VARGAS  

 

No final de 1920, o Brasil vivia um sistema oligárquico, que segundo Meu Dicionário, é 

uma política onde o poder é concentrado nas mãos de poucos. E esse sistema funcionava a partir 

da indicação do antigo presidente, como no período da política do Café com Leite, onde havia 

a aliança entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Mas na eleição de 1930, o 

atual presidente da república, Washington Luís (1869-1957) que deveria apoiar o candidato 

mineiro, para te suceder ao cargo, apoiou o candidato paulista, Júlio Prestes. Fazendo com que 

a oligarquia mineira rompesse com a oligarquia paulista, e se aliasse a oligarquia gaúcha, 

lançando assim, a candidatura de Getúlio Vargas, mas o presidente eleito foi Júlio Preste.  

O dia 03 de outubro de 1930, foi marcado pelo início da Revolução de 1930, quando uma 

junta militar assume o comando do país e barra a posse de Júlio Preste, fazendo Getúlio Vargas 

provisoriamente presidente da república. O Governo Provisório de Vargas, durou 4 anos (1930-

1934), assumindo a presidência legalmente em 1934 até 1937, onde seu governo ficou 

conhecido como Governo Constitucional, devido a criação da Constituição de 1934, onde a 

educação teve finalmente leis a seu favor, que teve inspiração no “Manifesto de 32” redigido 

por Fernando de Azevedo (1894-1974), onde “compunha uma autêntica e sistematizada 

concepção pedagógica, indo da filosofia da educação até formulações pedagógico-didáticas, 

passando pela política educacional” (GHIRALDELLI, 2015, p.51). 

Dando importância e foco as mudanças educacionais, que não poderiam ser deixadas de 

lado, nem mesmo para problemas econômicos da época. O “Manifesto de 32” foi um 

movimento importantíssimo para que principalmente o ensino médio e o ensino superior 

tivessem mais atenção. 

A Constituição de 1934 tinha foco no desenvolvimento econômico do país, portanto foi 

elaborado leis trabalhistas, que favoreceu a classe trabalhadora, promovendo a criação do 

salário-mínimo, da jornada de trabalho de até oito horas por dia, do repouso semanal e das férias 

remuneradas, instituindo também a proibição de trabalhadores menores de quatorze anos. 

Fazendo com que a vida do trabalhador fosse um pouco mais justa de acordo com as 
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necessidades para se viver. Sendo assim, a partir de sua criação, Vargas foi tendo mais 

admiração de apoio da população. E quanto a educação, Souza diz,  

 

a carta constituinte se mostrou visivelmente preocupada com o desenvolvimento 

do ensino médio e superior. Pela nova lei, o ensino primário seria oferecido 

gratuitamente por instituições públicas e a frequência haveria de ser obrigatória 

para aqueles que estivessem em idade escolar. Através de tais medidas, era 

preparada uma nova leva de profissionais que ocupariam os postos de trabalho a 

serem oferecidos, principalmente, no meio urbano. (2021) 

 

Ao estabelecer tais leis, o país pode enfim dar uma alavancada, no que se diz sobre a 

educação.  

  

 

EJA NO SÉCULO XXI  

  

Quando se pensa em Educação Básica, vem à cabeça, Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, e para qualificação, a formação em Licenciatura Plena, que 

garante a formação do professor. Como visto anteriormente, nossa sociedade ainda dispõe de 

pessoas que não tem oportunidade de seguir à risca estas etapas, por inúmeros motivos. A partir 

de 1988, com a Constituição Federal, a EJA se insere como Educação Básica, portanto, segue 

os mesmos parâmetros que a EI, EF e EM. Mas se tratando de um perfil de aluno diferente, é 

necessário outros métodos e estratégias em sala, para com esse aluno sensível e fragilizado. A 

presença de salas multisseriadas nesta modalidade de ensino, torna o olhar singular do 

professor, para cada aluno, ainda mais necessário, levando em conta também, seus diferentes 

motivos de estarem ali. Por decorrência de suas outras atividades diárias, o aluno pode nem 

sempre conseguir entregar seus trabalhos nas datas prescritas, e por isso, o professor deve 

sempre utilizar de bom senso. FREIRE (1996, p. 25):  

  

A vigilância do meu bom senso tem uma importância enorme na avaliação que, a 

todo instante, devo fazer de minha prática. Antes, por exemplo, de qualquer 

reflexão mais detida e rigorosa é o meu bom senso que me diz ser dão negativo, do 

ponto de vista de minha tarefa docente, o formalismo insensível que me faz recusar 

o trabalho de um aluno por perca de prazo, apesar das explicações convincentes do 

aluno, quanto o desrespeito pleno pelos princípios reguladores da entrega dos 

trabalhos. 
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Levando em conta que, a aprendizagem muitas vezes depende de processos miméticos, 

cabe ao professor mostrar aos educandos que suas realidades atuais podem ser mudadas. Os 

alunos não estão lá apenas para aprender, estão lá pois acreditam que essa seja a porta para uma 

nova vida, novos horizontes.   

Segundo o Capítulo III, da Constituição (1988), Art. 205 “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” Portanto, é dever do Estado ofertar a EJA.   

Já em 1996, com a LDB, a EJA tem uma seção com todas as diretrizes que as escolas 

precisam seguir. BRASIL (1996),   

 

 

Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade 

própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da 

vida.              

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.  

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento.          

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular.  

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;  

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.  

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.  

  

A EJA ter seu espaço na Constituição Federal e na LDB, é sim um passo muito importante 

para essa modalidade de ensino, porém, educação não se faz apenas com inclusão na lei, por 

isso, é necessária uma boa formação de professores e um currículo elaborado com qualidade. O 
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professor deve sempre provocar a curiosidade dos alunos, fazendo-os buscar novos desafios, o 

que mais tarde irá se tornar conhecimento. O educador deve mergulhar no mundo do aluno, 

redescobri-lo e direcioná-lo. Acomodar-se nunca será uma opção, por isso inovar o currículo é 

extremamente necessário.  

Ao seu falar em Currículo na EJA, o Currículo Oculto carrega uma função importante, 

pois segundo Silva (2009, p. 78) “o currículo oculto é constituído por aqueles aspectos do 

ambiente escolar que, sem fazerem parte do currículo oficial, contribuem, de forma implícita, 

para aprendizagens sociais relevantes”, logo, o professor deve ter um olhar sensível, ao tornar 

a vida escolar desse aluno, algo que ele deva se orgulhar em se dedicar aos estudos. Além que, 

o educador deve também se atentar a realidade de seus alunos. Segundo Gadotti e Romão 

(orgs.), “não é possível a educadoras e educadores pensar apenas os procedimentos didático e 

os conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. Os próprios conteúdos a serem ensinados 

não podem ser totalmente estranhos àquela cotidianidade.”   

Por outro lado, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é o documento que irá 

determinar as competências, habilidades e aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver na educação básica, não satisfaz as necessidades dos alunos da EJA, visto que a 

realidade desses alunos é diferente dos alunos regulares. Por isso, é necessário que seja 

construído um currículo baseado em todas as necessidades desses alunos, e não mais sendo 

misturado com os alunos regulares.  

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa propôs, sendo o seu objetivo apresentar as mudanças da EJA dos anos 40 

até os dias atuais, junto com as mudanças que teve em seu currículo ao decorrer dos 

acontecimentos históricos e políticos no Brasil. Colocando fatos históricos como o MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização) em 1967 na época da ditadura militar no país e seus 

impasses. E após a Constituição Federal (1988) e a LBD (1996). As mudanças para que a 

educação seja para todos.  

Por isso, percebe-se a necessidade da educação para formação e desenvolvimento de cada 

e como não se deve tratar apenas de movimento políticos, sem antes pensar no progresso de 

cada aluno. As mudanças políticas no país que teve seus interesses na alfabetização, de modo 



 

129 
Artigo: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE AS MUDANÇAS 

HISTÓRICAS CURRICULARES OCORRIDAS A PARTIR DOS ANOS 40s 

Autor: TRUYTS, Larissa Oliveira; LIMA, Camila C. Souza. Págs. 121 - 130 

que o indivíduo tenha sua funcionalidade na sociedade, deixando de lado o significado de 

aprender e criar. Constatando-se a necessidade de um ensino singular para cada aluno, 

repensando em seu contexto sociocultural e colocando uma educação contextualizada. 

Devido isso, pode-se enxergar que quando se fala em educação de jovens e adultos, se 

fala muito mais do que apenas alfabetização, é preciso um trabalho delicado e dedicado para 

com esses alunos. 

Porém ainda é necessário muito trabalho para que esses alunos tenham o 

desenvolvimento de suas competências e habilidade integralmente, como visto antes, é preciso 

que a EJA tenha um currículo preparado para atender suas devidas necessidades.  
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O COACHING E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA O BOM DESEMPENHO 

DE ULTRAMARATONISTAS DE MONTANHA 

 

TEBERGA, Renata Del Vecchio 1, OLIVEIRA, Flávia de ² 

, e-mail 

RESUMO 

Nos últimos anos, a corrida ganhou muitos adeptos e, na atualidade, continua atraindo 

novos praticantes, pelo seu poder transformador que une benefícios físicos e emocionais, 

proporcionando resultados a curto prazo. Por ser uma experiência física que envolve 

competências emocionais que trabalham disciplina, competitividade, superação de limites etc., 

os corredores carregam para o cotidiano aprendizados e sentimentos desta prática esportiva 

como a sensação de bem-estar, o relaxamento, a habilidade de controlar o cansaço e as emoções. 

Logo, o autoconhecimento proporcionado pela modalidade, com o conhecimento prévio dos 

limites do corpo e da mente, potencializados com os resultados físicos e emocionais, motivam 

desafios maiores, como ultramaratonas em terrenos não-convencionais, como as montanhas. 

Nessa condição, corredores que se propõem a praticar o esporte em meio à natureza, 

enfrentando severas altimetrias, se deparam com limites psicológicos até então desconhecidos, 

e, por este motivo, por não saberem gerir as próprias emoções diante de um desafio maior que 

aquele que o motivou a começar a correr, têm dificuldade para alcançar os seus objetivos, 

desistem do percurso ou são desclassificados por falta de preparo emocional e psicológico. 

Nesse sentido, o uso do Coaching e da Inteligência Emocional pode melhorar o rendimento, 

conforme relatado por ultramaratonistas de montanha, que se preparam física e 

psicologicamente, tendo uma trajetória bem-sucedida. 

 

Palavras-chave: Coaching. Inteligência Emocional. Performance. Ultramaratonistas. 

Resultados.   
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Para Ary Rocco, coordenador de uma pesquisa divulgada pela USP (Universidade de São 

Paulo), as pessoas que correm com regularidade se sentem mais felizes e menos estressadas. 

Segundo o estudo, 81% de 1.154 entrevistados afirmaram que a corrida, de fato, traz felicidade. 

Além de benefícios cardiorrespiratórios e vasculares à saúde, sendo uma excelente modalidade 

para prevenir e combater doenças psicossomáticas, a sensação de prazer e bem-estar pode ser 

considerada o principal fator para as pessoas aderirem à corrida. Na sequência, podemos 

considerar ainda outros benefícios incentivadores como a autoconfiança, a superação de limites, 

a competitividade, a manutenção do peso, entre outros. 

A partir dessas conquistas primárias, os corredores tendem a se desafiar em percursos 

maiores, evoluindo do primeiro quilômetro para distâncias de cinco, 10, 12, 15, 21 (meia-

maratona) até alcançar os 42 quilômetros (maratona). O desejo de progressão acontece porque 

ao correr, o praticante experimenta um processo biológico de liberação de substâncias naturais, 

conhecidas como os quatro hormônios da felicidade – endorfina, serotonina, dopamina e 

oxitocina -, que são emitidas pelo cérebro, trazendo a sensação temporária de bem-estar. Sendo 

assim, quanto mais se corre, maior o desejo de correr.     

O fato é que a progressão e os resultados na corrida são bem rápidos e tangíveis quando 

se tem uma frequência de treinos, pois depois de alguns meses correndo, mente e corpo passam 

por um processo natural de aprendizagem, tornando a prática nos primeiros quilômetros uma 

competência inconsciente, ou seja, para a Programação Neurolinguística, uma habilidade 

automática. Isso ocorre porque aliado aos hormônios da felicidade, o corpo se adapta à rotina 

do esporte e o cérebro compreende que aquele esforço físico, no início dolorido para o corpo e 

emocionalmente desgastante para o psicológico, é verdadeiramente benéfico.  

No momento em que o praticante percebe que a corrida se tornou uma competência 

inconsciente, quando ele corre os seus cinco quilômetros confortavelmente, a busca é para 

melhorar o tempo na distância que já se tornou habitual. Então, aquilo que já se tornou comum 

passa a ser feito com mais força e intensidade, onde o corredor desenvolve as suas primeiras 

estratégias mentais, ainda que de maneira inconsciente, para baixar a sua marca no relógio. O 

adepto da modalidade abraça novos desafios à medida em que desenvolve a sua força e o seu 

condicionamento na corrida.  
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Geralmente, o perfil dos praticantes da corrida de montanha é um esportista mais velho e 

experiente, que esgotou os desafios em percursos urbanos e busca se superar em condições mais 

adversas como as ultramaratonas, enfrentado o improvável e a força da natureza (neve, chuva, 

rios, calor e frio excessivos etc.), onde a principal motivação é concluir a longa distância bem, 

com corpo e mente saudáveis.  

O que alguns corredores descobrem na prática, ao se propor a cumprir um desafio mais 

longo, é que a bagagem de treinamentos é tão imprescindível quanto a sua capacidade 

psicológica de controlar a própria mente e as emoções. Afinal, para a Programação 

Neurolinguística, “mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam”, sendo, 

portanto, o nosso corpo comandado pela nossa mente, o que reforça o tema deste artigo de que 

para melhorar a performance em qualquer modalidade esportiva, especialmente nas corridas de 

longas distâncias, é preciso priorizar a preparação física e mental. 

É se preparando emocionalmente que o corredor ganha confiança para enfrentar situações 

cruciais como, por exemplo, o tempo de corte estabelecido pela organização de provas da 

modalidade ou a fragilidade diante do cansaço e da dor que inevitavelmente surgem durante 

uma ultramaratona.  

Sendo assim, alcançar uma boa performance implica também na capacidade do corredor 

de gerenciar a suas emoções, sendo resiliente. Se na atualidade o Coaching é uma ferramenta 

consolidada para a ascensão profissional, entre outros, no universo da corrida, o preparo 

psicológico que já está disponível para os atletas profissionais, começa a ser difundido entre os 

corredores amadores, que por paixão ao esporte modelam nomes bem-sucedidos, para concluir 

com sucesso uma ultramaratona de montanha.  

E os benefícios de se cumprir uma prova de longa distância são refletidos em outras áreas 

da vida, especialmente no âmbito profissional. Tanto que nos Estados Unidos, executivos que 

cumprem um Ironman - 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 

quilômetros de corrida - incluem o símbolo da modalidade de triátlon em seus cartões de visita. 

Afinal, o preparo emocional que se necessita para lidar com longas jornadas de trabalho ou, por 

exemplo, negócios na área de economia, exige tamanha alta performance quanto à preparação 

física e emocional para correr uma ultramaratona.  
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METODOLOGIA 

 

Para dar embasamento a este artigo foram necessárias pesquisas bibliográficas de fonte 

secundária e pesquisas de campo de fonte primária, desenvolvendo um estudo de caso a partir 

de entrevistas com dois ultramaratonistas de São José dos Campos (SP), visando compreender 

quais são as suas principais limitações psicológicas, bem como as suas principais conquistas a 

partir do uso de técnicas de Coaching e Inteligência Emocional.   

  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O educador físico Alan Roberto Zonzini, 29 anos, e o técnico mecânico Denis Rodolfo 

Fernandes, 39 anos, são ultramaratonistas de São José dos Campos (SP) e já correram provas 

de mais de 100km. Além do amor pelo esporte, ambos também compartilham estratégias físicas 

e mentais para completar longos desafios.   

A maior distância até hoje completada por Alan foi 110 km, no período de 23 horas, 

experiência que testou de todas as maneiras a sua condição emocional. Para vencer o desafio, 

ele se preparou emocionalmente para as situações previsíveis e com isso fortaleceu o seu 

emocional para os fenômenos que fogem do controle de um atleta.  

“A preparação psicológica antecipa situações que vão acontecer durante a prova e isso te 

dá uma certa margem de conforto e segurança para resistir a tantas horas de atividade.” 

(ZONZINI, 2019, Entrevista Narrativa). 

Neste sentido, a Programação Neurolinguística defende que nós já possuímos todos os 

recursos que necessitamos ou, então, podemos criá-los, especialmente no âmbito mental e 

emocional, podendo, assim, uma emoção ser inteligente ou não. 

 

A emoção é inteligente quando ela estabelece valores e significados que favorecem a 

pesquisa de soluções, abrindo a mente para alternativas de ensaio e erro. A emoção 

inteligente não tem medo do problema novo: ao invés de considerá-lo dificultoso, ela 
encara o novo como desafiador. A emoção inteligente contribui para a boa resolução 

dos problemas. (FEIJÓ, 1998, p. 77) 

 

Outra estratégia emocional importante, segundo os atletas, é o planejamento. Denis, que 

já percorreu 135 km em pouco mais de 19 horas, até hoje a sua maior marca, ressalta que 
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planejar e organizar a rotina de treinos, que tem um alto volume de quilometragem, conciliando 

compromissos profissionais e pessoais, com alimentação, horas de sono e descanso, entre outros 

fatores do dia a dia, é imprescindível para que o atleta se sinta confiante para a prova.     

Além disso, é estudando o percurso que será percorrido, o clima, a altimetria, testando os 

equipamentos e a alimentação em treinos simulados, visando minimizar eventuais ameaças, que 

o atleta ganha motivação e fortalece a condição emocional para atingir o objetivo.   

 

Psicologicamente, vou para o treino ou para prova sem preocupações extras. Quando 

começo a planejar e arrumar as minhas coisas, estou focado naquele momento. Porque 

depois que começo a correr, os pensamentos vêm, se alternando entre positivos e 

negativos.  O que faço é preencher esses espaços mentais com ideias prazerosas. 

(FERNANDES, 2019, Entrevista Narrativa) 

 

Em uma sessão de Coaching, o nome que se dá ao que os ultramaratonistas fazem é Plano 

de Ação. Ou seja, estabelecem uma meta de forma específica e detalhada, durante o período de 

treinos fortalecem internamente o significado e o sentido dessa meta, verificam se ela está 

alinhada aos próprios valores, desdobram as etapas, buscam recursos e habilidades necessárias 

para alcançar a meta, traçam, inclusive um Plano B, até chegar o dia de executarem o desafio.  

 

Os treinos nós fracionamos durante a semana em várias seções, o que muda em uma 

prova de longa distância é que fazemos a mesma coisa muito mais vezes. Por exemplo, 

ao invés de fazer três treinos de 10km, fazemos oito treinos de 10km em uma semana 

e buscamos terrenos que sejam mais semelhantes ao que vamos encontrar na prova, 

incluindo o desnível também. (ZONZINI, 2019, Entrevista Narrativa) 

 

A experiência e as dificuldades enfrentadas ao correr 70 km sem dar atenção à sua 

preparação emocional, fez Alan retornar à Argentina em 2017 para refazer a Patagônia Run, 

importante competição que recebe atletas do mundo inteiro por integrar o circuito internacional 

de Trail Run.   

 

Já fiz provas mais difíceis, mas por conta da pouca experiência que eu tinha naquele 

tipo de terreno e temperatura, nunca tinha pegado neve, foi a prova que mais me 

desafiou física e psicologicamente. Lá aprendi muito sobre a força que o ser humano 

tem em relação ao psicológico e à parte técnica. Foi na Patagônia que conheci o 

espírito de uma ultramaratona e quantas pessoas no mundo buscam se desafiar. A 

experiência me mostrou um lado diferente de tudo que eu tinha vivenciado até então. 

(ZONZINI, 2019, Entrevista Narrativa). 
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Para um ultramaratonista, todas as provas são importantes, especialmente aquelas em que 

as dificuldades são maiores como foi a Indomit 50km, em Mendonza, na Argentina, para Denis 

Rodolfo. Em meio às paisagens cenográficas da Cordilheira dos Andes, ele venceu 6.700 metros 

de altimetria e a temperatura marcando 4 graus negativos.  

É enfrentando provas duríssimas assim que a maioria dos atletas descobre que a 

preparação física não é o único fator determinante e sim a combinação entre corpo forte e mente 

equilibrada, ambos direcionados para o desafio que está sendo executado. Segundo os 

corredores, é 60% preparação mental e 40% preparação física para que um ultramaratonista 

consiga suportar as adversidades que longas distâncias impõem à mente, aos músculos e aos 

órgãos do corpo. 

Esta porcentagem alinhada também define outro indicador fundamental para superar a 

carga de treinamento semanal, a motivação. Trata-se de um fator interno, responsável por 

motivar uma ação, que está relacionado à necessidade, sentimento e emoção, podendo ser 

alterado de acordo com questões extrínsecas, gerando satisfação.  

 

A paixão é o combustível mais poderoso para gerar motivação. Paixão é poder, desejo 

obsessão. Alguém apaixonado vai mais longe, suas forças são sempre renovadas; seus 

desejos, realimentados; sua energia, recarregada. O apaixonado é um eterno 

empolgado. A paixão muda seu comportamento, seu estado, sua ambição, seu sonho. 

Ela é capaz de modificar as percepções dos seus cinco sentidos. (PORTES, 2017, 

p.217) 

 

A motivação está diretamente ligada à Inteligência Emocional e à capacidade de um 

corredor de ser resiliente em um percurso de longa distância e com dura altimetria, 

influenciando diretamente questões conduzidas pelo inconsciente - desejos, traumas, 

experiências-, até mesmo o ego, que tem a necessidade contínua de buscar o prazer.   

“O que me tirou das provas de rua foi o fato de querer competir algo diferente porque 

correr no asfalto deixa as pessoas competitivas e com o ego aflorado. Já na montanha, você 

compete consigo mesmo e interage com a natureza e as pessoas.” (FERNANDES, 2019, 

Entrevista Narrativa) 

Um dos resultados mais eficazes de um processo de Coaching é a tomada de consciência, 

onde fazendo uso da Inteligência Emocional o cliente ou coachee consegue ampliar a percepção 

de si mesmo, avaliando as suas posturas, condutas e comportamentos que precisam ser revistos 
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ou reformulados para que os resultados desejados sejam alcançados.  Na preparação psicológica 

e emocional de um ultramaratonista essa tomada de consciência também é fundamental.  

Covey (1989, p.36) abordou bastante a autoconsciência, especialmente nos processos de 

liderança e no relacionamento organizacional. Em “Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente 

Eficazes”, o autor sugere uma reflexão sobre o modo como a nossa mente trabalha, ativa e 

alerta, nos deixando divididos entre fazer o exercício mental e descobrir o motivo para fazê-lo.  

 

Sua habilidade para fazer o que acabou de fazer é unicamente humana. Os animais 

não possuem esta capacidade. Chamamos isso de ‘autoconsciência’ ou a habilidade 

para pensar a respeito do próprio processo de pensamento. Essa é a razão para o 

homem ter o domínio sobre todas as coisas do mundo e o motivo para conseguir 

avanços de geração a geração. Graças a isso podemos avaliar e aprender com a 

experiência alheia, bem como a nossa. E esse também é o motivo pelo qual podemos 

criar e romper com nossos hábitos. Nós não somos nossos sentimentos. Tampouco 
somos nosso estado de espírito. Nem mesmo somos nossos pensamentos. O próprio 

fato de conseguirmos refletir sobre estas coisas nos separa delas e do mundo animal. 

(COVEY, 1989, p. 36) 

 

Ou seja, com a autoconsciência e a percepção crítica de si mesmo, os ultramaratonistas 

conseguem melhorar performances, a partir da programação de pensamentos e comportamentos 

positivos que elevam a condição emocional e, por consequência, a resistência para finalizar a 

prova. Ao trabalhar a autoconsciência, os corredores direcionam a atenção para o momento 

presente e com o passar do tempo, isso permite que o corredor controle melhor os seus 

pensamentos, melhore a qualidade das emoções e, por consequência, a qualidade daquilo que 

sente.  

 

Sobre as minhas estratégias esportivas, recentemente entendi o que estava me 

propondo a fazer. Ao longo da prova, penso várias vezes nisso: quero muito estar aqui, 

eu quis viver isso, essa é a oportunidade que tenho de aproveitar ao máximo a minha 

condição física, emocional, financeira, entre outros. É a chance de conseguir realizar 

algo que poucos têm a oportunidade. É uma estratégia mental: viver esse propósito de 

estar onde eu quero. É desfrutar do que a corrida me proporciona. (ZONZINI, 2019, 

Entrevista Narrativa) 

 

Isso significa que a capacidade de um indivíduo, no caso deste artigo, o ultramaratonista, 

de se direcionar efetivamente a si mesmo, envolve sua maneira de lidar com as emoções, 

gerindo-as, se automotivando, freando impulsos e frustrações que possam surgir durante o 

percurso da corrida. Além disso, quando falamos em autoconsciência, falamos em um conceito 
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mais amplo que se automotivar. É a capacidade para entender o que sentimos, o caminho que 

leva à conexão dos próprios valores e essência. 

 

 

RESULTADOS 

 

Para desenvolver e perceber a Inteligência Emocional, o corredor faz uso da sua condição 

intelectual que abrange toda a bagagem acumulada ao longo da vida e isso inclui estudos, 

experiências, treinos de corrida, entre outros, desenvolvendo o que na atualidade é chamado de 

Inteligência Social.  

Goleman (2015, p.106), lista alguns indicadores da Inteligência Social, dissertando que 

nos últimos dez anos existem pesquisas que confirmaram que há uma grande diferença de 

desempenho entre líderes socialmente inteligentes. Em um grande banco nacional, por 

exemplo, foi constatado que níveis de habilidades de Inteligência Social de um executivo 

prognosticavam avaliações de desempenho anuais bem melhores do que os níveis de 

habilidades de Inteligência Emocional da autoconsciência e autogestão. 

Ou seja, ultramaratonistas emocionalmente inteligentes também se destacam ainda mais 

em outras áreas da vida porque desenvolvem correndo, em meio à natureza, competências 

comportamentais imprescindíveis para o sucesso, especialmente para o organizacional, 

alcançando ganhos para gerenciar pessoas, processos e crises etc., já que o comportamento do 

profissional estará muito mais alinhado aos resultados que empresas buscam nos profissionais.   

Pelo relato dos ultramaratonistas, é possível perceber que dentro deste universo ainda há 

diferentes perfis de corredores, sendo a razão emocional que leva cada pessoa a se desafiar em 

duras horas de atividades muito pessoal. Entretanto, podemos concluir que há casos frequentes 

de corredores que desejam concluir uma ultramaratona porque buscam o autoconhecimento e 

querem acessar níveis mais elevados de consciência como, por exemplo, o espiritual, e, ao 

melhorar suas performances nas provas de curtas distâncias, buscam um desafio maior que 

ofereça aprendizado físico e psicológico. A corrida também é muito requisitada pelo seu poder 

social, portanto, ao se desafiar em longas distâncias, é comum que corredores possam estar 

buscado aceitação em seu processo de desenvolvimento pessoal.  
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Tem o público também que tem tudo na vida e, às vezes, uma corrida longa é algo que 

foge um pouco do controle. A pessoa não pode comprar isso, não pode simplesmente 

querer e ter. É preciso treinar e suar muito a camisa para conquistar. É alguém que 

tem uma boa margem de segurança em tudo na vida e talvez essa seja a única coisa 

que a deixe desconfortável, fora da zona de conforto e com frio na barriga. (ZONZINI, 

2019, Entrevista Narrativa) 

 

Frankl (2018, p.125), diz que a busca por algum sentido, por algo que faça a vida valer a 

pena, é um desejo comum à espécie humana. No mundo esportivo, não é diferente, pois essa 

busca também é uma das principais motivações para que o atleta decida se desafiar em uma 

ultramaratona.  

 

A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida e não uma 

‘racionalização secundária’ de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e 

específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada 

pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que satisfazer sua 

própria vontade de sentido. Alguns autores sustentam que sentidos e valores são ‘nada 
mais que mecanismos de defesa, formações reativas e sublimações’. (FRANKL, 2018, 

p.124).  

 

No que diz respeito à performance dos ultramaratonistas, o treinamento psicológico, 

inclusive para o desenvolvimento de novos hábitos, é responsável por mudar e definir o 

resultado em uma prova de corrida de longa distância. Quando o ultramaratonista tem 

conhecimento das suas emoções, tem condição de se lançar a um desafio com mais confiança, 

motivação, concentração, foco e autoconsciência do seu propósito, afastando sentimentos que 

inevitavelmente rodeiam qualquer atleta, como ansiedade, medo, preocupação, estresse, 

insegurança, frustração, entre outros, responsáveis por fazer com que o ultramaratonista desista 

na metade do caminho quando o esgotamento físico chegar. Portanto, tudo é uma questão de 

autoconhecimento, gestão da emoção, planejamento e muito treino. 

 

Centenas de hábitos influenciam nossos dias – eles orientam o modo como nos 

vestimos de manhã, como falamos com os nossos filhos e adormecemos à noite; eles 

afetam o que comemos no almoço, como realizamos negócios e se vamos fazer 

exercícios ou tomar uma cerveja depois do trabalho. Cada um deles tem uma deixa 

diferente e oferece uma recompensa única. Alguns são simples e outros são 

complexos, apoiando-se em gatilhos emocionais e oferecendo prêmios neuroquímicos 
sutis. (DUHIGG, 2012, p.283) 

 

Neste sentido, as habilidades físicas e psicológicas podem ser desenvolvidas e treinadas, 

fazendo com que o ultramaratonista se conheça cada dia mais internamente, se beneficiando da 
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gestão da própria emoção. Basicamente, até chegar ao patamar de gerenciar a sua condição 

psicológica para elevar a performance, a maioria dos corredores só reconhece a importância 

dos treinos mentais para o esporte ao sofrer as consequências do descontrole emocional. 

Do mundo esportivo para o de negócios, ultramaratonistas ainda podem contribuir e 

muito para construção de ambientes mais suscetíveis aos resultados desejados, uma vez que 

treinar para longas distâncias exige aprendizado e planejamento constantes. Afinal, ninguém 

começa correndo 5km e do dia para a noite alcança os 100km. Executar tal projeto requer muito 

treino. Além disso, existe uma dose extra de responsabilidade para se concluir uma 

ultramaratona, a partir do uso de muita disciplina, seguindo planilhas de treinos, dia após dia, 

até que corpo e mente estejam sintonizados e compreendendo que são capazes de realizar tal 

desafio.  

Especialmente em provas de longas distâncias, correr é algo que exige ambição e metas, 

sendo este espírito totalmente necessário para uma liderança consciente e digna de inspirar 

liderados dentro de uma empresa. No universo corporativo, não é diferente. Se você deseja 

crescer, precisa estar motivado, ser resiliente e perseverante. E a corrida pode facilmente 

contribuir com o desenvolvimento dessas habilidades. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de pesquisas, consultas bibliográficas e da experiência de ultramaratonistas, este 

artigo analisou como o autoconhecimento, a Inteligência Emocional e ferramentas do Coaching 

podem influenciar na performance de corredores de longas distâncias. Podemos constatar que 

a compreensão das emoções e dos próprios comportamentos é a uma eficaz estratégia mental 

para executar com sucesso uma prova de corrida com mais de 42km, em terrenos não-

convencionais como as montanhas. Sendo assim, a preparação psicológica torna-se um fator 

decisivo para alcançar metas esportivas.    

Mais que a capacidade física, em uma escala de relevância, o preparo emocional 

corresponde à maior porcentagem para se obter sucesso ao correr uma ultramaratona, uma vez 

que a mente é responsável por influenciar e conduzir ações. Ou seja, ter afinidade com as 

próprias emoções é fundamental para direcioná-las para o resultado desejado, sendo o caminho 
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para controlar ansiedade, raiva, medo, cansaço e estresse, fatores que prejudicam o rendimento 

do corredor e, por consequência, a sua motivação em treinar. 

Um tema ainda novo entre os corredores amadores, a questão psicológica e emocional 

passa a ser considerada a partir do momento em que um ultramaratonista enfrenta uma situação 

desafiadora na modalidade. A partir de então, assim como busca corrigir e aprimorar tempo, 

postura, técnica, entre outros, ele também passa a valorizar atividades que possam exercitar a 

mente, como os simulados, e assim deixar o psicológico mais confortável para o desafio 

proposto.  

Por fim, os benefícios se estendem para além do universo esportivo, transformando o 

ultramaratonista em uma pessoa resiliente, que com muita prática e persistência, expande a sua 

Inteligência Social, manifestando na sua vida em geral habilidades como empatia, capacidade 

de ouvir - ainda que praticada em grupos, correr é uma atividade solitária -, boa capacidade de 

formular objetivos, facilidade para inspirar pessoas, transmitir ideias e se conectar ao outro, 

além de resistência, força e flexibilidade para suportar críticas e frustrações.  
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O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS EM 

LÍDERES E SEUS REFLEXOS NA MOTIVAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO 

 

CARELLI, Teresa 1; OLIVEIRA, Flávia de 2 

 

RESUMO  

A liderança tem papel fundamental na motivação e bem-estar das equipes, tanto quanto 

na produtividade e qualidade do trabalho por elas desempenhado. As empresas esperam de seus 

líderes e gestores este tipo de atuação e almejam resultados excelentes, reflexo destes 

comportamentos. Assim, torna-se essencial o desenvolvimento e aperfeiçoamento constante de 

competências socioemocionais para que líderes e gestores estejam preparados e capacitados a 

exercerem esta atividade de alta complexidade psicológica e emocional. 

 

Palavras-chave: Liderança. Competências socioemocionais. Motivação. Equipes de trabalho. 

Área do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

 

INTRODUÇÃO 

 

As empresas e organizações já identificaram, há algum tempo, a relação entre motivação, 

bem-estar e qualidade de vida de seus trabalhadores e seus índices de qualidade e produtividade 

no trabalho.  

A este respeito, ROBBINS (2005), aponta que “o desempenho no trabalho ou fora dele 

depende não somente das habilidades individuais, mas também da motivação de cada um”. 

Assim, empresas e organizações buscam ferramentas, técnicas e modelos que permitam 

a líderes e gestores atuarem frente às suas equipes de trabalho, buscando extrair destas seu 

maior potencial, por meio de ações motivadoras e clima organizacional positivo. 
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“As organizações empresariais são forçadas a não aceitar mais a suposição de que o 

trabalho seja por natureza desagradável. Pelo contrário, ele realmente tem sentido para 

as pessoas à medida que se reconheçam naturalmente envolvidas por ele. A motivação 

para um trabalho depende do significado que cada qual atribui a essa atividade. A 

motivação é considerada agora como um aspecto intrínseco às pessoas”. 

(BERGAMINI, 2008) 

 

Ainda de acordo com BERGAMINI (2008), o conceito de liderança pode variar de 

autores e dentro das organizações podem ter alguns significados diferentes,  

 

"constata-se que a maior parte dos autores conceitua liderança como processo de 

influência de um indivíduo sobre outro indivíduo ou grupo, com vistas à realização 

de objetivos em uma situação dada". (BERGAMINI, 2008).  

 

Esta influência pode melhorar o ambiente e o clima organizacional, gerando motivação, 

desde que líderes e gestores tenham potencial de inteligência emocional para desenvolver este 

papel e façam este trabalho de modo a gerar resultados positivos a todos os envolvidos no 

processo. Este é um trabalho árduo e que exige destes profissionais condições psicológicas e 

emocionais para executar, haja vista a necessidade de desenvolvimento de suas competências 

socioemocionais.  

Para tanto, líderes e gestores precisam se autoconhecer, compreender seu trabalho e 

função e entender o papel que exercem sobre sua equipe para um bom resultado organizacional.  

O objetivo do artigo é avaliar a importância do desenvolvimento de competências 

socioemocionais para o desempenho do líder e do gestor nos processos motivacionais e de bem-

estar de suas equipes de trabalho, proporcionando assim, indiretamente, melhores desempenhos 

e resultados para a empresa. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso, com aplicação de pesquisa primária do 

tipo quantitativa em funcionários de uma empresa de prestação de serviços no ramo de 

representação comercial, divididos em dois grupos, 20 funcionários operacionais e 5 gestores 
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de equipes, entre os meses de fevereiro e março de 2019, dando ênfase na motivação no 

ambiente de trabalho. Também será verificado junto aos Recursos Humanos da empresa, o 

processo de desenvolvimento de competências e capacitação de líderes e gestores.  

Em paralelo, foi realizada pesquisa bibliográfica de fonte secundária para o melhor 

embasamento dos assuntos envolvidos neste estudo.  

 

 

LIDERANÇA NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Para que seja possível a reflexão sobre o papel desempenhado pelo líder numa empresa é 

preciso, antes compreender o conceito de liderança e a diferença entre líder e gestor. 

A definição de liderança é mais abrangente e engloba a gestão de pessoas, enquanto a de 

gestor restringe-se mais à atuação do profissional nos processos e atividades que estão sob a 

sua competência. 

 

“Esse estudo opta por discutir o líder e não o gestor como ator organizacional 

importante na execução da gestão de pessoas. A origem do conceito de gerente é 

anterior ao conceito de líder. O papel do gerente, inicialmente definido com base nas 

funções da administração – planejar, organizar, dirigir e controlar”. (MAXIMIANO 

apud BIANCHI, 2017). 

 

Este gestor evoluiu, agregando novas e complexas atribuições na sua função. 

 

“Recebeu atribuições relacionadas às pessoas com as quais este (o gerente) se 

relacionava. Por outro lado, o conceito de líder, que tratava de características 

individuais e das relações pessoais, recebeu uma perspectiva mais completa, passando 

a relacionar outras variáveis contingenciais”. (DAY & HARRISON apud BIANCH, 

2017). 

 

Assim, neste estudo será utilizado o conceito de líder, acreditando no seu 

desenvolvimento de forma abrangente e integral, pois neste enfoque é possível considerar o 

papel do líder relevante no processo motivacional de sua equipe de trabalho e, partir daí, avaliar 
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a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais que lhe garantam a 

capacidade de desempenhar esta tarefa. 

Para tanto, vale a pena rever o conceito de motivação, que segundo BERGAMINI (2008), 

“deriva originalmente da palavra latina movere, que significa mover” e está ligada à intenção 

ou potencial de esforço a que um indivíduo se submete para atingir um resultado ou suprir uma 

necessidade. 

 Antes da Revolução Industrial, a motivação para os funcionários estava relacionada a 

ameaças e punições, onde criou-se uma forma de medo, caso o colaborador não atendesse às 

solicitações do líder.  

Hoje já não se pensa motivação desta maneira e cada vez mais ela está ligada à relação 

de reconhecimento e valores intangíveis que o indivíduo dá ao seu trabalho, aprendizado, 

engajamento, envolvimento, participação, disposição, prazer.  

Como a motivação é pessoal e se dá no interior das pessoas, tendo como sua principal 

característica ser um potencial de força cuja origem é intrínseca, é possível dizer que cada um 

tem a sua própria motivação, o que se pode fazer é estimular cada indivíduo a partir de seus 

interesses e expectativas, a aumentar o seu nível de motivação que, por sua vez, gera melhores 

resultados para a empresa, por elevar índices de produtividade e qualidade no trabalho.  

Um líder com competências socioemocionais desenvolvidas, consegue realizar a leitura 

de cada um de seus funcionários e se suas necessidades, objetivos e expectativas estão sendo 

atendidas, oferecendo assim os estímulos adequados para que a motivação surja e se mantenha 

em alto nível.  

Estimular a motivação numa equipe de trabalho exige do líder a descoberta e a 

compreensão das necessidades de cada funcionário junto com suas realizações e assim, 

promover ações para potencializar seus resultados. 

 

“A habilidade de influenciar outras pessoas a tomar, de forma voluntária e rotineira, 

decisões que aumentem a viabilidade em longo prazo da organização, ao mesmo 

tempo em que mantêm a estabilidade financeira em curto prazo.”  

[...] 

 “Sem uma liderança estratégica eficiente, a probabilidade de uma empresa apresentar 

boa performance ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios da economia mundial 

diminui drasticamente.” (HITT, 1999) 
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Também é importante o entendimento do que se tratam as competências socioemocionais, 

afinal, a ideia de competências é muito difundida e utilizada no meio organizacional, 

especialmente nos processos ligados à gestão de pessoas. 

 

 “Em geral, os modelos de competências profissionais apresentam dois focos. O 

primeiro recai sobre as competências profissionais básicas a qualquer atividade, 

facilmente transferíveis de um contexto para outro. O segundo refere-se às 

competências socioemocionais, que se situam no domínio de processos afetivo-

emocionais, pessoais e interpessoais. As competências básicas asseguram um nível de 

domínio transversal, que permite ao futuro trabalhador mobilizar seus recursos 

pessoais no nível do saber (conhecimento), do fazer (aplicação técnica) e do querer 

(atitudes e valores), adaptando-os ao contexto de trabalho mais imediato. As 

competências socioemocionais, a seu turno, funcionam como via pela qual as demais 

competências são expressas e desenvolvidas. Em outras palavras, o domínio de 

aspectos motivacionais e afetivos, em si e nos outros, assegura a aprendizagem, o 

desenvolvimento e a transferência dessas capacidades para outros contextos laborais.” 

(GONDIM e outros, 2014) 

 

É o desenvolvimento destas competências socioemocionais nos líderes que lhes 

proporcionará condições psicológicas e emocionais de lidar com as demandas voltadas à gestão 

de pessoas e a promover ações de motivação, incentivo e reconhecimento em sua equipe de 

trabalho. 

 

 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E MOTIVAÇÃO 

 

As empresas vêm a cada dia buscando alternativas para melhorar o seu desempenho no 

mercado, a partir de ações que transformem suas equipes de trabalho em equipes de alta 

performance.  

 

“A gestão das organizações tem se deparado com o contínuo desenvolvimento 

profissional e transformação do ambiente e do espaço organizacional e isso tem 

desafiado o modo de gerir as organizações no sentido de buscar estratégias para 
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proporcionar reflexões mais abrangentes sobre os fenômenos organizacionais e suas 

relações com o ambiente externo, tendo por objetivo o desenvolvimento 

institucional”. (MATINSUO apud MELO, 2015) 

 

A empresa estudada não é diferente, assim já vem implementando ações, há 2 anos, no 

intuito de melhorar os resultados de suas equipes e desenvolver líderes capazes de geri-las. Para 

saber se estas ações estão surtindo o efeito esperado e se os resultados estão aparecendo, uma 

pesquisa foi realizada com 20 funcionários e 5 gestores, buscando compreender o papel do líder 

nestas equipes de trabalho e desempenho na motivação do grupo. 

A pesquisa mostrou que dos 20 funcionários avaliados, 70% acreditam que o ambiente 

de trabalho faz diferença em seus resultados e 90% consideram-se mais produtivos quando se 

sentem mais motivados e integrados ao grupo de trabalho (gráfico 1 e 2).  

 

Gráfico 1: Motivação e Produtividade 

 

Fonte: Próprio autor (baseado na compilação de dados da pesquisa quantitativa realizada) 

 

Gráfico 2: Motivação e Produtividade 

10%

90%

Sentir-se motivado e integrado à equipe melhora seu desempenho e produtividade?

não em partes sim
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Fonte: Próprio autor (baseado na compilação de dados da pesquisa quantitativa realizada) 

 

“A maioria dos estudos acadêmicos enfatizam o desenvolvimento da liderança como 

um dos produtos ou resultados da gestão de pessoas. O desenvolvimento é estudado 

com foco individual, grupal ou organizacional. Mais recentemente, a ênfase no líder 

global passou a fazer parte do foco organizacional.” (BIANCHI, 2017) 

 

Os líderes da empresa conhecem seu papel e suas atribuições, e sabem da 

responsabilidade que têm ao gerir pessoas, tanto que, 100% deles se consideram importantes 

na motivação do grupo e destes 90% se consideram motivadores e incentivadores de suas 

equipes no dia a dia de trabalho (gráfico 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Papel da Liderança  

10%

20%

70%

Um ambiente de trabalho positivo e agradável faz com que você gere melhores 
resultados?

não em partes sim
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Fonte: Próprio autor (baseado na compilação de dados da pesquisa quantitativa realizada) 

 

Gráfico 4: Atuação da Liderança 

 

Fonte: Próprio autor (baseado na compilação de dados da pesquisa quantitativa realizada) 

 

Esta posição da liderança vai de encontro a uma definição de PETER DRUCKER (1999), 

que diz: “O produto final do trabalho de um administrador são decisões e ações”.  

Já MUNFORD (2012), compreende que o líder precisa ser capacitado, ressaltando a 

relevância do processo de desenvolvimento do líder, que pode aprender e aprimorar seu 

potencial,  

100%

Você se considera, enquanto líder, um fator importante para manter a motivação da 
equipe?

não em partes sim

10%

90%

Você ajuda a manter a produtividade da equipe em alta, por meio de ações 
motivacionais?

não em partes sim



 

151 
Artigo: O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS EM LÍDERES E 

SEUS REFLEXOS NA MOTIVAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO.  

Autor: CARELLI, Teresa 1; OLIVEIRA, Flávia de. Págs. 143 – 157. 

 

“Os líderes não nascem nem são feitos; de fato, o seu potencial inato é moldado pelas 

experiências que lhes permitem desenvolver as capacidades necessárias à resolução 

de problemas significativos.”  (MUNFORD, 2012). 

 

Na empresa em questão, o RH demonstra esta preocupação ao sinalizar ações que vem de 

encontro com o desenvolvimento de competências socioemocionais de seus líderes e gestores 

(tabela 1). 

 

Tabela 1: Desenvolvimento de Pessoal – Gestão de Competências  

 

ATUAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS 

AÇÕES DO RH DATA DA REALIZAÇÃO 

Mapeamento de competências Fevereiro/2018 

Implantação da avaliação de desempenho por competências Maio/2018 

Aplicação da primeira avaliação de desempenho por competências Novembro/2018 

Construção de plano anual de treinamento Dezembro/2018 

Feedback dos líderes às equipes Janeiro/2019 

Aplicação da segunda avaliação de desempenho por competências Novembro/2019 

Fonte: Próprio autor (baseado em informações dos Recursos Humanos da empresa pesquisada) 

 

É possível verificar o empenho da empresa, bem como a capacidade de percepção, tanto 

da equipe de trabalho, quanto dos líderes, de que comportamentos e posturas assertivas trazem 

benefícios para o ambiente de trabalho e, consequentemente, melhores resultados uma vez que 

as equipes se sentem mais integradas e motivadas. 

Ainda assim, há muito a se fazer, pois a cultura organizacional da empresa vem sofrendo 

alterações com a mudança no formato da gestão de pessoas e todos precisam assimilar e praticar 

estas mudanças em seu dia a dia de trabalho. 

Desenvolver uma gestão por competência e o potencial dos indivíduos nos seus aspectos 

socioemocionais,  

 

“Envolve a capacidade de obter resultados específicos tangíveis a partir da 

mobilização integrada das competências individuais e coletivas, do uso efetivo dos 
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recursos produtivos e de informação, de redes de relacionamentos, entre outros. Um 

nível elevado de consenso sobre as competências e habilidades da organização é muito 

importante no contexto da gestão do conhecimento, pois facilita o desenvolvimento 

de estratégias de negócio que alavancam estes ativos.” (TERRA, 2001). 

 

Isso fica claro quando percebemos que os líderes compreendem seu grau de 

responsabilidade – 100% deles se consideram responsáveis pela motivação do grupo e 

desempenho da equipe, assim como a equipe, identifica este perfil na liderança – 90% 

consideram seus líderes comprometidos (gráfico 5 e 6). 

 

Gráfico 5: Liderança comprometida  

 

Fonte: Próprio autor (baseado na compilação de dados da pesquisa quantitativa realizada) 

 

 

Gráfico 6: Comprometimento da Liderança 

100%

Você, como líder, é comprometido com os resultados da empresa?

não em partes sim
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Fonte: Próprio autor (baseado na compilação de dados da pesquisa quantitativa realizada) 

 

Mas, os líderes ainda não se sentem emocionalmente prontos para esta atuação. Quando 

questionados se se estão emocionalmente preparados para ocupar o cargo de liderança, a 

afirmativa é de apenas 40% deles. E a equipe de trabalho reflete este sentimento quando, 70% 

dizem que seu líder não está preparado emocionalmente para o cargo de liderança que ocupa 

(gráfico 7 e 8). 

 

Gráfico 7: Liderança comprometida  

 

Fonte: Próprio autor (baseado na compilação de dados da pesquisa quantitativa realizada) 

Gráfico 8: Inteligência Emocional na Liderança 

10%

90%

Você considera seu líder comprometido com os resultados da empresa?

não em partes sim

30%

30%

40%

Sentir-se motivado e integrado à equipe melhora seu desempenho e produtividade?

não em partes sim
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Fonte: Próprio autor (baseado na compilação de dados da pesquisa quantitativa realizada) 

 

Assim, é preciso desenvolver uma cultura de aprendizagem constante, que englobe a 

empresa como um todo, equipes e lideranças, e que promova o desenvolvimento do profissional 

e da pessoa que é este profissional, afinal, ao falar de competência socioemocional, fala-se do 

indivíduo em sua integralidade.  

 

“Se uma organização que aprende fosse uma inovação de engenharia, como o avião 

ou um computador, os componentes seriam chamados tecnologia”. Para uma inovação 

no comportamento humano, os componentes precisam ser vistos como disciplinas. A 

prática dessa disciplina é a de ser um eterno aprendiz que permite que novas ideias e 

percepções sejam estudadas e dominadas para serem colocadas em prática - uma 

disciplina é um caminho de desenvolvimento para a aquisição de determinadas 

habilidades ou competências.” (SENGE, 2014) 

 

Deste modo, fica claro que o caminho já está desenhado, mas são necessárias ações e práticas 

constantes para que o processo se instaure e todos se sintam envolvidos e motivados a fazer a 

diferença. 

Por isso, é fundamental que a empresa perceba a relevância destes processos e procure 

caminhos para implantá-los e mantê-los, tornando este modelo de aprendizagem contínua, parte 

da sua cultura organizacional. 

 

70%

10%

20%

Você acha seu líder emocionalmente preparado para ocupar o cargo que ocupa?

não em partes sim
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“Capital intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma empresa, o que lhe 

proporciona vantagem competitiva. Ao contrário dos ativos, com os quais os 

empresários e contabilistas estão familiarizados – propriedade, fábricas, equipamento, 

dinheiro – o capital intelectual é intangível. Constitui a matéria intelectual: 

conhecimento, informação, propriedade intelectual, experiência, que pode ser 

utilizada para gerar riqueza.” (STEWART, 2002) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é uma mostra de que competências socioemocionais devem e precisam fazer 

parte do escopo de competências desenvolvidas na liderança de uma empresa, pois estas 

competências dão ao líder subsídios psicológicos/emocionais, importantes para sua atuação 

frente à gestão de pessoas. 

Estimular o potencial de Inteligência Emocional dos líderes é fundamental para que este 

consiga desempenhar atribuições ligadas à motivação e ao comprometimento da equipe com o 

trabalho e desenvolver estratégias assertivas para que estas ações sejam revertidas em resultados 

positivos para a empresa. 

Numa simples amostragem, envolvendo 20 funcionários e 5 líderes, percebe-se que todos 

já se deram conta da importância da motivação na geração dos resultados e no quanto os líderes 

são fundamentais neste processo. Falta ainda o processo de desenvolvimento destes líderes. 

Neste caso específico, a empresa já identificou esta necessidade e está implantando várias ações 

para saná-las.  

Mas, muitas empresas ainda não se deram conta disso e, por vezes, perdem em 

produtividade e resultado, quando não, perdem seus talentos profissionais, por não 

identificarem a importância do desenvolvimento integral de seus líderes, por isso, este assunto 

deve continuar a ser levantado e estudado com seriedade.   
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