
Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla
Rosane Maria Seibert
Vilmar Antonio Boff

(Organizadores)

GESTÃO INOVADORA E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL





Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla
Rosane Maria Seibert
Vilmar Antonio Boff

(Organizadores)

Editora Ilustração
Cruz Alta – Brasil

2020

GESTÃO INOVADORA E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL



Responsável pela catalogação: Fernanda Ribeiro Paz - CRB 10/ 1720

2020
Proibida a reprodução parcial ou total desta obra sem autorização da Editora 

Ilustração
Todos os direitos desta edição reservados pela Editora Ilustração

Tiragem: 200 exemplares

Rua Coronel Martins 194, Bairro São Miguel, Cruz Alta, CEP 98025-057
E-mail: eilustracao@gmail.com

Copyright © Editora Ilustração

Editor-Chefe: Fábio César Junges
Diagramação: Fábio César Junges

Capa: Tiago Beck
Imagens da capa: Freepik

Revisão: Os autores

CATALOGAÇÃO NA FONTE

G393     Gestão inovadora e responsabilidade social / organizadores: Neusa 
Maria da Costa Gonçalves Salla, Rosane Maria Seibert, 
Vilmar Antonio Boff. - Cruz Alta: Ilustração, 2020.
206 p.

ISBN 978-85-92890-22-3

1. Gestão. 2. Responsabilidade social. 3. Educação financeira. 
 I. Salla, Neusa Maria da Costa Gonçalves (org.) II. Seibert, Rosane 
 Maria. (org.) III. Boff, Vilmar Antonio (org.)

     CDU: 65.012.2



Conselho Editorial

Adair Adams IFFRS, Vacaria, RS, Brasil
Adriana Maria Andreis UFFS, Chapecó, SC, Brasil

Adriana Mattar Maamari UFSCAR, São Carlos, SP, Brasil
Célia Zeri de Oliveira UFPA, Belém, PA, Brasil

Clemente Herrero Fabregat UAM, Madrid, Espanha
Daniel Vindas Sánches UNA, San Jose, Costa Rica

Denise Girardon dos Santos FEMA, Santa Rosa, RS, Brasil
Domingos Benedetti Rodrigues SETREM, Três de Maio, RS, Brasil

Edemar Rotta UFFS, Cerro Largo, RS, Brasil
Edivaldo José Bortoleto UNOCHAPECÓ, Chapecó, RS, Brasil

Egeslaine de Nez UFMT, Araguaia, MT, Brasil
Elizabeth Fontoura Dorneles UNICRUZ, Cruz Alta, RS, Brasil

Evaldo Becker UFS, São Cristóvão, SE, Brasil
Glaucio Bezerra Brandão UFRN, Natal, RN, Brasil

Héctor Virgílio Castanheda Midence USAC, Guatemala
Luiz Augusto Passos UFMT, Cuiabá, MT, Brasil

Maria Cristina Leandro Ferreira UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
Odete Maria de Oliveira UNOCHAPECÓ, Chapecó, RS, Brasil

Rosângela Angelin URI, Santo Ângelo, RS, Brasil
Tiago Anderson Brutti UNICRUZ, Cruz Alta, RS, Brasil

Este livro foi avaliado e aprovado por pareceristas ad hoc.





SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ............................................................................13
Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla
Rosane Maria Seibert
Vilmar Antonio Boff

MARKETING DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 
DIRECIONADO AO PÚBLICO INFANTIL ................................. 19

Fernanda Klein Both
André Ricardo Segala dos Santos
Ana Rita Catelan Callegaro
Berenice Beatriz Rossner Wbatuba

PLATAFORMA INTERATIVA DE GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL: NOVO INSTRUMENTO LIGADO À 
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ........................................................ 41

Grace Kelly Holtz Scremin
Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA SOB O     
OLHAR DA GESTÃO ESTRATÉGICA .......................................... 67

Priscila Mitri Dalla Corte
Ana Rita Catelan Callegaro
Berenice Beatriz Rossner Wbatuba
Rosane Maria Seibert



CIDADES INTELIGENTES: UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA 
DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E 
INFRAESTRUTURA URBANAS .................................................... 87

Fernando Zimmermann Prestes
Gidião Araujo Monteiro
Fabiana Regina Falkembach
Vilmar Antônio Boff
Carlos Oberdam Rolim

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA E O ENDIVIDAMENTO  
PESSOAL ......................................................................................... 95

Daniel Baumgart
Martinho Berwanger
Rosane Maria Seibert
Antônio Vanderlei dos Santos
Vilmar Antônio Boff

A RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA 
ORGANIZACIONAL E A PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA 
LISTAGEM DE MAIOR ALTA NO IBOVESPA ............................113

Camila Gabriele Câmara
Diogo Motta Tibulo
Daniel Knebel Baggio
Rosane Maria Seibert

ESTUDO SOBRE OS MICROEMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS SOB A ÓTICA DAS VARIÁVEIS DA TEORIA 
DA CONTINGÊNCIA NO CENÁRIO MUNICIPAL DO RIO 
GRANDE DO SUL ........................................................................127

Daiani Mello dos Santos Fortes
Bruna Talita Ehrlich de Resende



Carla Maria Eisele Duarte
Carlos Oberdan Rolim
Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS ORGANIZAÇÃO:       
UMA REVISÃO DE LITERATURA ..............................................145

Jane Mello
Rosane Maria Seibert
Ana Rita Catelan Callegaro

A INFLUÊNCIA DOS RISCOS EPIDÊMICOS NO FLUXO DE 
TURISTAS NAS MISSÕES ............................................................165

 Claudio Reinke
Antônio Vanderlei dos Santos

OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL       
À LUZ DO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO ........181

Valquiria Moro de Souza
Bernardo Both





APRESENTAÇÃO

Gestão Inovadora e Responsabilidade Social é uma publicação do 
Programa de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Organizações 
da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – 
Campus de Santo Ângelo. A obra é composta por capítulos de docentes 
e discentes do Programa de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de 
Organizações e de Cursos de Graduação de Administração e Ciências 
Contábeis comprometidos com a responsabilidade social da gestão 
inovadora. Os capítulos problematizam e apresentam soluções para a 
relação gestão e responsabilidade a partir de uma diversidade de enfoques, 
como: administração de informações, economia regional, estratégia 
de organizações, finanças e custos, gestão da produção, gestão pública, 
responsabilidade socioambiental, tecnologia e inovação, turismo de 
desenvolvimento, marketing. 

O marketing influencia as crianças no que diz respeito às suas 
escolhas e preferências. As crianças, por sua vez, influenciam de forma 
determinante a decisão de compra dos adultos. Entre os produtos 
que possuem grandes movimentos de marketing voltados para o 
público infantil está o ramo relacionado aos produtos alimentícios 
industrializados. Partindo desta problemática, no capítulo “Marketing 
de alimentos industrializados direcionado ao público infantil”, Fernanda 
Klein Both, André Ricardo Segala dos Santos, Ana Rita Catelan Callegaro 
e Berenice Beatriz Rossner Wbatuba procuram compreender os fatores 
abrangidos pelo marketing de produtos industrializados voltados para o 
público infantil no Brasil. Os autores concluem que apesar da existência 
de legislações que preservem o público infantil no Brasil do marketing 
persuasivo para consumo de produtos industrializados, as crianças ainda 
estão muito suscetíveis a esse tipo de publicidade e, por consequência, aos 
efeitos dos alimentos industrializados sobre a saúde dessas crianças.
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A Gestão Pública pode ser considerada um conjunto de práticas 
que alcance demandas da sociedade com objetivo de encontrar soluções 
para os problemas públicos. Nesse contexto, no capítulo “Plataforma 
interativa de gestão pública municipal: novo instrumento ligado à 
transparência pública”, as autoras Grace Kelly Holtz Scremin e Neusa 
Maria da Costa Gonçalves Salla elaboraram uma Plataforma Interativa de 
Gestão Pública, a fim de subsidiar os cidadãos com informações referentes 
à gestão pública. Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada um 
estudo bibliográfico sobre o tema abordado. A plataforma está estruturada 
em dez categorias sendo elas: Cultura/Lazer, Direitos Humanos, 
Desenvolvimento Social, Educação, Economia, Meio Ambiente, 
Saneamento Básico, Saúde, Trabalhista/Previdenciária e Transparência, 
permitindo que os cidadãos possam potencializar o conhecimento para 
a formação das opiniões sobre os assuntos de gestão pública que exigem 
uma atenção maior dos governantes e da sociedade na busca de políticas 
estratégicas para a resolução dos problemas de interesse público.

O tema referente à responsabilidade social corporativa vem 
sendo discutido entre diversos estudiosos como saliente na formulação 
de estratégias. As empresas estão redefinindo seus papéis, adotando um 
comportamento socialmente responsável, assinalado por uma carência 
ética nas práticas e relações. Neste sentido, no capítulo “Responsabilidade 
social corporativa sob o olhar da gestão estratégica”, Priscila Mitri Dalla 
Corte, Ana Rita Catelan Callegaro, Berenice Beatriz Rossner Wbabuta 
e Rosane Maria Seibert apresentam uma revisão de literatura sobre a 
responsabilidade social corporativa nas organizações sob o olhar da gestão 
estratégica. As autoras concluem que as empresas estão conscientes de 
que necessitam investir em responsabilidade social, com ações de retorno 
futuro, responsabilidade direcionada a uma atitude empresarial ética e 
responsável, que deve incluir empresa, funcionários e sociedade. 

Fernando Zimmermann Prestes, Gidião Araujo Monteiro, 
Fabiana Regina Falkembach, Vilmar Antônio Boff e Carlos Oberdam 
Rolim, no capítulo “Cidades inteligentes: utilização de plataforma 
de gestão para gerenciamento de serviços e infraestrutura urbanas”, 
apresentam oportunidades e vantagens advindas com a implementação de 
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ações vinculadas às cidades inteligentes, na perspectiva da otimização das 
tomadas de decisões em gestão pública e os benefícios decorrentes para 
o conjunto da população. Os autores concluem que a implementação de 
programas em uma Plataforma Web proporciona significativas melhorias 
no bem estar dos cidadãos, bem como na eficiência da gestão pública em 
atividades que envolvem as cidades e, consequentemente, na melhoria 
dos serviços públicos disponibilizados aos habitantes locais e regionais.

No capítulo “A educação financeira e o endividamento pessoal”, 
Daniel Baumgart, Martinho Berwanger, Rosane Maria Seibert, Antônio 
Vanderlei dos Santos e Vilmar Antônio Boff, com o intuito de contribuir 
com a disseminação de conhecimento na área de finanças pessoais, 
avaliaram de forma quantitativa dados obtidos em uma Prefeitura a 
respeito dos empréstimos consignados dos servidores públicos da mesma. 
Os autores constataram que 43% dos colaboradores possuem empréstimo 
consignado, ou seja, é um percentual de quase 50% das pessoas que 
estão com dívida na instituição onde trabalham devido a empréstimo 
de valor financeiro pessoal. Isso demostra que a população é carente de 
conhecimento de gestão financeira pessoal.

O InfoMoney, maior revista eletrônica especializada em 
investimentos pessoais e educação financeira do Brasil, publicou, em 
dezembro de 2018 reportagem denominada “As maiores altas e baixas 
do Ibovespa em 2018”, listando as dez empresas que dispararam e as 
dez que deixaram de brilhar na bolsa naquele ano. Diante disso, os 
autores Camila Gabriele Câmara, Diogo Motta Tibulo, Daniel Knebel 
Baggio e Rosane Maria Seibert, no capítulo “A relação entre o nível 
de transparência organizacional e a primeira colocação na listagem de 
maior alta no Ibovespa”, verificam se há alguma relação entre o nível de 
transparência adotado e a colocação obtida pela empresa que encabeçou 
o topo da lista das maiores altas no interregno em questão – Magazine 
Luiza. Os autores concluem que que, efetivamente, a companhia tem 
níveis de transparência adequados e compatíveis com a colocação 
alcançada. Entende-se a importância do tema a ser tratado e sugere-se 
novo estudo acerca das melhores e piores colocações de empresas no 
ranking da IBOVESPA. 
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O capítulo “Estudo sobre os microempreendedores individuais 
sob a ótica das variáveis da teoria da contingência no cenário municipal 
do Rio Grande do Sul”, de Daiani Mello dos Santos Fortes, Bruna Talita 
Ehrlich de Resende, Carla Maria Eisele Duarte, Carlos Oberdan Rolim 
e Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla, teve por objetivo investigar, 
sob a óptica da Teoria Contingencial, empresas enquadradas na categoria 
de Microempreendedor Individual (MEIs) de dois municípios da região 
noroeste do Rio Grande do Sul. Para isso, foram coletados de dados no 
Portal do Empreendedor e, então, realizadas análises considerando a 
variável “ambiental” nas empresas encontradas. Os principais resultados 
indicam a diferença de 574 empresas a mais em um município; em 
ambos os municípios identificou-se cadastros ativos de empreendedores 
de outras nacionalidades; o município com menor quantitativo de MEIs 
apresenta maior número de empreendedores de outras nacionalidades; 
e o único dado que obteve o mesmo resultado diz respeito à faixa etária 
31-40 anos como sendo os que mais empreendem.

Jane Mello, Rosane Maria Seibert e Ana Rita Catelan Callegaro, 
no capítulo “A responsabilidade social das organização: uma revisão 
de literatura”, identificam quais são as responsabilidades sociais 
organizacionais, quem são os stakeholders que as organizações devem 
atender prioritariamente e com quais expectativas elas precisam se 
preocupar. Para as autoras, a responsabilidade social traz no conceito de 
gestão a necessidade de deixar de lado a visão de que o maior objetivo 
organizacional é o lucro. As organizações precisam se preocupar com 
o ambiente aonde as mesmas estão inseridas, atendendo aos interesses 
dos diversos stakeholders, principalmente dos primários, aqueles 
mais diretamente interessados nas organizações. Essa forma de gestão 
aproxima a organização da sociedade onde ela se encontra inserida. A 
responsabilidade social se subdivide em dimensões ou categorias que 
podem ser atendidas de forma piramidal, buscando em primeiro lugar a 
sustentabilidade econômica. Essas dimensões ou categorias são: ambiental 
e a social, mas mais exploradas pela literatura, seguidas das categorias: 
econômica e financeira, produtos e serviços, estratégica, governança, ética 
e legal. 
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No capítulo “A influência dos riscos epidêmicos no fluxo de 
turistas nas Missões”, Claudio Reinke e Antônio Vanderlei dos Santos 
analisam o reflexo de epidemias como a dengue, a febre amarela e a gripe 
H1N1 na região das Missões do Rio Grande do Sul, observando pelo 
prisma de suas consequências à saúde e pelos efeitos que a divulgação, por 
vezes, alarmista dos fatos causaram e ainda causam para a economia da 
região. Foram realizadas pesquisas das principais doenças que causaram 
repercussão extensiva na mídia e que influenciaram o fluxo de turismo 
na região. Os resultados foram comparados com dados de visitação 
ao Museu Olavo Pinheiro Machado em Santo Ângelo, que guarda os 
registros de consulta ao seu acervo. O período analisado foi de janeiro a 
junho durante os anos de 2010 a 2015, com atenção especial para o caso 
da dengue que no mês de abril e maio de 2015 teve alta na incidência de 
casos na região, inclusive com registro de óbito. 

Embora a Constituição Federal de 1988 apresente, em seu 
conteúdo, a importância que a sociedade, o Estado e os instrumentos 
jurídicos em relação a questão ambiental, não raras vezes vê-se violação 
por parte da população geral dos preceitos constantes no ordenamento 
jurídico acerca da questão ambiental. Tendo em vista esta problemática, 
Valquiria Moro de Souza e Bernardo Both, no capítulo “Os objetivos do 
desenvolvimento sustentável à luz do Direito Constitucional brasileiro”, 
apresentam os dispositivos constitucionais expressos na Constituição 
Federal de 1988 relacionados com os objetivos do desenvolvimento 
sustentável, bem como apresentam relevantes tópicos constantes na 
legislação infraconstitucional relacionados ao respetivo assunto. Os 
autores demonstram que os dispositivos constitucionais, bem como a 
legislação infraconstitucional, apresentam as condições para que o Brasil 
possa implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável sem 
novos regramentos.

Por fim, convém ressaltar que a presente obra Gestão Inovadora e 
Responsabilidade Social é o resultado do estudo intermitente de diversos 
pesquisadores comprometidos com a gestão inovodora, desenvolvimento 
regional e responsabilidade social. Atentos às experiências de atuação 
junto à comunidade e sociedade em que se encontram inseridos, os/
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as autores/as dos diversos capítulos apresentam referenciais teóricos, 
pesquisas, dinâmicas e soluções fundamentais para a gestão inovadora 
com responsalidade social.

Desejamos a todos uma boa leitura! 

Santo Ângelo, 5 de janeiro de 2020.

Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla
Rosane Maria Seibert
Vilmar Antonio Boff



MARKETING DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 
DIRECIONADO AO PÚBLICO INFANTIL

Fernanda Klein Both1

André Ricardo Segala dos Santos2

Ana Rita Catelan Callegaro3

Berenice Beatriz Rossner Wbatuba4

1 Introdução

Novos tempos suscitam novas demandas, novos desejos e 
necessidades. Vive-se a era da inovação, da inclusão através das novas 
tecnologias e dos novos produtos e serviços. Esse cenário traz muitas 
oportunidades de expansão empresarial, tendo em vista o aumento do 
consumo por parte da população, e o crescimento do mercado consumidor 
vem apresentando um novo e promissor nicho de negócio: o mercado 
infantil. Isso porque as crianças representam um percentual importante 
na quantidade de clientes do varejo, inclusive muitas vezes exercendo um 
papel determinante na decisão de compra dos adultos (FERREIRA et al., 
2015).

Com o propósito de explorar esse novo mercado de maneira eficaz 
e lucrativa, o marketing direcionado ao público infantil tem investido no 
desenvolvimento de técnicas, estratégias e ações exclusivas para despertar o 
interesse desses importantes clientes. Neste viés, a estratégia adaptada pelas 

1 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de 
Santo Ângelo, RS, Brasil, fernandaboth@hotmail.com

2 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de 
Santo Ângelo, RS, Brasil, andre.segala08@gmail.com

3 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de 
Santo Ângelo, RS, Brasil, anarita@san.uri.br

4 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de 
Santo Ângelo, RS, Brasil, bwbatuba@san.uri.br
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marcas baseia-se na exposição física ou ilustrativa dos produtos utilizando 
ferramentas e meios de comunicação e tecnologias, tais como internet 
e televisão, meios esses de amplo acesso a esse público. A ideia consiste 
em encantar o público-alvo com publicidades coloridas, diversificadas, 
divertidas e em muitos casos educativas, com contos que estimulam o 
imaginário do mundo infantil fazendo com que se identifiquem com os 
personagens apresentados (FERREIRA et al., 2015).

Estudos realizados no Brasil ressaltaram que os clientes infantis 
influenciam em até 92% das compras de produtos alimentícios, contando 
como fontes relevantes para a tomada de decisão: propagandas de 
televisão, a figura de personalidades renomadas para valorizar o produto 
e a embalagem. Apontam também que os produtos mais propensos à 
interferência do público infantil são biscoitos, bolachas, refrigerantes, 
salgadinhos, achocolatados, balas e chocolates, iogurtes, macarrões 
instantâneos, cereais e sorvetes (FERREIRA et al., 2015).

Ademais, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis – dentre 
as quais se destacam as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias 
crônicas, diabetes mellitus e neoplasias, com ênfase para a obesidade 
–, consideradas a causa principal de mortalidade e de incapacidade 
prematura na maioria dos países sul-americanos, incluindo o Brasil, 
possuem como fator de risco comum a alimentação inadequada (SELL 
et al., 2019)

É importante esclarecer, também, que muitos alimentos 
divulgados com foco no público infantil possuem altos teores de sódio, 
gorduras ou açúcar e, dessa forma, contribuem diretamente para o avanço 
da obesidade infantil, que por sua vez está correlacionada a inúmeras 
implicações negativas sobre a saúde das crianças. Como elas não possuem 
capacidade de discernimento para identificar quando estão sendo 
persuadidas ou incentivadas a adquirir determinados produtos através das 
influências de marketing, é necessário que leis as protejam e evitem que 
produtos nocivos à sua saúde sejam divulgados com o intuito de atingi-
las (OLMOS, 2016).

É diante desse contexto que essa pesquisa tem como objetivo 
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compreender os fatores abrangidos pelo marketing de produtos 
industrializados voltados para o público infantil no Brasil, bem como as 
consequências do consumo desses produtos sobre a saúde das crianças. O 
estudo busca ainda responder à seguinte questão de pesquisa: A legislação 
brasileira protege o público infantil no que diz respeito ao marketing de 
produtos alimentares industrializados? 

Este artigo está estruturado em seções, que incluem esta breve 
introdução, na qual é apresentado o tema central do estudo, objetivos 
e problema de pesquisa. Na segunda seção descreve-se a metodologia 
utilizada para a realização do estudo. Após, são demonstrados os principais 
conceitos relacionados ao marketing e os fatores que influenciam a 
comercialização de produtos industrializados para o público infantil, bem 
como os efeitos destes sobre a saúde das crianças e a legislação que tutela a 
publicidade infantil no Brasil. Por fim, são citadas as considerações finais 
do estudo com sugestão de trabalhos futuros e as referências bibliográficas 
que fundamentaram a pesquisa.

2 Metodologia

A metodologia utilizada classificou a pesquisa quanto aos fins 
como uma investigação explicativa e quanto aos meios, como sendo uma 
revisão bibliográfica.

Quanto aos fins, a pesquisa foi de natureza explicativa, porque 
buscou esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a 
ocorrência do fenômeno. Logo, a presente pesquisa objetiva compreender 
os fatores abrangidos pelo marketing de produtos industrializados 
voltados para o público infantil, no Brasil. 

Como esclarece Vergara (2014, p. 42), “a investigação explicativa 
tem como principal objetivo tornar algo inteligível justificar lhe os 
motivos. Visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de alguma 
forma, para a ocorrência de determinado fenômeno”.

Quanto aos meios, a pesquisa configura-se como bibliográfica, 
porque foi desenvolvida com base em material publicado em livros, 
revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em 
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geral.
Ainda segundo Vergara (2014, p. 43), “a pesquisa bibliográfica 

é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado 
em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 
público em geral”.

A base de dados utilizada foi o Google Acadêmico, utilizando como 
descritores “marketing”, “público infantil” e “alimentos industrializados”, 
na busca de artigos publicados, preferencialmente, nos últimos dez anos, 
ou seja, a partir de 2009. Já os livros foram selecionados, exclusivamente, 
pela pertinência com o tema, na biblioteca da Universidade.

Enfatiza-se que a pesquisa explicativa bibliográfica é relevante 
para a construção de análises referentes a uma determinada temática, na 
medida que são utilizados teorias, abordagens, dados e estudos existentes. 
Ao sistematizar essas abordagens epistemológicas, é possível desenvolver 
construtos significativos, os quais serão apresentados neste estudo na 
forma de conclusão.

3 Marketing, marca e consumo

O conceito moderno de marketing surgiu no pós-guerra, na 
década de 1950, quando o avanço da industrialização mundial acirrou 
a competição entre as empresas e a disputa pelos mercados trouxe novos 
desafios, criando um novo cenário no qual já não era suficiente desenvolver 
e produzir produtos e serviços com qualidade e a custo competitivo para 
que receitas e lucros fossem alancados (DIAS, 2011).

Os mercados estão cada vez mais competitivos. Isso ocorre, entre 
outros fatores, em razão do processo de mundialização do marketing. 
Os avanços da tecnologia e da otimização dos processos organizacionais 
contribuíram e ainda contribuem para que as empresas comercializem 
seus produtos e serviços em um número cada vez maior de países e 
para um número também maior de consumidores com alto grau de 
competitividade, pois permitem custos de produção, distribuição e 
comercialização reduzidos (ZENONE, 2011).
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Apesar desta competitividade ser um assunto contemporâneo, o 
marketing não é um fenômeno recente, pois é entendido e praticado como 
tal no Brasil há muitas décadas. Mesmo assim ainda é confundido por 
muita gente com propaganda ou com vendas, exclusivamente, quando 
essas palavras, na verdade, representam apenas ferramentas de marketing. 
Pode-se entender marketing como uma combinação de fatores que 
influencia os desejos para atingir objetivos organizacionais, tornando-
se necessário e importante no campo mercadológico (GREWAL, 2012; 
COBRA, 2017).

Segundo a definição formulada pela American Marketing 
Association, segundo a qual “o marketing é uma função organizacional 
e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação 
e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 
relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu 
público interessado” (MOREIRA et al., 2013).

Cobra (2011, p. 35), por sua vez, cita que o marketing tem como 
papel:

[...] identificar necessidades não satisfeitas, de forma a colocar 
no mercado produtos ou serviços que, ao mesmo tempo, 
proporcionem satisfação dos consumidores, gerem resultados 
auspiciosos aos acionistas e ajudem a melhorar a qualidade de vida 
das pessoas e da comunidade em geral.

Com a competitividade expressa no mercado, as organizações 
precisam perceber as expectativas, as necessidades e os desejos dos clientes 
para obterem sucesso e satisfazer os clientes e se adaptarem de maneira 
mais eficiente e eficaz que seus concorrentes. O conceito básico por trás 
do marketing é o da necessidade humana. Ele acontece para transformar a 
necessidade das pessoas que são moldadas pela personalidade individual ou 
cultura social, em uma oportunidade de negócios lucrativa. (MOREIRA 
et al., 2013) 

Neste contexto, Dias (2011, p. 2) define o conceito de marketing 
como sendo “a função empresarial que cria continuamente valor para o 
cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, por meio 
da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing: produto, 
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preço, comunicação e distribuição. ”
O Marketing na sua essência tem o papel de aplicar técnicas, 

ferramentas e boas práticas com o propósito de qualificar os produtos, 
tornando-os únicos ou atrativos o suficiente para atender as expectativas 
do público alvo. A alta competitividade existente no mercado varejista 
dos dias atuais, sugere foco no cliente, isso significa inteirar-se das suas 
insuficiências e anseios. Essa necessidade remete ao desenvolvimento 
de investigações direcionadas ao mercado alvo, com o propósito de 
aplicar as ferramentas adequadas para cada mercado assim, ampliando as 
possibilidades de acerto na agregação de valor ao produto.

Em suma, marketing é o departamento que produz as adequações 
necessárias para a diferenciação e consolidação de cada produto com vistas 
direcionadas exclusivamente aos seus clientes e mercados potenciais.

A marca, por outro lado, é o elo de ligação entre a organização, 
seus produtos e/ou serviços e seus clientes. A principal expectativa dos 
investidores em relação à marca, é estabelecer uma relação de confiança, 
qualidade e diferenciação dos seus produtos com os clientes finais, 
desfrutando de vantagens em relação a concorrência, assim formando 
uma distinção fortalecendo a base dos resultados operacionais (eficiência) 
e também no volume de vendas (faturamento/lucro) da organização. 
Buhanra (2012, p. 36) comenta que “construir marcas é gerar uma 
combinação de nomes e símbolos que passem a fazer sentido para o 
consumidor como referencial de respeito, admiração e confiança”.

À medida que a concorrência cria uma infinidade de opções, as 
empresas passam a buscar formas de estabelecer uma ligação emocional 
com os clientes, tornar-se insubstituíveis e desenvolver relações 
duradouras. Uma marca forte se destaca em um mercado saturado. As 
pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas e acreditam em sua 
superioridade. O modo como a marca é percebida afeta seu sucesso, não 
importando se você é uma start-up, uma organização sem fins lucrativos 
ou um produto (WHEELER, 2012).

Nesse sentido, a marca, uma combinação de nome e símbolo, 
representa a identidade de um produto ou de uma organização. É também 
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uma das mais importantes formas de comunicação devido ao conjunto 
de significados que expressa em termos de qualidade, desempenho, 
durabilidade, preço, status do usuário, dentre outros (BUHANRA, 2012).

O posicionamento de uma marca é resultado de um conjunto de 
ações que envolvem relacionamentos, estratégias, gestão, missão e valores 
presentes em todos os processos organizacionais, ou seja, no processo 
produtivo, financeiro, de vendas, de marketing, de recursos humanos, de 
compras, entre outros. No posicionamento de uma marca, tudo importa 
e colabora positiva ou negativamente no conceito da marca junto ao 
mercado. (ZENONE, 2012)

As marcas mostram os valores e o comprometimento da empresa 
com seus clientes. A criança reconhece as marcas utilizadas em sua casa, 
mesmo em se tratando de produtos que não são utilizados de forma direta 
por elas. A memorização de uma criança é mais gráfica do que verbal e, 
por esse motivo, fazem associação da marca e do nome a um personagem 
ou símbolo, o que aumenta as chances de memorização (MOREIRA et 
al., 2013).

A utilização de personagens conhecidos atribui personalidade aos 
produtos e representam, para a criança, um contato próximo e identificação 
com seus heróis favoritos, influenciando a criança na fidelização à marca. 
Os personagens são na maioria das vezes o que atraem as crianças para o 
consumo e preferência por determinado produto. As empresas precisam 
avaliar o personagem levando em conta como será sua imagem perante o 
público (MOREIRA et al., 2013).

As empresas estão utilizando cada vez mais o licenciamento de 
marcas como ferramenta para conquistar novos clientes. A utilização dos 
personagens sob licença pode apresentar numerosas vantagens, entre elas 
o fornecimento de uma dimensão lúdica e afetiva, dimensões essas, muito 
importantes para a criação, capazes de gerar a preferência pelo produto, 
conforme pode ser evidenciado na figura 1 (MOREIRA et al., 2013).
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Figura 1: Produto que utiliza personagem como forma de divulgação

Fonte: MOREIRA et al., 2013.

Nesta perspectiva, Rebouças (2016, p. 137) assegura que:

As marcas vão para as escolas nas mochilas, nos lanches, nos estojos 
e nos cadernos. As cantinas pouco a pouco viraram locais de venda 
de produtos quase nunca saudáveis, mas cheios de sabores e 
fantasias, criados e testados especialmente para atrair os pequenos. 
Na televisão a cabo, que dominou o Brasil, os intervalos comerciais 
misturam-se aos desenhos, já que os mesmos personagens ocupam 
todos os momentos. Assim, cada vez mais tudo fica padronizado: 
meninos com seus brinquedos específicos e, quando bebês, vestidos 
de azul; meninas, sempre convidadas a ser princesas num universo 
cor-de-rosa. A comunicação mercadológica invadiu também a 
internet e até os jogos infantis, destacando marcas e estimulando 
a criança a usar cartão de crédito, ir ao banco e até investir, entre 
muitas outras ações ao consumidor em construção. A criança, 
vivenciando esses processos de conquista, está desprotegida, 
inclusive porque os pais, submetidos à pressão do mercado, 
trabalham cada vez mais horas.

Scott Bedbury, atual CEO da consultoria de marca Brandstream, 
destaca que as marcas absorvem conteúdo, imagens e sensações efêmeras. 
Tornam-se conceitos psicológicos na mente do público, onde podem 
permanecer para sempre. Como tal, não se pode controlá-las por completo. 
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No máximo, é possível orientá-las e influenciá-las (SERRALVO, 2008).
Em suma, fazer a diferença é essencial para a construção da 

marca. Os consumidores estão examinando seus valores e as empresas 
estão repensando suas propostas de valor. O resultado final triplo (pessoas, 
planeta, lucro) é um novo modelo de negócios e representa uma diferença 
fundamental no modo como as empresas medem o sucesso (WHEELER, 
2012).

Acerca do consumo, é importante frisar que o mundo atual 
incentiva, de diversas formas, o consumo inconsequente e desmedido de 
produtos e serviços. Este estimulo advém principalmente das diferentes 
estratégias publicitárias, que participam cada vez mais intensamente do 
cotidiano de todos os indivíduos, por meio de sua inserção nos mais 
diversos espaços: nas ruas, na TV, no rádio, na internet, no celular, nos 
transportes públicos, etc. (HENRIQUES, 2013).

Quando o mercado deixa de absorver quantidades adicionais 
de produtos gerados pela economia de escala de produção e quando o 
esforço de vendas por si só não é capaz de colocar esses mesmos produtos 
no mercado, surge a preocupação com o consumidor. É preciso descobrir 
o que o consumidor quer, ou necessita; e a partir daí orientar uma 
produção mais racionalizada. Esse é o enfoque centrado no marketing 
para identificar as necessidades dos consumidores (COBRA, 2011).

O papel social do marketing é satisfazer às necessidades do 
consumidor. Importa lembrar, no entanto, que a publicidade, nos dias 
correntes, não é a mera oferta de produtos e serviços, mas verdadeiro 
arsenal para induzir a aquisição dos produtos e serviços anunciados, 
interferindo inclusive no estabelecimento de padrões de consumo e de 
definições identitárias. O que se vê muitas vezes é o marketing acionado 
na expectativa de criar desejos de consumo de certos produtos ou serviços 
que não atendem a nenhuma necessidade (HENRIQUES, 2013; 
COBRA, 2017).

É importante esclarecer que o marketing não cria necessidades, 
mas sim estimula a compra de produtos ou serviços que satisfaçam a 
alguma necessidade. A motivação é uma força interior que reage positiva 
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ou negativamente a um estímulo externo. Assim, uma campanha 
publicitária estimula o consumidor a comprar algo que ele, no íntimo ou 
no subconsciente, já desejava. A adoção do marketing tem de ser capaz de 
aproveitar as oportunidades de mercado em prol da empresa (COBRA, 
2017).

Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia, 
um hábito mental forjado que se tornou uma das características culturais 
mais marcantes da sociedade atual. Não importa o gênero, a faixa etária, 
a nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. Hoje, todos que são 
impactados pelas mídias de massa são estimulados a consumir de modo 
inconsequente. (INSTITUTO ALANA, 2018).

Olmos (2016, p. 169), no tocante às crianças, explica que:

Quando é educada para o consumo, a criança constrói valores 
a partir de modelos que lhe são apresentados como ideais, nesse 
caso, por uma sociedade que valoriza quem tem poder de compra 
e exclui quem não tem acesso aos bens de consumo. Assim ela 
começa a ser tratada, desde cedo, como consumidora, não como 
cidadã com direito a brincar, conviver, estudar e cumprir as etapas 
do desenvolvimento infantil. A publicidade dirigida à criança é 
tão sedutora como o ‘canto da sereia’ ou o encanto da bruxa que 
hipnotiza a Bela Adormecida. E a criança termina ‘ferida na roca 
de fiar’.

A questão é que ao marketing já saio imputados alguns efeitos 
maléficos na saúde física e mental das pessoas. Há doenças chamadas de 
“marketing relacionadas”, como a obesidade infantil, a diabetes tipo 2, 
o alcoolismo, o tabagismo e a desordem alimentar, que tem aumentado 
assustadoramente em função da junk food e da má alimentação em geral 
(CAMARGO, 2013).

4 Marketing de alimentos voltado para o público infantil e seus 
reflexos sobre a saúde das crianças

Na perspectiva macrossocial, o papel da mídia tem sido analisado 
considerando sua influência no processo de transformações sociais. 
A partir da segunda metade do século XX, com o crescimento da 
concorrência entre as empresas, a classe média tornou-se o principal alvo 
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das propagandas, veiculadas principalmente pela televisão (LIMEIRA, 
2009).

Cada vez mais as crianças têm sido o alvo preferencial de 
apelos comerciais e ações de marketing, mesmo que ainda não estejam 
preparadas para lidar com as complexas relações de consumo. Mal sabem 
falar, mas já reconhecem marcas e logotipos. Nos primeiros passos, já são 
espectadoras fiéis de programas televisivos e de seus personagens, depois 
amplamente reproduzidos em embalagens, materiais escolares, roupas, 
brinquedos, sapatos, produtos de higiene (BRASIL, 2011).

Na ânsia de formar antecipadamente novos consumidores, a 
publicidade encurta a infância sem medir as consequências nefastas dessa 
apropriação indébita da genuinidade infantil. A erotização precoce e seus 
reflexos nos altos índices de gravidez na adolescência; a violência oriunda 
do desejo por produtos caros implantado em tantas crianças que, sequer, 
podem comer; a obesidade infantil, estimulada pela oferta excessiva às 
crianças de produtos não saudáveis; as depressões e frustrações decorrentes 
do atrelamento do conceito de felicidade ao ato de consumir são algumas 
dessas consequências que pesam sobre o futuro de nossas crianças e 
oneram os cofres públicos. (PROJETO CRIANÇA E CONSUMO, 
2009)

As crianças nos grandes centros urbanos, tendo reduzidas as 
oportunidades de brincar ao ar livre, tiveram aumentado seu tempo 
de exposição aos programas de televisão. Com isso, teria aumentado 
o contato das crianças com as propagandas e as mensagens da mídia, 
que estimulam novos desejos de consumo. Geralmente as empresas 
costumam utilizar personagens e músicas para atrair ainda mais a atenção 
das crianças. As cores, os movimentos, as músicas, os personagens, são 
atrativos que fazem que as crianças raramente desviem a atenção da 
televisão (LIMEIRA, 2009).

As crianças até os cinco anos não fazem distinção entre um 
programa de televisão e a propaganda, percebendo ambos como parte de 
um mesmo estímulo. Aos cinco anos, elas já identificam a propaganda, 
porém ainda não percebem a sua intenção persuasiva. A compreensão 



30  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

da intenção persuasiva da propaganda ocorre, em geral, aos oito anos 
(LIMEIRA, 2009).

As crianças brasileiras estão entre as que mais assistem à televisão 
no mundo, com uma média impressionante de mais de cinco horas por 
dia, segundo levantamento do Ibope em 2011. Além do consumo de 
energia e do aumento do sedentarismo infantil, essa exposição excessiva 
contribui para o consumismo, já que a televisão é o principal canal de 
veiculação de campanhas comerciais que falam diretamente com as 
crianças (BRASIL, 2011).

Os hábitos alimentares adquiridos na infância são levados para 
toda a vida, além de serem difíceis de mudar. Levando em conta a maior 
vulnerabilidade das crianças diante dos apelos comerciais, é fundamental 
que eventual restrição à publicidade de alimentos ultraprocessados 
explicitamente aborde a questão do marketing infantil. Sem isso difícil 
serâ impedir o aumento no número de casos de sobrepeso e obesidade 
na infância, bem como de outras doenças correlatas. (HENRIQUES, 
2013)

Neste prisma, a televisão, transmitindo valores utilitaristas e 
hedonistas, tanto em seus comerciais como em seus programas, vem 
contribuindo para a transformação da sociedade contemporânea em uma 
sociedade essencialmente de consumo. E com a divulgação dos produtos 
de consumo pela mídia: 

Crianças e jovens estariam recebendo o status de consumidores, 
o que colaboraria para sua maior visibilidade no mundo social. 
Esse quadro confere à infância um lugar social diferente daquele 
que tradicionalmente vinha sendo atribuído a ela como sujeito 
em formação. Se, por um lado, esse novo lugar está relacionado 
a uma inserção da criança no mundo do consumo, por outro 
implica também uma inserção na dinâmica social, o que tem 
uma dimensão positiva, já que, com isso, a criança vem ganhando 
espaço para se expressar, no sentido de defesa dos seus direitos e 
necessidades, segundo as autoras (LIMEIRA, 2009).

Apesar de somente 38,3% das crianças entre 5 e 10 anos 
consumirem frutas, legumes e verduras em sua dieta alimentar, de acordo 
com o Ministério da Saúde, as famílias com crianças pequenas são 
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grandes compradoras de alimentos saudáveis e sucos de frutas, enquanto 
os lares com apenas o pai ou a mãe e aqueles com crianças mais velhas 
consomem maior quantidade de alimentos pouco nutritivos (BRASIL, 
2011; SOLOMON, 2016).

Quando os alimentos ultraprocessados são consumidos, a 
tendência é que sejam ingeridas mais calorias do que são realmente 
necessárias. Calorias ingeridas e não gastas inevitavelmente acabam 
estocadas no corpo na forma de gordura. O resultado é a obesidade. A 
elevada quantidade de calorias por grama, comum à maioria dos alimentos 
ultraprocessados, é um dos principais mecanismos que desregulam o 
balanço de energia e aumentam o risco de obesidade (MINISTÉRIO 
DA SAUDE, 2014).

Em um estudo que avaliou o estado nutricional de 88 escolares 
com idade entre oito e dez anos concluiu que 51% dos alunos estava 
acima do peso, 36% deles matriculados em escola particular e, por 
conseguinte, 18% estudando em escola pública. Também comprovou 
a preferência pelo consumo de alimentos compostos por carboidratos, 
açúcares e gorduras e a categoria de produtos anunciados foi a mais 
escolhida dentre todas as categorias de alimentos, em ambas as escolas. 
Ademais, foi evidenciada a escolha da maioria dos participantes, 
principalmente dos alunos com sobrepeso, pela categoria de produtos 
anunciados. Assim, restou constatada a expressiva preferência dos alunos 
pelos produtos promovidos por propagandas de alimentos veiculadas na 
televisão, devendo ser pensadas medidas educacionais que possam reduzir 
a permanência das crianças em frente à TV, incentivando a prática de 
atividades físicas e de hábitos alimentares saudáveis (MATTOS, 2014).

Ante a verdadeira epidemia de sobrepeso e obesidade, bem como 
das doenças crônicas não transmissíveis de que são porta de entrada e que 
se espalham pelo mundo em razão do consumo desmedido de alimentos 
ultraprocessados é urgente a adoção de medidas capazes de promover o 
consumo alimentar equilibrado e de diminuir a ingestão de produtos 
hipercalóricos, ricos em sódio, gorduras saturadas, gorduras trans e açúcar 
e de bebidas não alcoólicas de baixo valor nutricional (HENRIQUES, 
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2013).
Alguns estados brasileiros, cientes do problema, regulamentaram a 

alimentação disponibilizada nas escolas às crianças e adolescentes. No Rio 
Grande do Sul (2018), a Lei n.º 15.216, de 30 de julho de 2018, dispõe 
sobre a promoção da alimentação saudável e proíbe a comercialização 
de produtos que colaborem para a obesidade, diabetes, hipertensão, em 
cantinas e similares instalados em escolas públicas e privadas do Estado 
do Rio Grande do Sul.

Em suma, as crianças são amplamente expostas ao marketing 
de alimentos que muitas vezes não são apropriados à sua saúde ou faixa 
etária, o que resulta em diversas doenças acarretadas em virtude da má 
alimentação, além da geração de um consumismo desenfreado pelas 
novas gerações. 

5 Regulamentação da matéria no brasil

Seguindo os passos de países desenvolvidos como, por exemplo, 
os Estados Unidos e gigantes europeus, tais como Alemanha, Inglaterra, 
Portugal e Itália, entre outros, que desenvolveram leis que norteiam as 
atividades de Marketing direcionado ao público infantil, impondo limites 
para essas ações publicitárias, com o intuito de proteção ao menor. Essas 
sanções abrangem horários de exibição dos comerciais, idade do público 
alvo etc. Na Inglaterra, por exemplo, o tema é de tamanha importância 
para os governantes que é proibida a publicidade de alimentos que 
apresentam níveis elevados de gordura, açúcar ou sal no meio e/ou 
durante a programação da TV, com direcionamento ao público menor 
de 16 anos. Destacam-se também, países como Portugal, Áustria e 
Luxemburgo, onde é proibido qualquer tipo de publicidade nas escolas. 
No Brasil, existem leis, que buscam limitar e regularizar as atividades 
de marketing, dirigido ao público infantil, evitando a sua exploração 
arbitrária, entretanto, sem eficiência, em função, da falta de fiscalização, 
e a não responsabilização dos infratores.

As estratégias de marketing dirigidas ao público infantil ofendem 
frontalmente o princípio constitucional de não exploração infantil. 
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Isso porque, ao colocar a criança como alvo da mensagem publicitária, 
contribuem para a violação do direito e de liberdade, garantido a todas as 
pessoas (CRIANÇAECONSUMO.ORG.BR, 2014).

Existem diversas legislações que tratam de forma fragmentada 
a proteção da criança no que diz respeito ao marketing direcionado. 
Essas definições são pontuais, como, por exemplo, o que disciplina a 
Constituição Federal (BRASIL, 1988):

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990a), 
por sua vez, esclarece de forma minuciosa os direitos já descritos na 
Constituição Federal. Dentre os artigos que estabelecem essas proteções, 
o artigo 76 determina regras a respeito de horários e conteúdo que podem 
ser acessados pelo público infantil, conforme segue: 

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 
horário recomendado para o público infantojuvenil, programas 
com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou 
anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, 
apresentação ou exibição.

A mesma Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 
1990a), dispõe que:

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, e efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Neste contexto, a legislação brasileira atribui a responsabilidade 
pela não exploração da criança e do adolescente aos pais, mas também à 
comunidade, à sociedade em geral e ao Estado. Desta forma, entende-se 
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que a partir do momento em que eles são expostos a um marketing sobre 
o qual não têm capacidade para se posicionar devido a sua ingenuidade e 
credulidade, estão tendo o seu direito ferido.

O Código de Defesa do Consumidor determina que é proibida 
a publicidade que instiga os consumidores a se comportarem de forma 
danosa à sua saúde. O artigo 37 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (BRASIL, 1990b), determina que: 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou 
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 
falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço 
e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de 
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a 
superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência 
da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de 
induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 
perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por 
omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do 
produto ou serviço.

§ 4º (Vetado).

Considerando as regulamentações descritas, juristas já vêm 
entendendo que, por meio de uma interpretação sistemática da 
Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do 
Código de Defesa do Consumidor, direcionar publicidade ao público 
infantil é prática comercial considerada abusiva e, portanto, ilegal. As 
regulamentações de formas não tradicionais de marketing, incluindo o 
marketing na internet, patrocínio, merchandising e promoções de venda, 
podem ser descritas como fragmentadas no que se refere às crianças 
(HENRIQUES, 2013; HAWKES, 2006).

No próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 
1990b), em contraponto, há um artigo que especifica que existem apenas 



  35
Gestão Inovadora e Responsabilidade Social

alguns conteúdos que não podem ter a publicidade direcionada ao 
público infantil: 

Art. 79. As revistas e publicidade destinadas ao público 
infantojuvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, 
legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas 
e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa 
e da família.

Assim, apesar da proibição da publicidade direcionada ao público 
infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta o conteúdo 
desta publicidade.

Além das legislações citadas, ainda há no Código Civil (Lei n.º 
10.406, 02) informações que protegem a criança e do adolescente e vêm 
a complementar as definições citadas.

Em 2014, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 
n.º 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
a qual dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade ou 
de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente, a qual traz 
orientações claras sobre o marketing destinado ao público infantil. 

Em suma, a proibição da publicidade dirigida às crianças já está, 
há muito tempo, prevista em lei. Porém, não está objetivamente expressa 
em um único dispositivo legal. Por conta disso, os profissionais de 
marketing, anunciantes e agentes de publicidade agarram-se a argumentos 
como o de cerceamento da criatividade e da liberdade de expressão a fim 
de não perderem esse grande “filão” de mercado (PROJETO CRIANÇA 
E CONSUMO, 2009). 

6 Considerações finais

Este estudo apresentou uma investigação explicativa e bibliográfica 
com referência ao marketing de produtos industrializados voltado para o 
público infantil. Contextualizou-se desde aspectos relevantes a respeito 
de marketing infantil até as legislações que são abrangidas neste cenário. 

Em virtude da grande competitividade que existe atualmente no 
mercado, as empresas devem direcionar o seu foco para necessidades e 
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interesses do consumidor. Desta forma, é possível utilizar as ferramentas 
adequadas para atingir o público-alvo da organização, gerando assim um 
maior valor ao seu produto. 

Uma das formas de conquistar os clientes é a utilização da marca 
como representação da identidade da empresa, com a qual o cliente se 
identifica. Neste contexto, o marketing não se limita a uma simples oferta 
de produtos ou serviços, mas sim em um complexo processo de influência 
sobre a decisão do consumidor.

Entre os inúmeros públicos que podem ser abrangidos pelas 
estratégias de marketing, as crianças são o alvo preferencial das empresas, 
principalmente devido à sua vulnerabilidade e ingenuidade. Apesar de 
não estarem preparadas para lidar com as relações de consumo, pois em 
determinadas idades não possuem capacidade de discernimento para 
identificar que estão sendo submetidas a uma propaganda de marketing, 
elas são bombardeadas com infinitas informações sobre escolhas e 
aquisições.

Para conseguir atingir a atenção infantil, as empresas utilizam-se 
de estratégias como licenciamento de marcas, para utilizar personagens 
conhecidos do público infantil em suas embalagens. Utilizam ainda outras 
ferramentas como merchandising, jogos online e divulgações indiretas na 
internet com vistas a despertar o interesse para o consumo e fidelizar seus 
produtos.

Levando em consideração a afirmação de que as pessoas não 
nascem consumistas e de que os hábitos alimentares são adquiridos no 
decorrer da infância, é imprescindível que haja restrições à publicidade 
de alimentos que não são saudáveis direcionados ao público infantil. Essa 
restrição se faz necessário tanto no aspecto ético quanto no aspecto de 
saúde e sustentabilidade. 

Ao finalizar o presente estudo, pode-se concluir que apesar de o 
Brasil possuir algumas legislações restritivas para o marketing direcionado 
às crianças, ainda é necessário que medidas mais rígidas sejam tomadas, 
de forma a proteger a vulnerabilidade do público infantil. Algumas das 
regulamentações existentes são claras no que diz respeito ao marketing 
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direcionado, porém há outras que possibilitam e regulamentam o 
marketing dirigido ao público infantil. É ainda necessário promover um 
consumo alimentar equilibrado, sem sódio, gorduras, e açúcar, o que hoje, 
considerando os grandes índices de aumento de doenças não contagiosas 
vinculados a crianças, é uma situação grave e recorrente. 

 Para estudos futuros, sugere-se que sejam efetuadas pesquisas 
que determinem o impacto que o marketing de alimentos direcionado ao 
público infantil causa na qualidade da alimentação das crianças brasileiras.

Referências

ANEZIO, Camila. Consumo infantil: o poder de influência de marcas 
sobre crianças de classes sociais distintas. Trabalho de Conclusão de 
Curso - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.

BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Resolução n. 163, de 2014. Disponível em: http://www.crianca.mppr.
mp.br/pagina-1635.html#resolucao_163. Acesso em: 14 jan. 2018.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_ 03/constituição/constituicao.htm. Acesso em: 18 ago. 2019.

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990a. Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990, p. 13563, ret. 27 set. 1990, 
p. 18551. 

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990b. Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 12 de set. 1990, p. 1, ret. 10 jan. 2007, p. 1.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população 
brasileira. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. 2. ed., 1. reimpr. Brasília: Ministério 



38  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Consumismo infantil: na 
contramão da sustentabilidade. Brasília, DF. 2011. Disponível 
em: http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/05/
Consumismo-Infantil.pdf. Acesso em: 14 jan. 2018.

BUHAMRA, Claúdia. Gestão do marketing no varejo: conceitos, 
orientações e práticas. São Paulo: Atlas, 2012. 

CAMARGO, Pedro Celso Julião de. Neuromarketing: a nova pesquisa 
de comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2013.

COBRA, Marcos. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2011.

COBRA, Marcos. Marketing básico. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

DIAS, Sergio Roberto. Gestão de marketing. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011.

FERREIRA, Jéssica Soares Geraldo Ferreira et al. Marketing de 
alimentos industrializados destinados ao público infantil na perspectiva 
da rotulagem. Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência; 
Tecnologia, Rio de Janeiro, RJ, v. 3, n. 2, p. 75-84, 2015.

GREWAL, Dhruv; LEVY, Michael. Marketing: série A. 2. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2012.

HAWKES, Corinna. Marketing de alimentos para crianças: o cenário 
global das regulamentações. Tradução de Gladys Quevedo Camargo. 
Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, 2006. 

HENRIQUES, Isabella. Publicidade de alimentos e crianças: regulação 
no Brasil e no mundo. São Paulo: Saraiva, 2013.

KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do consumidor. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 



  39
Gestão Inovadora e Responsabilidade Social

LIMEIRA, Tania Vidigal. Comportamento do consumidor brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2009.

MATTOS, Marília Costa. Infância e publicidade na televisão: um estudo 
sobre a influência das propagandas de alimentos na escolha alimentar 
de crianças. Orientadora: Dra. Telma Maria Braga Costa. 2014. 86 
f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Educação) - Universidade de 
Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2014. 

MOREIRA, Anieli Galvão; PEDROSO, Bianca Gomes, ROCHA, 
Camila Martinelli; VIEIRA, Rochilieli Darilia Helena. Marketing e sua 
relação com o público infantil. Revista Científica Online de Tecnologia, 
Gestão e Humanismo, Guaratinguetá, v. 21, n. 1, p. 67-78, nov. 2013. 

OLMOS, Ana. Vergonha de si: violência invisível da publicidade 
infantil. In: FONTENELLE, Laís (org.). Criança e consumo: dez anos 
de transformação. São Paulo, SP: Alana, 2016. p. 164-171. 

PROJETO CRIANÇA E CONSUMO. Por que a publicidade faz mal 
para as crianças. 2. ed. São Paulo: 2009

REBOUÇAS, Nádia. Tchau, consumidores! In: FONTENELLE, Laís 
(org.). Criança e consumo: dez anos de transformação. São Paulo, SP: 
Alana, 2016. p. 131-145.

RIO GRANDE DO SUL. Lei n. 15.216, de 30 de julho de 2018. 
Dispõe sobre a promoção da alimentação saudável e proíbe a 
comercialização de produtos que colaborem para a obesidade, diabetes, 
hipertensão, em cantinas e similares instalados em escolas públicas e 
privadas do Estado do Rio Grande do Sul. Diário Oficial do Estado, 
Porto Alegre, n. 145, 31 jul. 2018.

RODRIGUES, Ana Sofia; CARMO, Isabel do; BREDA, João; RITO, 
Ana Isabel. Associação entre o marketing de produtos alimentares de 
elevada densidade energética e a obesidade infantil. Revista Portuguesa de 
Saúde Pública, Portugal, v. 29, n. 2, p. 180-187, jul./dez. 2011. 

SELL, Vanize Priebe et al. Estudo da prevalência dos fatores de risco 
para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT): avaliação da 



40  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

prevenção, morbidade e mortalidade, com abordagens em nutrição e 
saúde coletiva. In: CONGRESSO INTERNACIONAL EM SAÚDE, 
6. 2019, Ijuí, RS. Anais [...]. Ijuí, RS: Unijuí, 2019.

SERRALVO, Francisco Antonio (org). Gestão de marcas no contexto 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, 
possuindo e sendo. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisas em 
Administração. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

WHEELER, Alina. Design de identidade da marca: guia essencial para 
toda a equipe de gestão de marcas. Tradução de Francisco Araújo da 
Costa. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

ZENONE, Luiz Claudio. Marketing: conceitos, ideias e tendências. São 
Paulo: Atlas, 2012.



PLATAFORMA INTERATIVA DE GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL: NOVO INSTRUMENTO LIGADO À 

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Grace Kelly Holtz Scremin1

Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla2

1 Introdução 

Atualmente os atos administrativos da gestão pública passaram 
a ser prioridade para a sociedade brasileira, pois os tantos escândalos de 
corrupção noticiados em telejornais, têm motivado a sociedade a refletir 
sobre vários aspectos que precisam ser debatidos na gestão pública. 

Matias (2012) define a gestão pública como algo amplo e muito 
complexo, pois abrange todas as questões internas e externas de um país, 
estados e municípios para serem rigorosamente governados, sendo que 
não depende somente da eficiência e eficácia, mas também precisam 
atender as questões como a legalidade e legitimidade para realizar-se uma 
gestão de governo.

No Brasil a lei da responsabilidade fiscal regulamenta que todos 
os órgãos federais, estaduais e municipais publiquem o Plano Plurianual 
(PPA), a Lei das Diretrizes Orçamentária (LDO), Lei Orçamentária Anual 
(LOA), para que todos os cidadãos possam ter o conhecimento sobre as 
práticas adotadas pelo governo. Em razão disso, o presente artigo apresenta 
uma plataforma interativa de gestão pública cujo objetivo é transparecer 
informações relacionadas às categorias consideradas importantes para a 
sociedade como: Cultura/Lazer, Direitos Humanos, Desenvolvimento 
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Social, Educação, Economia, Meio Ambiente, Saneamento Básico, 
Saúde, Trabalhista/Previdenciária e Transparência para que os cidadãos 
possam analisá-la com clareza, garantindo o conhecimento necessário 
para a formação de opiniões. 

Para tanto, a pesquisa busca responder quais são os requisitos 
importantes para compor a Plataforma Interativa de Gestão Pública, a luz 
de acadêmicos e colaboradores diretos em uma Instituição Comunitária 
de ensino Superior – ICES com o objetivo de elaborar uma matriz 
de requisitos a partir de categorias consideradas importantes para a 
sociedade. para atender o objetivo geral foi necessário estabelecer os 
seguintes objetivos específicos: a) Realizar um estudo teórico sobre o tema 
proposto; b) Verificar, sob a ótica dos cidadãos, os requisitos importantes 
para compor uma Plataforma de Práticas Educativas de Gestão Pública; 
c) Identificar os tipos de ferramentas de evidenciação de gestão pública 
utilizadas pelas entidades públicas; d) Elaborar uma Matriz de Requisitos 
para uma Plataforma de Práticas Educativas de Gestão Pública em 
municípios do noroeste do Rio Grande do Sul.

O estudo é relevante devido à grande importância que a gestão 
pública tem para a sociedade atualmente, tornando a plataforma um 
instrumento de publicidade, auxiliando também no combate a corrupção. 
Por fim, ressalta-se que esse estudo contribuiu para o meio acadêmico e 
para a sociedade, servindo como base para outros estudos.

2 Administração pública

A Administração Pública pode ser entendida segundo Rebouças 
(2014, p. 04) como “um processo estruturado de planejamento, 
organização, orientação, execução, avaliação e aprimoramento das 
atividades da instituição pública no direcionamento para atender as 
necessidades dos cidadãos da comunidade, visando ao bem comum”. 

Para Matias-Pereira (2016) tudo depende da estrutura da 
administração pública e de sua gestão para a obtenção dos resultados em 
benefícios a sociedade. Cardoso Junior e Cunha (2015) afirmam que a 
administração pública consiste em um planejamento estratégico amplo, 
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pois com a vigência da Lei da Responsabilidade Fiscal a administração 
pública passou a elaborar o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumentos 
que levam a administração pública definir suas metas e objetivos ao curto 
prazo.

Segundo o Ministério do Planejamento (2015) o Plano Plurianual 
apresenta-se como uma ferramenta de planejamento na administração 
pública, que possibilita em trazer para o gestor público a capacidade de 
interpretar a realidade, implantando políticas públicas para a sociedade 
em geral. Considera-se que a administração pública deverá apresentar 
Plano Plurianual determinando os objetivo e metas no período de 
quatro anos. A Lei das Diretrizes Orçamentária verifica e estabelece as 
metas e prioridades financeiras para o exercício seguinte, expondo-lhe 
as principais mudanças nas estratégicas adotadas em relação às receitas e 
despesas orçamentárias para o ano subsequente. A apresentação da Lei das 
diretrizes Orçamentárias para o congresso nacional é anual (Ministério do 
Planejamento, 2015), sendo que a Lei Orçamentária Anual corresponde 
à execução das metas e prioridades que foram propostas pelo Plano 
Plurianual e das diretrizes orçamentárias no ano vigente. Sobre o ponto 
de vista de Santos (2006) a administração pública procura estabelecer 
mecanismos para atender as necessidades da população. Dentre esses 
mecanismos temos: a) desenvolvimentos de projetos, b) execução das 
atividades propostas no plano de gestão e c) utilização eficiente dos 
recursos financeiros da administração pública.

Portanto a sociedade brasileira sempre espera que a administração 
pública invista os recursos públicos em áreas que merecem maior atenção 
como na saúde, educação e segurança pública, mas para isso acontecer 
os cidadãos precisa participar ativamente nos processos de tomada de 
decisão referente aos assuntos gestão pública, tornando a administração 
pública mais eficiente.

3 Lei de responsabilidade fiscal

A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 em 2000, foi 
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regulamentada com o propósito de estabelecer normas de finanças 
voltadas à gestão pública, isto é, a lei de responsabilidade fiscal pressupõe 
que a União, estados e municípios devem realizam suas ações e projetos 
de forma planejada e transparente, prevenindo os riscos e corrigindo os 
desvios capazes de afetar o equilíbrio nas contas públicas (Lei 101/2000). 
A Lei de Responsabilidade Fiscal ressalta a importância do Plano 
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária 
Anual para a elaboração e execução dos projetos públicos nas esferas: 
federal estadual e municipal. O quadro 01 descreve as definições dos três 
instrumentos de gestão pública:

Quadro 1 - Instrumentos de gestão pública

Plano Plurianual: estabelece as prioridades e metas para que seja realizado 
no período de 04 anos. O plano plurianual é encaminhado pelo Executivo 
ao Congresso até 31 de agosto do primeiro ano de cada governo, mas ele 
só começa a valer no ano seguinte. Essa passagem do PPA de um governo 
para outro visa promover a continuidade administrativa, de forma que os 
novos gestores possam avaliar e até aproveitar partes do plano que está sendo 
encerrado.
Lei de Diretrizes Orçamentárias: estabelece as prioridades e metas para o ano 
seguinte, para isso, os gestores devem fixar o montante de recursos que o 
governo pretende economizar; traça regras, vedações e limites para as despesas 
dos Poderes; autoriza o aumento das despesas com pessoal; regulamenta as 
transferências a entes públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as 
receitas e as despesas; indica prioridades para os financiamentos pelos bancos 
públicos. 
Lei Orçamentária Anual: estabelece os Orçamentos da União, por intermédio 
dos quais são estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo federal. 
Na sua elaboração, cabe ao Congresso Nacional avaliar e ajustar a proposta 
do Poder Executivo. Os Orçamentos da União dizem respeito a todos nós, 
pois geram impactos diretos na vida dos brasileiros. O Orçamento Brasil é um 
instrumento que ajuda na transparência das contas públicas ao permitir que 
todo cidadão acompanhe e fiscalize a correta aplicação dos recursos públicos

Fonte: Câmara dos Deputados (2018)

Além da elaboração do PPA, LDO E LOA, a lei de responsabilidade 
fiscal (BRASIL, 2000) fixa um limite para os gastos públicos, dívida 
pública e ainda estabelece a criação de metas para o controle das despesas 
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e receitas das esferas públicas, isto é, nenhum governante pode exceder o 
limite proposto na legislação, como se verifica no quadro 02.

Quadro 2 - Limite proposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal

Gastos com o pessoal
Federal: os limites máximos para gastos com pessoal (50% da Receita 
Corrente Líquida) são assim distribuídos:

•	 2,5 % para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas;
•	 6 % para o Judiciário;
•	 0,6 % para o Ministério Público da União;
•	 3 % para custeio de despesas do DF e de ex territórios;
•	 37,9% para o Poder Executivo;

Estadual: os limites máximos para gastos com pessoal (60% da Receita 
Corrente Líquida) serão: 

•	 3% para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas;
•	 6% para o Poder Judiciário;
•	 2% para o Ministério Público;
•	 49% para as demais despesas de pessoal do Executivo.

Municipal: os limites máximos para gastos com pessoal (60% da Receita 
Corrente Líquida) serão:

•	 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas;
•	 54% para o Executivo

Dívida Pública
De acordo com o senado federal os percentuais dos limites são definidos a 
partir das receitas geradas pela União, Estados e Municípios, isto significa 
que os governantes devem respeitar a relação entre a dívida e sua capacidade 
de pagamento. 

Metas fiscais
A LRF determina o estabelecimento das metas fiscais para que os governantes 
possam planejar as receitas e as despesas, podendo corrigir os problemas que 
possam surgir no meio do caminho. Com as metas fiscais estabelecidas fica 
fácil realizar a prestação de contas à sociedade, evidenciando para todos o que 
está sendo realizado e como está sendo realizado para o alcance dos objetivos.

Fonte: Lei de Responsabilidade Fiscal (LEI 101/2000)

Desde então a lei de responsabilidade fiscal vem sendo importante 
para sociedade, pois ela determina que os governantes elaborem um 
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relatório de gestão fiscal que visa informar de uma linguagem simples 
e objetiva as prestações de contas da união, estados e municípios. O 
relatório de gestão fiscal pode ser acessado via internet, para que todos 
possam analisar as informações evidenciadas no referido relatório, e 
assim garantindo uma boa gestão entre as esferas públicas (Ministério do 
Planejamento, 2018).

4 Lei de acesso a informação – 12.527/2011

A Lei de acesso à informação regulamenta o direito a todos os 
cidadãos, seja pessoa física ou jurídica, de receber as informações de 
quaisquer entidades públicas. Para a Controladoria Geral da União (2013) 
o acesso às informações públicas possibilita uma participação ativa da 
sociedade nas ações governamentais, trazendo inúmeras vantagens como: 

- Prevenção da corrupção: com o acesso às informações, os 
cidadãos têm condições de monitorar onde está sendo investindo o 
dinheiro público. 

- Respeito aos direitos fundamentais: ressalta a importância de 
preservar os direitos humanos, sem que isso afete a integralidade dos 
cidadãos.

- Fortalecimento da democracia: sendo o Brasil um país 
democrático, os eleitores têm condições de averiguar as informações 
sobre os candidatos que disputam aos cargos importantes para o país, 
estados e municípios.

- Melhoria da gestão pública: com o acesso as informações 
os cidadãos podem contribuir para melhorar as instituições públicas 
enviando solicitações e identificando as necessidades de aprimoramentos 
em sua gestão documental, em seus fluxos de trabalho, em seus sistemas 
informatizados, entre outros aspectos que tornarão a gestão pública mais 
eficiente.

- Melhoria do processo decisório: o governo pede a participação 
da sociedade quando precisa tomar as decisões relacionadas aos projetos e 
ações que visam o bem-estar dos cidadãos.
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Além das vantagens oferecidas aos cidadãos, à lei de acesso a 
informação estabelece princípios (Brasil, 2011):

Máxima Divulgação; II) Obrigação de Publicar; III) Promoção 
de um Governo Aberto; IV) Limitação das Exceções; V) Procedimentos 
que Facilitem o Acesso; e VI) Moderação dos Custos.

Portanto a Lei do acesso a informação (LAI) (Brasil, 2011) tem 
sido vista como uma mudança de paradigma em matéria de transparência 
pública, pois ela determina que toda a sociedade tenha o acesso a 
informações públicas, de modo que possam analisar detalhadamente 
as informações evidenciadas pelos órgãos e entidades (federal, estadual, 
municipal e distrital), todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 
Administração Direta e Indireta e as Entidades sem fins lucrativos (as 
ONGs que recebem recursos públicos para realizações de projetos em 
benefício aos cidadãos).

5 Sistemas de informação no setor público

Os sistemas de Informação são definidos por Laudon (2007) 
como conjuntos de componentes interligados que coletam e processam os 
dados para a geração das informações destinados ao público-alvo, para que 
possam realizar uma análise profunda nessas informações para a tomada 
de decisões. Os sistemas de informação têm se tornado uma ferramenta 
muito importante na administração pública. Com a vigência da Lei de 
Responsabilidade fiscal (Brasil, 2000) e a Lei de Acesso a informação 
(Brasil, 2011) as entidades públicas passaram a aderir plataformas digitais 
para evidenciar com transparência suas informações públicas para os 
cidadãos. Entre os sistemas de informações disponibilizados pelo governo 
estão: a) portal da transparência, b) Política de Governança Digital 
Estratégica, c) Padrão de Interoperabilidade entre Órgãos Públicos e d) 
Plataformas de Serviços Públicos (Salla, et. al., 2017).

5.1 Portal da Transparência

O portal da transparência foi criado em 2004 pelo ministério da 
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transparência com o propósito de levar as informações públicas de forma 
gratuita a todos os cidadãos das esferas: federal, estadual e municipal 
(Ministério da Transparência, 2018). No portal da transparência 
podem ser encontradas informações detalhadas relacionadas à: 
Orçamento Anual, Receitas Públicas, Despesas Públicas, Recursos 
Transferidos, Gastos por Cartão de Pagamento, Áreas de Atuação do 
Governo, Programas de Governo, Benefícios aos Cidadãos, Programas 
e Ações Orçamentárias, Emendas Parlamentares, Órgãos do Governo, 
Servidores Públicos, Viagens a Serviço, Imóveis funcionais, Licitações, 
Contratações, Convênios e outros Acordos e Sanções. Além disso, podem 
ser encontrados relatórios de auditorias, links úteis, recursos educativos e 
ferramentas interativas para facilitar a navegação e a exploração dos dados 
(Ministério da Transparência, 2018).

5.2 Política de Governança Digital Estratégica

A Política de Governança Digital Estratégica tem como finalidade 
gerar benefícios à sociedade com o uso da informação e dos recursos de 
tecnologia na prestação de serviços públicos, estimularem a participação 
da sociedade na formulação e no monitoramento das políticas públicas; 
e assegurar a obtenção de informações pela sociedade (Ministério do 
Planejamento, 2018). Para isto foi criado o documento que regulamenta 
a Estratégia da Governança Digital onde são definidos os objetivos 
estratégicos, metas e indicadores orientando também os programas, 
projetos, serviços, sistemas e atividades vinculado ao Plano Plurianual 
PPA (Ministério do Planejamento, 2016).

Os objetivos da Estratégia da Governança Digital (EGD) estão 
classificados em três eixos conforme descrito no quadro 03:

http://www.portaltransparencia.gov.br/orcamento
http://www.portaltransparencia.gov.br/receitas.html
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas
http://www.portaltransparencia.gov.br/transferencias
http://www.portaltransparencia.gov.br/transferencias
http://www.portaltransparencia.gov.br/cartoes
http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes
http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes
http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-de-governo
http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios
http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/busca/lista
http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/busca/lista
http://www.portaltransparencia.gov.br/emendas
http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos-superiores
http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores
http://www.portaltransparencia.gov.br/viagens
http://www.portaltransparencia.gov.br/imoveis-funcionais
http://www.portaltransparencia.gov.br/licitacoes
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes
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Quadro 3 - Objetivos estratégicos do EGD

Eixo Objetivos Estratégicos
Acesso à 

informação
- Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos.
- Ampliar o uso de TIC para promover a transparência e dar 
publicidade à 
- Aplicação dos recursos públicos.
- Garantir a segurança da informação e comunicação do 
Estado e o sigilo 
- Das informações do cidadão. 

Prestação de 
Serviços

- Expandir e inovar a prestação de serviços digitais.
- Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da 
tecnologia.
- Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais.
- Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços 
e 
- Infraestrutura.

Participação 
Social

- Fomentar a colocação no ciclo de políticas públicas.
- Ampliar e incentivar a participação social na criação e 
melhoria dos 
serviços públicos.
- Aprimorar a interação direta entre governo e sociedade. 

Fonte: Ministério do Planejamento (2016, p. 15)

Portanto o documento aborda diversos mecanismos de 
planejamento, estratégias e o uso de técnicas como Análise SWOT, 
Balanced Scorecard e Gestão de Projetos para atingir os objetivos em 
benefício da população.

5.3 Padrão de Interoperabilidade entre Órgãos Públicos

O Ministério do Planejamento (2018, p.3) define os Padrões de 
Interoperabilidade de Governo Eletrônico como:

Um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que 
regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TIC) na interoperabilidade de serviços de governo eletrônico, 
estabelecendo as condições de interação com os demais Poderes e esferas 
de governo e com a sociedade em geral.
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Para Salla et. al (2017) os Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico possibilitam a troca de informações entre as 
instituições públicas e a sociedade de maneira eficiente e eficaz, sem 
esta ferramenta seria limitado a participação dos cidadãos nos assuntos 
públicos.

5.4 Plataformas de Serviços Públicos

Atualmente temos várias plataformas que disponibilizam para 
os cidadãos os serviços. Desse modo o governo federal regulamentou o 
decreto n.º 8.936/2016 (Brasil, 2016) que estabelece a Plataforma de 
Cidadania Digital cujo objetivo é promover transparência, integração, 
participação e qualidade dos serviços oferecidos a população. Portanto 
os serviços prestados pelos órgãos públicos poderão ser encontrados no 
portal de serviços onde estão disponibilizadas as informações relativas 
a áreas da educação, trabalhista/previdenciária, projetos sociais, saúde e 
muitos outros (BRASIL, 2016).

6 Transparência pública

Um país considerado democrático como o Brasil, a transparência 
pública tornou-se uma ferramenta importante para a população, pois 
seu objetivo é evidenciar as informações públicas para os cidadãos, 
promovendo uma cultura mais aberta entre as entidades governamentais e 
a sociedade em geral (CGU, 2013). O governo federal realiza anualmente 
a Escala Brasil Transparente, sendo esta uma metodologia aplicada a 
todos os estados e municípios do país para medir o nível de transparência 
das informações públicas evidenciadas pelas entidades para os cidadãos 
(Ministério da Transparência, 2018).

A Escala Brasil Transparente tem como objetivo auxiliar a 
Controladoria Geral da União “no monitoramento da transparência 
pública e gerar um produto que possibilite o acompanhamento das ações 
empreendidas por estados e municípios no tocante ao direito de acesso à 
informação” (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, 2018). 
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Entretanto para a realização da metodologia Escala Brasil 
Transparente, os estados e municípios deverão atender os 12 quesitos 
relacionados à transparência pública para alcançar bons resultados. A 
aplicação dos requisitos resulta em uma nota de 0 a 10 pontos, onde 
25% da nota foram destinadas para regulamentação da LAI e 75% para 
a efetiva existência e atuação dos SIC. O resultado da terceira edição 
apresentou um grande avanço no nível de transparência em relação 
às duas primeiras edições da Metodologia Escala Brasil Transparente 
(Ministério da Transparência, 2018). 

Quadro 4 - Panorama geral sobre a Escala Brasil Transparente dos três períodos de 

avaliação nos estados brasileiros

Estados Nota 3ª edição 
da EBT

Nota 2ª edição 
da EBT

Nota 1ª edição 
da EBT

Alagoas 10 7,92 7,78
Bahia 10 10 8,33
Ceará 10 8,6 10

Espírito Santo 10 10 8,75
Maranhão 10 10 2,22

Mato Grosso do Sul 10 2,50 2,50
Rio Grande do Sul 10 8,89 9,17

Rondônia 10 4,44 5,56
São Paulo 10 10 10
Tocantins 10 10 8,61

Rio Grande do Norte 9.72 8,19 Zero
Santa Catarina 9,72 6,94 9,17

Goiás 9,58 10 8,89
Mato Grosso 9,58 8,61 6,39
Minas Gerais 9,58 10 7,36
Pernambuco 9,58 6,67 8,61

Piauí 9,58 8,47 6,67
Sergipe 9,58 2,08 9,31

Acre 9,30 3,33 4,72
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Distrito Federal 9,16 10 8,89
Pará 9,16 9,03 2,78

Paraná 9,16 9,31 9,72
Amazonas 8,88 1,39 2,78

Paraíba 8,88 8,75 7,78
Roraima 8,05 2,50 4,86

Rio de Janeiro 5 7,08 3,33
Amapá Zero Zero Zero

Fonte: Escala Brasil Transparente (2018)

Analisando os dados do quadro 04, verificou-se que somente o 
estado do Amapá não atingiu os níveis de transparência propostos na 
metodologia, permanecendo na última colocação. Em síntese é importante 
destacar a importância da Lei nº 12.527 de Acesso à Informação (Brasil, 
2011) para a sociedade, pois é direito de todos os cidadãos o acesso as 
informações públicas, isto é, o governo tem a obrigação de ser transparente 
nas informações evidenciadas nas plataformas digitais de gestão pública, 
para que não ocorram indícios de corrupção.

7 Metodologia

A pesquisa realizada foi aplicada, pois se pretendeu obter 
conhecimento para a confecção da Plataforma Interativa de Gestão Pública 
com um propósito de fazer com que os cidadãos possam interpretar 
facilmente as informações relativas à gestão pública. Classifica-se como 
descritiva, em vista que foram descritos os requisitos identificados 
para a elaboração da plataforma, estudo de caso, pois a pesquisa foi 
realizada em uma ICES – Instituição comunitária de Ensino Superior 
e pesquisa de campo, pela aplicação de questionários com dezesseis 
questões semiestruturadas e estruturadas utilizando-se da escala Likert 
na busca sobre a opinião dos participantes em relação aos requisitos que 
seriam importantes constarem na ferramenta. A pesquisa contou com 
551 participantes, sendo 345 acadêmicos e 206 colaboradores diretos 
da Instituição a partir de um cálculo amostral atribuindo um nível 
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de confiança de 95% e um erro amostral de 5%. O plano de análise e 
interpretação dos dados do presente estudo foi organizado seguindo as 
etapas de analises de dados proposto por Bardin (2016): a) Pré-análise, 
b) Exploração do material e c) Tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação. 

A pré-analise buscou-se na literatura para as interpretações 
dos dados que foram coletados por meio da aplicação do questionário 
à comunidade acadêmica. A exploração do material refere-se à fase 
em os dados coletados foram analisados em unidades e organizados 
por parágrafos. Desses parágrafos foram se identificando os requisitos 
para compor a plataforma. O Tratamento dos resultados, inferência 
e interpretação dos dados é a fase que foi elaborada a Plataforma 
Interativa de Gestão Pública, após as análises realizadas no software 
IBM SSP STATISTICS 22, que identificou os requisitos considerados 
importantes sobre a ótica dos cidadãos. Por fim, o método escolhido 
para o desenvolvimento do estudo apresentou as seguintes limitações: 
a) a seleção dos requisitos para a construção do questionário dependeu 
da própria pesquisadora, o que pode tornar o estudo passível de críticas. 
Por isso, para minimizar essa limitação, optou-se por construir a matriz 
de requisitos para uma Plataforma sobre a ótica dos cidadãos; b) 
Alguns participantes se recusaram a responder ao questionário; e c) o 
estudo considerou apenas as informações disponibilizadas nas páginas 
eletrônicas dos governos: Federal, Estadual e Municipal. Porém julga-se 
que as limitações não inviabilizaram o estudo, pois com as informações 
geradas a partir dos dados coletados foi possível a elaboração da matriz de 
requisitos para uma plataforma interativa.

8 Plataforma interativa de gestão pública

A Plataforma Interativa de Gestão Pública é composta por 
dez categorias: Cultura, Direitos Humanos, Desenvolvimento Social, 
Educação, Economia, Meio Ambiente, Saneamento Básico, Saúde, 
Trabalhista/Previdenciária e Transparência, conforme demonstra a figura 
01.
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Figura 1 - Plataforma Interativa de Gestão Pública

Para tanto, os requisitos que compõem as categorias para 
Plataforma Interativa de Gestão Pública são assim apresentados.

8.1 Categoria Cultura 

O Ministério da Cultura admite que “as políticas para a cultura 
ainda ocupam posição periférica na agenda da maioria dos governos, 
além de serem conduzidas de forma pouco profissional” (2012, p.11). 
Pois muitos cidadãos pensam que a cultura é um assunto da sociedade e 
que por isso o Estado deve intervir o mínimo possível, e outros acreditam 
que a sociedade e o estado devam atuar juntos no desenvolvimento e 
crescimento da cultura trazendo benefícios econômicos e responsabilidade 
socioambiental para as regiões. Na Categoria Cultura, compõem-
se os seguintes requisitos: preservação do patrimônio arquitetônico, 
urbanístico e cultural, preservação do patrimônio histórico material e 
imaterial do município, eventos abertos ao público e Teatros/ Cinemas/ 
Centros Culturais/ Bibliotecas/ Museus.

8.2 Categoria Direitos Humanos

A carta das nações unidas estabelece alguns propósitos sendo 
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um deles de desenvolver as relações amistosas entre as nações baseadas 
no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação 
dos povos. Levando em consideração os fatos mencionados, o estudo 
demonstrou a importância de apresentar a categoria de direitos humanos 
na plataforma, pois nela serão abordadas questões sobre o estatuto da 
criança e do adolescente, estatuto do idoso, estatuto das pessoas com 
deficiência e os programas de incentivos e apoio fiscais. 

8.3 Categoria Desenvolvimento Social

O Ministério do Desenvolvimento Social (2017, p. 11) afirma 
que um dos desafios enfrentados pelos estados e municípios é “promover 
a integração entre os vários segmentos, considerando não só políticas de 
um ministério específico, mas também de todos os setores”. Isso significa 
que cabe aos prefeitos e a cidadãos a responsabilidade de estabelecer 
estratégicas para a resolução dos problemas sociais. A categoria 
desenvolvimento social esta representada pelos requisitos Atendimento a 
crianças e adolescentes em situação de risco social e Programas de inclusão 
social no município.

8.4 Categoria Educação

O Brasil só vai ter a verdadeira revolução na educação quando a 
sociedade, como um todo, aderir à causa, quando todos se preocuparem 
e se mobilizarem com relação à educação (Bezerra Filho, 2018). O 
comentário do ministro da educação em um seminário realizado em 
fevereiro de 2018, causou uma profunda reflexão na sociedade, pois nos 
últimos anos, o ensino brasileiro passa por inúmeros problemas como a 
falta de investimentos para as escolas públicas e os grandes números de 
greves que prejudicam tanto os alunos quanto os professores que precisam 
estar em dia com suas atividades curriculares. Para que aconteça uma 
revolução na educação é preciso que a sociedade participe dos ciclos de 
debates expondo suas ideias e opiniões em relação ao assunto debatido, 
pois a educação é o alicerce para constituirmos uma sociedade mais digna 
e respeitosa. 
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Os requisitos que compõem a categoria Educação na plataforma 
são número de escolas por rede de Ensino Básico, Médio, Técnico e 
Superior, o Plano Nacional de educação, oferta de vagas por rede de ensino 
Básico, Médio, Técnico e Superior no município, acesso aos serviços de 
educação especial, a acessibilidade nas instituições de ensino regular, 
técnico e superior, as taxas de analfabetismo, as taxas de rendimentos 
dos alunos por dependências administrativas dos municípios, acesso à 
biblioteca e/ou telecentros (equipamentos de inclusão digital), gasto 
público em percentual do PIB para a educação e a qualificação dos 
educadores em todas as redes de ensino.

8.5 Categoria Economia

A Economia Brasileira passou a enfrentar a pior crise econômica 
do país, saindo de um boom econômico em 2010 para uma profunda 
recessão em 2014, o que contribuiu para o Brasil estar nesta situação 
foi à falta de investimento em infraestrutura, falta de planejamento 
estratégico para a economia ao longo prazo e a corrupção trazendo graves 
consequências como a desestruturação da máquina pública, desempregos, 
aumento da inflação, rebaixamento da nota do país nas agências de 
crédito internacional e por fim, a falta de credibilidade dos governantes 
perante a sociedade (Silveira, 2018). Apesar da pior recessão econômica 
da história dos últimos anos, os economistas alegam que mesmos com 
números abaixo do que o esperado pelo governo e o mercado financeiro, 
o país deixou a recessão e está em processo de recuperação econômica, 
esse processo gera um trabalho que requer muito cuidado para os 
setores que movimentam a economia (Saringer, 2018). Os requisitos 
que representam a categoria economia são PIB Municipal, investimento 
público, capacidade econômica financeira do município, Receita Pública, 
Despesas públicas, as políticas públicas geradoras de renda para os 
municípios, padrão de renda média da população, distribuição de renda, 
concentração de renda, acesso aos serviços públicos, grau de dependência 
da municipalidade de outros níveis de governo e maturidade dos setores 
primário, secundário e terciário de produção.
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8. 6 Categoria Meio Ambiente

O Ministério do Meio Ambiente ressalta a importância da 
preservação do meio ambiente, pois hoje o meio ambiente é um tema 
muito debatido em conferências nacionais e internacionais. Diante disso, 
o governo federal aderiu aos programas e projetos chamando a atenção 
de toda sociedade e dos órgãos competentes para estabelecer estratégicas 
que auxiliarão na redução dos impactos ambientais. Sendo assim o 
governo federal lançou o programa Cidades Sustentáveis que tem por 
objetivo de apresentar para a sociedade uma visão geral sobre os processos 
de urbanização e seus efeitos causados nos sistemas socioambientais, 
abordando questões relativas à biodiversidade, as mudanças climáticas e 
os ecossistemas da região (Ministério do Meio Ambiente, 2018). 

Diante disso, a plataforma levará para todos os cidadãos 
informações a respeito da responsabilidade socioambiental no município, 
tendo como objetivo a aproximação dos cidadãos com os órgãos públicos 
para juntos possam encontrar soluções para os problemas ambientais que 
ainda causam grandes impactos a natureza e a toda sociedade. No entanto 
os requisitos que compõem a categoria meio ambiente são Áreas Verdes 
para Lazer, o controle da poluição visual, índices de poluição sonora/
ruídos as Legislações Ambientais, as licenças ambientais, a qualidade das 
águas dos mananciais, índice de qualidade do ar, o acesso aos serviços 
públicos de coleta de lixo, os sistemas adequados de tratamento do lixo e 
os sistemas de drenagem de águas pluviais dos municípios.

8.7 Categoria Saneamento Básico
O Saneamento Básico é um “conjunto de medidas que visa 

preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade 
de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da 
população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica” 
(Trata Brasil, 2012, p. 09). É direito que todos os cidadãos tenham 
acesso ao saneamento básico, para isso que o governo federal instituiu o 
Plano Nacional de Saneamento Básico sobre o qual estabelece estratégias 
para que a sociedade brasileira tenha uma água de qualidade e rede de 
esgoto adequado para promover o bem-estar entre os cidadãos. Ainda 
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convém lembrar que no Brasil o saneamento básico ainda é um grande 
problema a ser resolvido, de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE 
que demonstrou que mais de 24 milhões da população não tem acesso à 
água tratada e rede de esgoto, isto é, são mais de 70% dos municípios que 
não apresentam uma política de saneamento básico e os outros 30% dos 
municípios adotam um plano municipal de saneamento básico, sendo 
48,7% não fiscalizam a qualidade da água e a rede de esgoto de suas 
cidades. Na plataforma serão abordadas questões como o abastecimento 
da água para a população e o acesso a rede de esgoto que todos os cidadãos 
têm o direito de receber garantindo, portanto, a qualidade de vida da 
população, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico do 
município.

8.8 Categoria Saúde

A saúde pública no Brasil está enfrentando uma das maiores crises 
no país tornando-se um desafio para os governantes. O ministério da saúde 
realizou um levantamento sobre a qualidade dos serviços prestados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) a média nacional foi de 5,5 em uma escala 
de 0 a 10. Um dos problemas enfrentados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) é a falta de gestão e investimentos para a área da saúde pública, 
que sobre tudo, vem sofrendo com as consequências como precariedade 
nos atendimentos fornecidos pelo sistema, devido às greves constantes 
promovidas pelos profissionais de saúde. Entretanto a sociedade em geral 
deve se mobilizar para debater medidas e estabelecer estratégicas para 
melhorar a qualidade nos serviços prestados na área da saúde pública. 
Segundo Dimer (2017) uma das medidas importante a ser implantadas 
no Brasil seria a instalações de centros regionais emergenciais adotando 
como princípios básicos a eficiência e a eficácia para os atendimentos dos 
cidadãos que necessitam de um diagnóstico rápido e preciso, podendo 
assim evitar aglomerações nos hospitais.

Tendo em vista a importância de estabelecer estratégias e medidas 
para promover a eficiência e a eficácia nos serviços prestados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) a plataforma reuniu os requisitos importantes na 
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área da saúde pública para manter a sociedade informada sobre à saúde 
pública no município e na região promovendo o bem-estar da população. 
Os requisitos da categoria saúde são os serviços oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde para os cidadãos, como os recursos públicos alocados 
para a Saúde, os exames realizados, as vacinações, os procedimentos das 
intervenções cirúrgicas e os informativos sobre as doenças causadas pelo 
mosquito Aedes Aegypti (Dengue, Chikungunyas e Zika).

8.9 Categoria Trabalhista e Previdenciária

O direito dos trabalhadores foi concedido pelo então presidente 
Getúlio Vargas na década 30 quando criou o Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comercio, propondo uma série de leis trabalhistas e 
previdenciárias, garantido todos os direitos e deveres aos cidadãos que 
exerciam atividades com vínculos empregatícios. Atualmente o governo 
federal lançou a reforma trabalhista trazendo mudanças importantíssimas 
na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, e a reforma previdenciária 
que tem como base o tempo de contribuição do trabalhador para a 
previdência social. Na plataforma serão fornecidas todas as informações 
sobre as reformas trabalhistas e previdenciárias para esclarecer as 
dúvidas dos cidadãos sobre o que mudaram nos direitos trabalhistas e 
previdenciários para a sociedade.

8.10 Categoria Transparência

A transparência nas contas públicas surgiu no Brasil a partir da 
Lei Complementar 101/2000 estabelecendo normas para estimular a 
transparência das contas públicas para a sociedade. Com base na legislação 
vigente o governo federal lançou em 2004 o portal da transparência. O 
portal da transparência oferece aos cidadãos a oportunidade de verificar 
as informações referentes à situação financeira atual dos municípios, 
estados e do país que através de uma análise de gráficos os cidadãos 
possam tomar conhecimento das contas públicas evidenciadas no portal, 
tornando-se um instrumento de debate entre a população. Os requisitos 
que compõem essa categoria são Demonstrações Contábeis aplicadas 
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no setor púbico, os Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Plano 
Plurianual dos municípios e outras informações financeiras relevantes.

9 Considerações finais

Nas reflexões realizadas foi possível perceber a importância das 
interações como instrumento de viabilização da gestão pública, por 
meio de ações baseadas no compartilhamento de informações entre 
os atores sociais, enfatizando a disponibilidade de informações. É 
interessante observar que se trata de um processo reflexivo: as práticas 
interativas incidem sobre as informações da gestão pública, bem como 
tais informações sobre a gestão pública podem ser considerada sob um 
prisma de prática educativa. 

A gestão pública tem se tornado importante para a sociedade 
brasileira, devido aos problemas ocasionados pela crise econômica do 
país a população tem realizado muitas manifestações com objetivo de 
pressionar os governantes para a redução da carga tributária dos produtos 
e reformas que estão sendo debatidas no congresso nacional. Diante dessa 
situação, os cidadãos têm procurado saber mais sobre os assuntos de 
gestão pública através dos instrumentos como o portal da transparência 
o qual disponibiliza inúmeras informações sobre as contas públicas das 
esferas: federal, estadual e municipal.

O presente estudo teve como objetivo a elaboração de uma 
Plataforma Interativa de Gestão Pública, instrumento pelo qual 
possibilita esclarecer as dúvidas da população sobre os assuntos de gestão 
pública, permitindo que os cidadãos tenham o conhecimento necessário 
para a sua formação de opinião e promovendo assim, o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental da região, por meio da aplicação de um 
questionário para 551 participantes de uma Instituição Comunitária de 
Ensino Superior – ICES localizada no noroeste do Rio Grande do Sul. 
A partir dos resultados preliminares do questionário, foram analisados 
26 municípios pertencentes à Associação dos Municípios das Missões 
(AMM), cujo objetivo foi verificar se as informações públicas consideradas 
extremamente importantes pelos cidadãos eram disponibilizadas nos 
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sítios dos municípios. Para tanto, os municípios que mais evidenciam 
as informações públicas nos seus sítios são: Bossoroca, Caibaté, Cerro 
Largo, Entre Ijuís, Porto Xavier, Santo Ângelo, São Borja, São Luiz 
Gonzaga, São Miguel das Missões e São Nicolau. De acordo com as 
informações analisadas, foi possível atingir o objetivo geral da pesquisa, 
sendo a plataforma estruturada em dez categorias: Cultura/Lazer, 
Direitos Humanos, Desenvolvimento Social, Educação, Economia, 
Meio Ambiente, Saneamento Básico, Saúde, Trabalhista/Previdenciária e 
Transparência, com base na opinião dos respondentes.

Portanto recomenda-se que as prefeituras adotem a plataforma 
com o intuito de levar as informações de interesse público para a 
população de maneira que possam compartilhar suas ideias para a 
resolução dos problemas e para também adquirir de maneira rápida e 
eficaz as informações relevantes do seu município ou região.

Acredita-se, portanto, que as pesquisas e ações desenvolvidas 
nas instituições de ensino superior, como as desenvolvidas neste 
estudo, não podem ficar restritas à comunidade científica, mas devem 
ultrapassar os limites físicos do ambiente acadêmico e se aproximar 
da sociedade, no intuito de apresentar soluções para os problemas da 
realidade social brasileira. As reflexões realizadas nesta discussão são 
dinâmicas e inacabadas. Por conseguinte, estudos futuros necessitam ser 
implementados, em especial referentes à efetivação da indissociabilidade 
do ensino, pesquisa e extensão das universidades brasileiras, para a criação 
de novas ações educativas relacionadas à gestão pública.
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1 Introdução

As mudanças socioeconômicas que aconteceram nos últimos vinte 
anos, segundo Silva e outros (2016), afetam fortemente o comportamento 
das empresas, que, até então, tinham como principal objetivo apenas o 
lucro. Se por um lado, o setor privado tem cada vez mais lugar de realce 
na geração de riqueza, de outro lado, o papel social que as empresas vêm 
desempenhando tem que ser salientado. Com os recursos financeiros e 
humanos que já dispõem, as organizações estão desenvolvendo ações que 
configuram responsabilidade social.

A inquietação com a responsabilidade social nas empresas tem 
sido marcada por debates entre críticos e defensores. Os argumentos 
contrários à responsabilidade social das organizações fazem restrições à 
viabilidade de ações empresariais que não visem o lucro, sob o risco de 
paralisar os negócios e aumentar proibitivamente os preços. As atitudes 
de responsabilidade social são fundamentadas na função institucional, 
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onde outras organizações como governo, sindicato, igrejas e organizações 
civis ostentem este tipo de função solicitada pela responsabilidade social 
(SILVA et al., 2016).

Muitos gestores afirmam que não é admissível que as empresas 
atendam a demandas sociais, ambientais e ainda mantenham níveis 
suficientes de sucesso em um ambiente de negócios cada vez mais 
agressivo. Cada vez mais, a responsabilidade social das empresas foca em 
suas obrigações legais, o que vem de encontro ao pensamento de autores 
defensores do aumento dos lucros, como objetivo único da empresa, 
admitindo que os gestores de empresas de mercado não possuem aptidão 
para consagrar ações públicas.

Para Camargo (2009), a responsabilidade social começa a ser 
enxergada como um utensílio fundamental a ser levado em conta pelas 
estratégias empresariais, no sentido de atender às demandas sociais dos 
inúmeros agentes econômicos abarcados. Sem levar em conta a estratégia 
de internacionalização seguida, organizações multinacionais alocadas 
nas nações em desenvolvimento são mais requisitadas a seguirem uma 
postura eticamente responsável. Todavia, diversas ações feitas por 
companhias multinacionais, por meio de fundações próprias ou parcerias 
com agências locais, estão sendo protestadas por deixarem de lado atores 
locais nas decisões, na alocação de recursos e na análise de resultados. 

A dificuldade da participação social das empresas privadas, 
de acordo com Silva e outros (2016), é uma questão que solicita um 
posicionamento esclarecedor dos responsáveis pela ampliação das 
estratégias de internacionalização. Acatar ou não o papel na geração de 
oportunidades econômicas plenas, restringir-se a respeitar leis ambientais 
ou ostentar uma atitude proativa de amparo ao meio ambiente, operar 
inteiramente ou terceirizar atividades de responsabilidade social, arcar com 
os custos oriundos da “cidadania corporativa” ou focalizar unicamente 
nas atividades primárias da organização: as muitas opções de escolhas 
estratégicas quanto à responsabilidade social poderão comprometer os 
processos e resultados dos empreendimentos internacionais em curto, 
médio e longo prazo.
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De forma simples, entende-se que responsabilidade social diz 
respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e 
empresas para com a sociedade em geral. 

O objetivo geral deste estudo é realizar uma revisão de literatura 
sobre a responsabilidade social corporativa nas organizações sob o olhar da 
gestão estratégica. Os objetivos específicos giram em torno de referenciar 
o conceito e características da responsabilidade social corporativa; 
relacionar responsabilidade social com a ética empresarial; e abordar de 
forma sintetizada um contexto sobre responsabilidade social e a gestão 
estratégica, incluindo parcerias.

2 Revisão de literatura

Este referencial teórico engloba a responsabilidade social 
corporativa, entre histórico, conceito e desenvolvimento, principais 
atores e beneficiados; responsabilidade social e ética empresarial; e 
responsabilidade social e a gestão estratégica, incluindo parcerias.

2.1 Responsabilidade social corporativa

2.1.1 Histórico e conceito

Desde o começo do século XX, assinalam-se amostras da 
responsabilidade social corporativa. Conforme Barbieri (2004), esta era 
aceita como doutrina nos EUA e na Europa até o século XIX, ocasião 
em que o direito de conduzir negócios de maneira corporativa não 
era interesse econômico privado, era uma vantagem do Estado e da 
Monarquia. Mas, só nos anos 50, nos Estados Unidos da América e na 
Europa (especialmente França, Alemanha e Inglaterra) é que a sociedade 
iniciou uma exigência por maior responsabilidade social das empresas e 
consolidou-se a própria precisão de divulgação dos balanços e relatórios 
sociais. Mais pesquisadores se dedicaram ao assunto, procurando 
formalizar e definir mais apropriadamente o conceito e o papel das 
empresas na responsabilidade social.
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No Brasil, mudanças radicais aparecem a partir da década de 80, 
principalmente pela integração dos mercados financeiros e o crescimento 
especial do comércio universal, ao que se denominou de globalização. 
Frente ao panorama de novas demandas decorrentes da globalização, 
existe uma pressão maior da sociedade por uma postura empresarial mais 
transparente nos negócios, obrigando os empresários a adotar práticas 
mais responsáveis em suas ações. Porém, alguns ainda confundem 
responsabilidade social com filantropia (BARBIERI, 2004).

O Brasil, muitas vezes perdeu a oportunidade de edificar um 
desenvolvimento integral do país e da população, segundo Barbieri 
(2004). Assim, restam algumas alternativas como a globalização da 
economia social, através de organizações não governamentais – o terceiro 
setor. Surge, então, a grande discussão quanto à prática e ao conceito 
sobre responsabilidade social das empresas e sua forma de concepção 
junto às organizações brasileiras.

As revelações iniciais de empresários, comunidade, políticos 
e meios de comunicações aconteceram em 1996, através do Betinho, 
fundador do IBASE – com apoio da Gazeta Mercantil, que lançou 
campanha convocando os empresários a um maior engajamento social 
e apresentou a ideia da elaboração e da publicação do Balanço Social 
Brasileiro e, a partir de então, conforme o Instituto Ethos (2002), o 
assunto se destaca no ambiente empresarial, principalmente com a 
criação, em 1998, do Instituto Ethos – Empresas e Responsabilidade 
Social, que organizou material para ajudar as empresas a entenderem e 
adotarem responsabilidade social no dia a dia.

Já a determinação de terceiro setor apareceu na primeira metade 
do século nos Estados Unidos. Na tentativa de conceituar o Terceiro 
Setor, encontrou-se a seguinte afirmação:

O terceiro setor seria uma mistura dos dois setores econômicos 
clássicos da sociedade: o público representado pelo Estado, e o 
privado, representado pelo empresariado em geral. Atualmente, o 
Terceiro Setor é um campo a ser explorado pelas empresas que 
querem exercer novas atividades que surgem em todo o mundo 
e no Brasil com uma nova proposta de ação no campo social, 
baseada em princípios de gestão de marketing social com foco em 
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ações de parceria em projetos sociais (BARBIERI, 2004, p. 52).

As parcerias representam, também, uma área que cresce 
rapidamente. É um paradigma novo de investimentos no campo terceiro 
setor, que incorpora recursos do governo, empresas privadas, comunidade, 
ONGs e demais entidades do setor (BARBIERI, 2004).

A expressão “responsabilidade social” tem muitas interpretações. 
Porém, nota-se uma crescente conscientização de que as organizações 
podem e devem ostentar um papel maior na sociedade. A responsabilidade 
social permite a composição de uma cidadania organizacional e a 
implementação de direitos sociais.

De acordo com Seibert (2017), as definições de responsabilidade 
social disponíveis na literatura transitam desde um olhar meramente 
econômico, com intenção de originar retorno econômico para os 
possuidores do capital, até uma visão estratégica, agregando à filantropia, 
como modo de redistribuição da renda e de servir aos públicos abarcados 
com as empresas e a coletividade em geral.

Um dicionário de ciências sociais traz responsabilidade social 
como: “responsabilidade daquele que é chamado a responder pelos seus 
atos face à sociedade ou à opinião pública [...] na medida em que tais atos 
assumam dimensões ou consequências sociais” (QUEIROZ, 2006, p. 6).

Um dicionário de Filosofia define “responsabilidade” como:

[...] a possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento 
e de corrigir o mesmo comportamento com base em tal previsão 
[...] O primeiro significado do termo foi o político, em expressões 
como “governo responsável” ou “responsabilidade do governo”, 
que exprimiam o caráter pelo qual o governo constitucional age sob 
o controle dos cidadãos e em função deste controle (QUEIROZ, 
2006, p. 6).

Segundo Ashley (2003, p. 6),

Responsabilidade social é um compromisso que uma organização 
deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e 
atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma 
comunidade. Nesse sentido, assumindo obrigações de caráter 
moral, além das estabelecidas em lei.
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Então, responsabilidade social representa toda a atitude que leve 
à cooperação para o progresso da qualidade de vida da coletividade. Na 
concepção de Ferrel (2001), a responsabilidade social é o comprometimento 
da organização de maximizar seu impulso positivo sobre os usuários, 
donos, funcionários, comunidades e governo. Existem quatro tipos de 
responsabilidade social: legal, ética, econômica e filantrópica.

Segundo Leisinger (2002), dentro da ordem jurídica e da 
competência, as organizações disputam para si direitos e deveres 
econômicos, sociais e ecológicos. As informações dos referidos deveres 
são:

[...] empenhar-se e engajar-se a curto e longo prazo pelo bem da 
empresa; cuidar com responsabilidade da segurança e previdência 
dos colaboradores; levar em conta da maneira mais ampla possível 
os interesses do meio ambiente; levar em conta da maneira mais 
ampla possível os desejos dos consumidores; produzir e oferecer 
preços razoáveis produtos e serviços que sejam úteis, seguros, 
saudáveis e, sob o aspecto qualitativo, os melhores possíveis; criar 
ou pelo menos manter vagas de trabalho; engajar-se em favor do 
contexto social, apoiar as comunidades e assumir responsabilidade 
social cada vez maior (LEISINGER, 2002, p. 18).

A ideia de que, como pessoas jurídicas, as instituições ostentam 
direitos e deveres morais, como anteriormente só eram atribuídas às 
pessoas físicas, conquistaram crescente consenso nos últimos tempos.

Melo Neto e Froes (2004) asseguram que a responsabilidade 
social é um exercício da cidadania corporativa, e as empresas que querem 
uma imagem ética e moral podem ser favorecidas pelos seus atos, por 
exemplo, através da prática da responsabilidade social, como estratégia de 
valorização de produtos e serviços e estratégias sociais de desenvolvimento 
da comunidade. 

Hoje, a responsabilidade social no país é bastante difundida nos 
ambientes acadêmicos e empresariais, e seus pesquisadores alegam que 
o comportamento socialmente responsável é um diferencial que auxilia 
a solidificar a marca empresarial, idealizando um investimento para a 
sustentabilidade e o sucesso em longo prazo. Um de seus defensores é o 
Presidente do Instituto Ethos, que afirma:
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A responsabilidade social não é uma atividade separada do negócio 
da empresa. É a nova forma de gestão empresarial. E, para uma 
empresa ter sucesso, para conquistar e ampliar mercado, para 
ter competitividade, a responsabilidade social é indispensável. A 
empresa que não aumentar suas políticas e não for socialmente 
responsável não terá espaço no mercado (GRAJEW, 2000, p. 40).

No Brasil, a vontade de auxiliar a comunidade vem crescendo e há 
certos fatores a considerar: primeiramente, Barbieri (2004) cita que um 
grande número de novos empresários (de 30 a 40 anos) que presenciou 
o fim do regime militar, conheceu outros países, está mais preparada e 
se sentindo na obrigação de contribuir para tornar o país melhor. Em 
segundo lugar, o acréscimo da violência chegou a um ponto que é quase 
impossível não ver para a desigualdade social (GRAJEW, 2000).

Atualmente, com a globalização, surge uma nova atitude que 
muda o perfil corporativo e estratégico das instituições. Além da adaptação 
aos novos modelos, como eficiência e qualidade, aumentam as exigências 
por uma reformulação da cultura e da filosofia que guiam as atitudes 
institucionais. A sociedade em geral, mais consciente e conhecedora de 
seus direitos, determina as empresas a um reestudo do seu papel nesse 
novo panorama. Para as organizações, a sua atuação sob novas referências, 
conceitos e valores, procurando uma nova postura no desenvolvimento 
dos negócios e no relacionamento com seu meio de atuação passa a ser 
um diferencial (GRAJEW, 2000).

No Brasil, aumenta o entendimento de que uma política de 
desenvolvimento social necessita de novas parcerias, no Brasil. Trata-se de 
procurar parceiros fora do Estado: sociedade, empresas privadas e terceiro 
setor. Esta modificação de mentalidade, de acordo com Barbieri (2004), 
foi notada em 1990, quando as empresas começaram a se preocupar 
com ações sociais em relação à comunidade, ao meio ambiente e aos seus 
funcionários, principalmente por ocasião da Conferência RIO-1992.

2.1.2 Principais atores

O relacionamento socialmente responsável, entre grandes 
empresas de um lado e micro e pequenas empresas de outro, requer o 
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estabelecimento de parcerias efetivas, fundamentadas na confiança 
e na sustentabilidade, de modo que todos possam ganhar e crescer 
(CORDEIRO, 2007).

Os principais atores da responsabilidade social, no Brasil, segundo 
Cordeiro (2007), são representados pelo Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, em parceria com o SEBRAE – Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social tem a 
responsabilidade de “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir 
seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na 
construção de uma sociedade sustentável e justa” (CORDEIRO, 2007, p. 
9). O órgão é reconhecido no espaço empresarial, políticos e da sociedade 
civil, através das articulações institucionais que alcança. O Instituto 
idealiza bancos de práticas de empresas socialmente responsáveis, cumpre 
eventos e conferências temáticas, colabora para as discussões com atores e 
organiza manuais e utensílios de apoio às políticas e práticas socialmente 
responsáveis.

A organização tem que incentivar seus fornecedores e parceiros 
a assumirem compromissos que ela abraça perante a sociedade. De 
acordo com Instituto Ethos (2003), também deve usar critérios 
relacionados à responsabilidade social na opção por seus fornecedores, 
estabelecendo padrões de conduta nas relações com os trabalhadores ou 
com o meio ambiente. Podem ser oferecidos, na empresa, treinamentos 
de funcionários de pequenos fornecedores, transferindo para eles seus 
conhecimentos técnicos e seus valores éticos e de responsabilidade social. 
Para obter o desenvolvimento econômico da comunidade, a empresa 
pode usar entidades da comunidade, como fornecedores.

Nos últimos anos, a legislação que disciplina o terceiro setor 
no país evoluiu, todavia não acompanhou o ritmo do crescimento e do 
desenvolvimento das entidades. A novidade maior, em termos legislativos, 
aconteceu com a Lei 9.790, de 23 de março de 1999, chamada de Lei das 
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).
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Tal diploma legislativo criou uma nova qualificação para as 
entidades do terceiro setor, o certificado de OSCIP. Os principais 
objetivos da lei foram garantir reconhecimento a uma gama mais 
ampla de entidades que desenvolvem atividades de caráter público 
e possibilitar a tais entidades firmar parceria com o Poder Público 
mediante um instrumento menos formal e burocrático que o 
convênio Termo de Parceria (MÂNICA, 2007, p. 2).

A Lei das OSCIP (BRASIL, 1999) representou uma grandiosa 
inovação legislativa para o terceiro setor. Todavia, pelo que se sabe, ainda 
não existe ainda a absorção por parte do Poder Público e da sociedade com 
relação às possibilidades e métodos a serem abraçados para a promoção, 
execução e fiscalização dos termos de parceria.

É de amplo conhecimento que o balanço social é um instrumento 
estratégico que serve para tomar decisões, contendo dados quantitativos 
e qualitativos. O balanço social serve como manancial de componentes 
fundamentais no que se refere aos programas e às responsabilidades 
sociais da empresa. Kroetz (2000) sugere que o balanço social não deve 
ser visto como um mero utensílio de marketing, pois é, inicialmente, um 
instrumento de apoio à administração, ao controle, à tomada de decisões 
e à adoção de estratégias.

As ações de responsabilidade social possibilitam medir os 
resultados e direcionar os recursos para o futuro. E, o balanço social explica 
as iniciativas sociais, resultados atingidos e investimentos realizados. 
A direção e acompanhamento dos resultados por meio de indicadores 
podem ser complementados por auditorias feitas por entidades da 
sociedade (ONGs e outras instituições), acrescentando uma perspectiva 
externa à avaliação da própria instituição (KROETZ, 2000).

2.1.3 Beneficiados

Cordeiro (2007) explica que há cinco tipos de público que se 
beneficia com a responsabilidade social. Porém, a organização deve 
optar por apenas uma categoria, como sendo a principal. As outras 
ficam representadas como despesas: funcionários, clientes, fornecedores, 
competidores e outros (os que a empresa mantém transações comerciais).
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Para Kotler (2001), o exercício da responsabilidade social 
favorece o público interno e a comunidade. A responsabilidade social 
interna tem como alvo o público interno da empresa, seus empregados e 
os dependentes, com o objetivo de motivá-los para um bom desempenho, 
um ambiente agradável de trabalho, além de contribuir para o seu bem-
estar. A externa tem como foco a comunidade mais próxima da empresa 
ou o local onde ela está situada. Atuando com as duas dimensões, a 
organização exerce a sua cidadania empresarial se beneficiando com 
os altos ganhos de produtividade e, principalmente, melhorando a sua 
imagem.

Um programa de responsabilidade social transmite bons 
resultados. Conforme Melo Neto e Froes (2004), pode-se definir que 
os benefícios são: melhor desenvolvimento da comunidade; preservação 
do meio ambiente; bem-estar dos funcionários num ambiente agradável; 
comunicações transparentes; retorno aos acionistas; e satisfação dos 
clientes ou consumidores.

Os benefícios voltados para as empresas podem trazer vantagens, 
como:

[...] o fortalecimento da marca e imagem da organização; a 
diferenciação perante aos concorrentes; a geração de mídia 
espontânea; a fidelização de clientes; a segurança patrimonial e 
dos funcionários; a atração e retenção de talentos profissionais; 
a proteção contra ação negativa de funcionários; a menor 
ocorrência de controles e auditorias de órgãos externos; a atração 
de investidores e deduções fiscais (MELO NETO; FROES, 2004, 
p. 12).

Um programa de responsabilidade social, então, transmite bons 
resultados para a coletividade e para a empresa. Na opinião de Drucker 
(2000), elas não podem mais se direcionar apenas em aumentar o lucro 
dos acionistas e utilizar mercadorias de valor como alvo. A preservação 
do meio-ambiente, por exemplo, é uma opção entre ganhos econômicos 
imediatos e a opção dos princípios éticos e responsáveis que, certamente, 
vão trazer melhoria para o futuro. 

Sabe-se que é desafiador fazer com que haja mudança nas práticas 
empresariais. A reação imediata do empresário é sempre pensar que o 
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bem comum não é responsabilidade das empresas, e sim dos governos 
e das Organizações Não Governamentais (ONGs). Seguir este exercício 
representa rever modelos tradicionais de negócio. 

2.2 Responsabilidade social e a ética empresarial

No contexto atual, as empresas não são avaliadas somente pelo seu 
produto ou serviço, mas pela ética e responsabilidade adotadas perante os 
funcionários e demais pessoas que interagem com ela e a sociedade em 
geral. A sociedade está exigindo das empresas uma nova postura, ou seja, 
nas estratégias devem constar princípios éticos de acordo com a moral da 
sociedade (MOREIRA, 2002).

A ética é uma lista das definições aplicáveis às ações humanas que 
fazem delas estilos compatíveis com o conceito global do bem e da moral. 
Deste modo, segundo Moreira (2002), cabe aos gestores compatibilizar 
suas ações com os valores morais e, zelar pela qualidade de vida de seus 
funcionários e da comunidade onde a organização está inserida.

Há, atualmente, uma concordância de que todos os agentes 
sociais, até mesmo as instituições, têm a obrigação de colaborar, sempre 
que possível, para que cada um consiga um desenvolvimento permanente. 
Para tanto, as condições econômicas, sociais e ecológicas, não podem 
ser encaradas solitariamente, e muito menos ser jogadas umas contra as 
outras (ALMEIDA, 2007).

A ética organizacional e as exigências provindas delas mesmas, 
não colocam em risco o serviço econômico principal das instituições. Para 
Moreira (2002), elas são o componente extra que serve para determinar 
o critério de moralidade para a performance desta ocupação, por um 
ângulo, os critérios entusiasmam o processo de formação das metas das 
empresas e no estabelecimento das primazias; por outro ângulo, o modo 
de conseguir as metas decretadas está atrelada a avaliação qualitativa, por 
meio das indagações éticas (ALMEIDA, 2007).

A ética, segundo Moreira (2002), é um estudo das análises do 
indivíduo em relação ao seu comportamento ou a dos outros. Também 
são análises realizadas sob a visão do bem e do mal, segundo um critério 
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que de forma geral é ditado pela moral. A conduta ética por parte da 
organização é aguardada e exigida pela coletividade, é o único modo de 
aquisição de lucro com respaldo da moral, esta estabelece que a empresa 
atue com ética em todos os seus relacionamentos, sobretudo com usuários, 
fornecedores, competidores, funcionários, governo e o público em geral. 

Moreira (2002) afirma que a organização contemporânea age em 
panoramas cada vez mais complicados, exercitando operações inovadoras, 
mesmo quando reproduzem atividades remotas. O autor acredita que 
a ética tem o encargo de padronizar e formalizar o entendimento da 
empresa empresarial em seus distintos relacionamentos e operações, bem 
como impedir julgamentos contra seus princípios.

Assim sendo, no novo cenário apresentado, as empresas devem 
estar precavidas para as percepções das pessoas em relação às atitudes 
dos que fazem parte da organização, pois as avaliações são acrescidas do 
simples valor em termos de utilidade do produto ou serviço para uma 
mensuração mais detalhada de como a empresa trata seus funcionários, 
a comunidade e o meio ambiente. Deste modo, a opção por compra está 
relacionada às atitudes éticas e responsáveis da empresa com a sociedade 
em geral (ALMEIDA, 2007).

A globalização dos negócios distingue que sua responsabilidade 
não está atrelada somente aos casuais resultados financeiros da empresa. 
Algumas organizações individuais, mas também institucionais e 
conservadoras, assinalam uma ligação entre as atividades empresariais e a 
sociedade, assim como para a necessidade de ponderar as responsabilidades 
econômicas, social e ecológica. Existe atualmente um consenso de que 
todos os agentes sociais, incluindo as organizações, têm o dever de 
prestar contribuição, sempre que possível, para que cada um tenha um 
desenvolvimento duradouro (LEISINGER, 2002).

Em relação ao investimento das empresas na preservação e 
conservação ambiental, tem-se que, na vida da maioria das pessoas, 
sempre estiveram presentes algumas apreensões com o processo de 
desenvolvimento e com a degradação do meio ambiente. Todavia, de 
acordo com Leisinger (2002), mesmo que os recursos naturais tenham sido 
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analisados como sendo intermináveis pela maior parte dos “propulsores 
do desenvolvimento”, diversos estudiosos notaram a desordem que existe 
entre progresso e meio ambiente.

A ética para com a sociedade decide que a organização abstenha-
se de entusiasmar a mudança das formas de estados, de governo, de 
aquisição ou perda pelos governantes ou outro assunto que abarque a 
autodeterminação de um povo.

Essa ética também engloba o meio ambiente, tanto o natural, 
como o artificial e o cultural. Toda empresa tem alguns princípios 
éticos, como: Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos; 
melhorar a qualidade da vida humana; conservar a vitalidade e a 
diversidade do planeta e seus deveres (MOREIRA, 2002, p. 21).

As obrigações de uma empresa para com o meio ambiente são, 
segundo Moreira (2002), investir nos erros passados e livrar o meio 
ambiente de contaminações e violências sofridas em sequela das atitudes 
humanas; arranjar maneira que os investimentos levem em consideração a 
preservação ambiental; deixar de provocar poluição pela manipulação de 
substâncias perigosas e dar proteção à sociedade contra danos nucleares.

2.3 Responsabilidade social e a gestão estratégica: parcerias

A responsabilidade social está sendo enxergada como um utensílio 
fundamental a ser levado em conta pelas estratégias empresariais, no 
sentido de atender às demandas sociais dos muitos agentes econômicos 
envolvidos. Sem considerar a estratégia de internacionalização seguida, 
organizações multinacionais alocadas nas nações em desenvolvimento 
estão sendo sempre mais cobradas a aceitarem uma atitude eticamente 
responsável. Contudo, inúmeras atitudes tomadas por companhias 
multinacionais, seja por meio de fundações próprias ou parcerias com 
agências locais, vêm sendo indagadas por não levarem em conta a 
participação de atores locais nos procedimentos de decisão, na alocação 
de recursos e na análise de resultados (FLEURY; MIGUELETTO; 
BLOCH, 2002). 

Conforme estudo do CEATS-FEA/USP (Centro de 
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Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor - 
CEATS da Fundação Instituto de Administração - FIA da FEA/
USP - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo), 85% de uma amostra de 423 organizações 
do país estudadas cumprem seus projetos ou programas sociais através de 
parcerias (HERZOG, 2002). A composição de parcerias entre governo, 
iniciativa privada e sociedade civil, mais atualizada, vem chamando 
a atenção de estudiosos do círculo para o aparecimento de um novo 
padrão de gestão social, dirigido para a constituição de redes e para o 
desenvolvimento de projetos inovadores com desígnios sociais (FLEURY; 
MIGUELETTO; BLOCH, 2002). 

Muitas explicações teóricas avigoram a probabilidade 
dominadora que responsabiliza o momento histórico de hoje e as 
intensas transformações sociais, como decisivas da manifestação das 
circunvizinhanças organizacionais em rede. Então, a rede aparece como a 
estrutura empresarial “ideal” da pós-modernidade, a que tem condições 
de canalizar os dados e o conhecimento para a configuração de soluções, 
mesmo que temporárias e defeituosas, para dificuldades ativas e sem 
solução superficial (GRAJEW, 2002). Nesta conjuntura,

A interlocução com os diversos públicos possibilita aos parceiros 
delinear criteriosamente as demandas e levar em conta os 
diferentes interesses. [...] Empresas, governo e organizações da 
sociedade civil têm percebido que as relações de parceria socializam 
conhecimentos, experiências, aprendizados e recursos, e têm 
consequências mais satisfatórias do que obteriam com atuações 
isoladas (GRAJEW, 2002, p. 24).

Aumenta, no Brasil, o estímulo à participação da sociedade civil 
nos temas do país, sob a explicação de que as características regionais 
dos temas sociais demandam uma espécie de atuação agregada na 
coletividade, em condições de mobilizar distintas habilidades na 
concepção de soluções inovadoras amoldadas às distintas realidades locais. 
E, o crescimento destes movimentos associativos no terceiro setor vem 
designando a precisão empírica de encarar desafios de gestão peculiares 
a composições interempresariais, sobretudo das “redes solidárias” em 
relação a temas fundamentais, como o de encarar a fome e a miséria, ou o 
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triunfo dos graves graus de subdesenvolvimento regionais (MACHADO; 
MACHADO, 2014).

Conforme Machado e Machado (2014), nesta conjuntura, 
as redes interorganizacionais são um novo modelo de gestão social, 
amparado em princípios de compartilhamento de recursos, dados e 
conhecimento. A constituição de redes entre as empresas da sociedade 
civil sem fins lucrativos é pré-requisito para que exista participação real 
do denominado “Terceiro Setor”, na consolidação de políticas sociais na 
América Latina. Segundo esta visão, as redes são “instituições-escola”, nas 
quais os componentes aprendem a conviver em serenidade e democracia, 
a despeito de suas distinções de ideias e objetivos. As redes possibilitam 
que se aglomere uma enorme variedade de conhecimentos especializados 
em um local frutífero para o aparecimento de soluções. Markovitch 
(1997) enfatiza o fato de que a concepção de redes de auxílio e de 
programas sociais, na esfera de organizações e universidades, é apontador 
de maturidade política e cultural. 

Na procura do parceiro imaginado, empresas do terceiro setor, 
especializadas no papel de “ponte social”, podem ajudar organizações 
multinacionais. A Fundação ABRINQ, o Instituto Ethos de 
Responsabilidade Social e o GIFE (Grupo de Instituições, Fundações e 
Empresas) são companhias que fazem esta espécie de atividade no país, 
disponibilizando dados a respeito de ONG´S, associações ou outras 
empresas da sociedade civil idôneas, de confiança e eficazes.

No país, as empresas entendidas como componentes do terceiro 
setor vieram a ser maior mira de atenções depois dos anos 80, por motivo 
de novas regras de investimento determinadas pelo Banco Mundial e, 
ainda, em decorrência da crise no padrão de previdência social, alicerçado 
em princípios universalistas de cobertura. No final do século XX, a 
articulação com o governo igualmente era embrionário, e acontecia, 
sobretudo, com as empresas especializadas em prevenção da Aids e 
acolhida a meninos de rua (COELHO, 2000). 

Segundo Parker (1999), a função das ONGs na América Latina 
possui a tendência de crescer e a se firmar, suprindo, em diversas situações, 
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as atuações governamentais. Inúmeras das atividades exercidas por estas 
empresas estão diametralmente atreladas a resultados de mercado, 
como alocação de recursos para incentivo ao empreendedorismo unido 
a minorias sociais ou intermediação em parcerias empresariais no 
atendimento às demandas sociais. Calcula-se, deste modo, que outros 
contornos de política social estarão sempre mais evidentes no modo de 
realizar negócios em nações em desenvolvimento, assim como o Brasil.

3 Conclusão

Ainda que o objetivo principal de uma organização seja a de obter 
lucros, seu papel vem sendo modificado e ampliado: ela está se tornando 
um agente de cidadania. Isso sugere que a superação de interesses 
particulares, a consciência do bem comum, a noção de igualdade e 
liberdade e a noção de respeito pelos direitos dos seres. Mesmo sem o 
tom mercadológico, a obra social ajuda na cotação da empresa junto à 
opinião pública.

Considerou-se que a responsabilidade social nas empresas 
brasileiras é um tema novo, que vem recebendo definições e 
compreensões. Percebe-se um aumento no envolvimento de grande 
parcela dos empresários do Brasil com o tema e as práticas relacionadas 
à responsabilidade social. E, como essa prática está sendo alcançada de 
maneira firme e fundamentada em grandes centros nacionais, e sendo 
espalhada em grandes meios de comunicação, nota-se também que a 
responsabilidade social é uma definição nova, em construção, porém suas 
práticas já podem ser vistas no comportamento empresarial de todo o 
Brasil.

Percebe-se que o entendimento da responsabilidade social 
empresarial é sustentado e difundido no Brasil por atores socialmente 
reconhecidos. O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 
tem como missão “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus 
negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na 
construção de uma sociedade sustentável e justa” (INSTITUTO ETHOS, 
2003). O Instituto se faz reconhecido nos ambientes empresariais, 
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políticos e da sociedade civil por meio da realização das articulações 
institucionais. Na intenção de alastrar suas ideias sobre comportamentos 
empresariais socialmente responsáveis, o Ethos inventa e alimenta bancos 
de práticas de empresas socialmente responsáveis, cumpre eventos e 
conferências, coopera para discussões com atores diversos e elabora 
manuais e instrumentos de base à implementação de políticas e práticas 
socialmente responsáveis.

Concluiu-se, então, que os autores pesquisados estão conscientes 
de que as empresas necessitam investir em responsabilidade social, com 
ações de retorno futuro, responsabilidade direcionada a uma atitude 
empresarial ética e responsável, que deve incluir empresa, funcionários e 
sociedade. Leva-se em conta, deste modo, que um dos temas fundamentais 
da administração estratégica é ter conhecimento dos objetivos que a 
organização tem que buscar: lucro elevado, o máximo de riqueza dos 
acionistas ou uma satisfação contrabalançada de interesses econômicos, 
sociais e ambientais.

Enfim, a responsabilidade social é um evento mundial, através do 
qual as empresas estão sendo mais cobradas em seu papel de cidadãs. Há 
uma evolução normal da conscientização da sociedade global. Contudo, 
parcerias com o Estado e com a sociedade civil para a construção de uma 
sociedade mais saudável e justa de uma forma não localizada ainda está 
distante da realidade brasileira.
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1 Introdução

Podemos definir cidades inteligentes ou smartcities como aquelas 
que utilizam sistemas integrados baseados em tecnologias da informação 
e comunicação (TICs) com o objetivo de melhoria da qualidade dos 
serviços prestados aos cidadãos e governança das cidades.

A implementação de mecanismos da cidade inteligente em centro 
urbanos tem proporcionado a melhoria da infraestrutura das cidades, 
possibilidades de novas práticas de gestão e governança e mudança 
positiva na vida dos cidadãos, com ênfase ao bem estar dos indivíduos.

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) estão 
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disponíveis as cidades e muitas delas possuem sistemas individuais de 
armazenamento de dados e informações, desenvolver uma Plataforma 
Web para capturar e unir o conteúdo dessas aplicações são essenciais para 
êxito da gestão pública proporcionando o cruzamento de dados entre os 
diversos setores da administração pública possibilitando uma prestação 
de serviço mais adequada às necessidade dos cidadãos.

Essas reflexões iniciais remetem à seguinte questão: Como 
a utilização de plataforma de gestão de gerenciamento de serviços e 
infraestruturas urbanas podem ajudar as cidades a se tornarem mais 
inteligentes? 

Esse trabalho tem como objetivo propor a criação de uma 
Plataforma Web que permite apoiar a gestão e o controle dos centros 
urbanos que se desenvolvida pode unir todas as aplicações individuais já 
existentes nas cidades.

De forma a atender aos objetivos propostos, o trabalho foi 
organizado contemplando, além desta seção introdutória, uma segunda 
seção onde se apresentam as definições de cidades inteligentes ou 
smartcities, a seguir a terceira seção apresentam-se as mudanças promovida 
pela implementação dessas práticas nos municípios e na quarta seção são 
apresentados os benefícios da utilização da Plataforma Web na gestão 
pública. Na quinta seção, apresentam-se as conclusões e recomendações 
para futuros estudos.

2 Cidades do futuro, denominadas “cidades inteligentes”

As cidades inteligentes são o nível mais avançado do relacionamento 
entre convergência tecnológica, gestão de cidades, qualidade de vida e 
competitividade econômica. O tema ganhou destaque na década de 1990 
e começou a ser explorado com seriedade como alternativa viável para 
cidades que aplicaram novas tecnologias para gerar melhores informações 
e mais inteligência na tomada de decisões, seja do governo ou seja da 
sociedade (STRAPAZZON, 2009).

Os avanços tecnológicos permitem as cidades serem pensadas 
de forma abrangente e inovadora. A inovação tecnológica tem um papel 
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fundamental no futuro dos centros urbanos, estudos e pesquisas estão 
sendo desenvolvidos para o fim de melhorar a qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos (WEISS et al., 2017).

Para criar cidades inteligentes a tecnologia da informação e 
comunicação e suas aplicações têm papel fundamental no processo de 
integração entre os cidadãos e o poder público que resultam na eficiência 
da gestão e implantação de práticas de governança que permitem que 
sejam tomadas melhores e mais apropriadas decisões (WEISS et al., 
2017).

3 Cidades inteligentes como instrumento de mudanças

Segundo Silva, Leite e Pinheiro (2016), as cidades inteligentes 
apresentam uma significativa melhoria na qualidade de vida dos cidadãos 
que nelas vivem, alguns dos impactos positivos da implementação são a 
melhoria na infraestrutura física da cidade, a qualificação dos serviços 
públicos, o desenvolvimento da economia regional e o estímulo à 
inovação permitindo uma efetiva evolução da qualidade de vida nos 
centros urbanos.

Para o Guimarães e Xavier (2016), as cidades inteligentes são 
dotadas de espaço urbano provido de infraestruturas de tecnologia de 
informação e comunicação inteligente baseados em governança eficiente 
dos prédios e serviços públicos gerando com isso valores diversificados, mas 
intimamente ligados à ideia de bem estar, prosperidade e produtividade.

Pereira (2016) aborda que os governos têm utilizados o estímulo 
a iniciativas de cidades inteligentes para o desenvolvimento humano e 
social da comunidade em que atuam e através das tecnologias aplicadas 
têm apresentados resultados positivos aos problemas dos centros urbanos.

As abordagens de Câmara e outros (2016) deixam claro que 
a participação popular e a presença dos cidadãos no processo de 
inovação possibilitam um desenvolvimento de soluções adaptado a 
realidade da comunidade. Essa participação da população envolvida 
no desenvolvimento das soluções urbanas inovadoras proporciona uma 
melhor implementação dos projetos sejam do governo, acadêmico ou da 
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própria população.
Segundo Fernandes (2016), os governos locais estão numa 

situação favorável, já estão sendo utilizadas tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) em muitos setores da administração pública. Assim, 
o desafio atual será promover uma abordagem mais integrada entre as 
aplicações existentes para desenvolvimento da inteligência das cidades.

De acordo com Weiss (2017) os avanços das tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) são capazes de tornar as cidades 
mais inteligentes e transformar a sociedade local mais interconectadas 
e instrumentalizadas, proporcionando significativos benefícios à gestão 
pública e também para a população envolvida.

Ainda Weiss (2017) afirma que para o sucesso na aplicação dessas 
tecnologias exige que dois vetores sejam considerados, o primeiro deles 
tem a ver com o gerenciamento dos recursos de forma sustentável e atraente 
para cidadãos e organizações e custos aceitáveis. O segundo refere-se a 
criação de um ambiente atrativo do ponto de vista socioeconômico, onde 
cidadãos e organizações possam interagir satisfatoriamente, tendo as 
tecnologias da informação e comunicação (TICs) como viabilizadoras de 
uma arquitetura que possa implementar maior inteligência nas cidades.

A implementação de cidades inteligentes pressupõe uma 
evolução e melhoria contínua, cada centro urbano tem problemas 
específicos e diferentes demandas de sua população, por isso, cada cidade 
tem seu plano estratégico e seu ritmo de desenvolvimento são diferentes 
(CUNHA et al., 2016).

 No Brasil existem muitas cidades que tem iniciativas com relação 
a aplicação de tecnologia aos serviços públicos e desenvolvem projeto de 
plataforma tecnológica inteligente para diferentes serviços. Na Espanha, 
as cidades mais desenvolvidas estão começando a fase horizontal, embora 
haja melhorias a fazer na incorporação de tecnologia aos serviços verticais 
(CUNHA, et al. 2016). 

Assim, cada cidade deve construir sua visão em função de suas 
necessidades, determinar o seu roteiro e o ritmo de implantação das 
iniciativas para cada área de atuação (CUNHA, et al. 2016).
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4 Plataforma de gestão para gerenciamento de serviços e infraestruturas 
urbanas

Atualmente, as cidades estão cada vez mais populosas, existem 
dificuldades de toda ordem em realizar as tarefas e oferecer os serviços 
básicos aos cidadãos. As tecnologias da informação e comunicação (TICs), 
no estado de evolução atual, permitem a construção de infraestruturas 
que possibilitam a coleta e tratamento de dados em tempo real sobre 
diferentes indicadores de um centro urbano (ALMEIDA, 2015).

Segundo Almeida (2015), a criação de plataformas interativas 
é um avanço importante em direção a criação e evolução das cidades 
ao nível de smartcities, nas quais entidades reguladoras podem visualizar 
todas as informações e possibilita a tomada de decisões fundamentadas e 
conscientes nas suas áreas de atuação.

Depois de analisar diversos artigos relacionados a implementação 
de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para desenvolvimento 
de cidades inteligentes denota-se que existe uma carência na administração 
pública no que se refere a integração dos dados e informações produzidas 
pelos sistemas informatizados do ente e que possibilite ao gestor a tomada 
de decisões no sentido de melhorar os serviços prestados à população, maior 
participação popular e transparência na utilização dos recursos públicos.

Dessa forma, passamos a propor a criação de uma Plataforma Web 
que permite apoiar a gestão e o controle da cidade. A Plataforma Web será 
desenvolvida para unir todas as aplicações individuais já existentes em 
cada centro urbano e que foram analisadas pelo autor desse trabalho.

A Plataforma Web servirá para coletar e centralizar todos os dados 
de outros sistemas de gestão que a cidade possui e a partir disso fazer um 
cruzamento de informações permitindo uma visão global de todo centro 
urbano em um único aplicativo website.
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Figura 1 – Aplicações da Plataforma Web

Fonte: Autor

O tema cidades inteligentes ou smartcities tem sido prioridades 
para os gestores públicos em todo o mundo. A utilização das tecnologias da 
informação e comunicações (TICs) nos centros urbanos permitem melhorar 
os serviços prestados à população em setores vitais como educação, saúde, 
segurança pública, mobilidade urbana, iluminação pública, recolhimento 
e coleta de resíduos, participação da sociedade, sustentabilidade, 
prevenção de desastres, atendimento de emergência etc.

A Plataforma Web trata-se de um software que possibilita ao gestor 
público implementar sua estrutura de cidade inteligente ou smartcities 
integrando as novas tecnologias aos investimentos já realizados pela 
administração pública.

Esta solução permite ao gestor público tomar decisões apoiado na 
situação atual da sua cidade, integrando dados e informações, aumentando 
a performance de gestão e a interação com a sociedade em um curto prazo, entre 
os principais benefícios podemos citar a gestão mais eficiente, contribuindo 
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para a melhoria na qualidade dos serviços prestados ao cidadão, redução 
de custo e aumento da eficiência operacional, economia de recursos 
financeiros, informações inteligentes e em tempo real, auxílio na tomada 
de decisão estratégica, interações do cidadão com a tecnologia.

5 Conclusão

Este artigo visou identificar os conceitos de cidades inteligentes, 
vantagens para gestão pública e benefícios para a população. É um tema 
que ganha espaço em debates nas três esferas do governo, iniciativa 
privada e academia e há muito a ser discutido e explorado no que se trata 
do termo smartcities.

As cidades inteligentes quando implementadas nos centros 
urbanos permitem uma melhoria da qualidade de vida do cidadão e 
um avanço do controle gerencial do governo. É preciso entender que as 
cidades possuem diferentes realidades, ou seja, cada centro urbano tem as 
suas próprias características e particularidades. 

Dessa forma, as estratégias para que uma cidade se torne 
inteligente variam de cidade para cidade. No entanto, há criação de 
uma Plataforma Web integrada as tecnologias existentes nas cidades 
possibilitam o surgimento de uma rede inteligente que coopera entre si, 
desenvolvendo um fluxo de informação único para melhorar os serviços 
aos cidadãos e proporcionar uma gestão mais eficiente da administração 
pública.

Por conseguinte, a análise da gestão das cidades, a oferta de serviços 
aos cidadãos e a tecnologias existentes nos permite sugerir que pesquisas 
futuras possam abordar detalhadamente as diferentes necessidades 
dos centros urbanos para aprofundar o estudo da implementação da 
ferramenta da Plataforma Web nas cidades brasileiras.
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1 Introdução

A educação financeira pessoal está diretamente ligada à 
administração do dinheiro. O planejamento financeiro é fundamental 
para que as pessoas definam estratégias de manutenção orçamentária ou 
acumulação de bens ou valores que formam com o passar do tempo seu 
patrimônio pessoal e familiar, isso pode ocorrer no curto, médio ou longo 
prazo e tem como objetivo também gerar mais tranquilidade econômico-
financeira para a família (CENCI; PEREIRA; BARICHELLO, 2015). A 
gestão financeira ainda auxilia as pessoas a panejar, orçar e gerir sua renda, 
além de auxiliá-lo a poupar e investir em oportunidades de retorno.

O nível de endividamento está relacionado com a carência de 
conhecimento na área de finanças pessoais (PICCOLI; SILVA, 2016), 
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quando o indivíduo começa a controlar e planejar seus ganhos financeiros 
é por que está preocupado em garantir um futuro mais tranquilo. Pode 
se dizer que a educação financeira é construída aos poucos na vida das 
pessoas. Na medida em que vão evoluindo nesse aspecto começam a 
enquadrarem seu nível de vida conforme sua renda, adaptando de forma 
compatível com a sua capacidade aquisitiva. 

 Sendo assim a temática que envolve a situação financeira das 
pessoas e o endividamento pessoal merece aprofundamento dos estudos. 
Portanto, a fim de contribuir o objetivo do presente estudo é analisar 
a gestão financeira pessoal dos funcionários públicos de uma prefeitura 
em um município na região das missões, correlacionando a educação 
financeira com o endividamento.

 Complementarmente ao objetivo de pesquisa o artigo apresenta 
uma análise bibliométrica, compreendendo o período de 2002 a 2018, 
demonstrando que vários estudos têm tratado sobre o tema, dado a sua 
relevância. 

 Assim o tema abordado justifica a importância para o 
desenvolvimento de mais estudos na área principalmente associado ao 
endividamento, pois é um tema que está presente no dia a dia das pessoas 
sendo de extrema importância na sustentabilidade não só pessoal, mas 
também familiar. Pois sem o mínimo de planejamento as pessoas não 
conseguem sustentar seus lares com conforto financeiro.

 Na sequência esse artigo apresenta a revisão da literatura, os 
procedimentos metodológicos, os resultados da pesquisa, as considerações 
finais e as referências utilizadas.

2 Referencial bibliográfico

A educação financeira de pessoas físicas nada mais é do que 
o entendimento dos conceitos relacionados às políticas monetárias, 
conhecimento de técnicas e ferramentas administrativas que auxiliam 
os cidadãos a terem estabilidade e sucesso com planejamento e controle 
financeiro no decorrer de suas vidas. Ser educado financeiramente 
representa também um comportamento ético e social, ou seja, todos 
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possuem responsabilidades dentro do meio social e buscam realização 
pessoal e profissional (PIRES, 2005). 

  Com a pesquisa bibliométrica identifica-se que este 
pensamento também é dos demais autores pesquisados, pois conforme 
afirma Savoia et al, 2007, o domínio das ferramentas de gestão do 
dinheiro é adquirido por meio da educação financeira, entendida 
como um processo de transmissão de conhecimento que permite o 
desenvolvimento de habilidades nos indivíduos, para que eles possam 
tomar decisões fundamentadas e seguras, melhorando o gerenciamento 
de suas finanças pessoais. Quando aprimoram tais capacidades, os 
indivíduos tornam-se mais integrados à sociedade e mais atuantes no 
âmbito financeiro, ampliando o seu bem-estar pessoal e familiar.

2.1 Educação financeira

 Devido à instabilidade política econômica do país que 
vivenciamos atualmente, é importante que as pessoas reflitam sobre a 
forma como estão lidando com seu dinheiro. Com o passar dos anos 
percebe-se que os brasileiros estão cada vez mais perdendo seu poder 
aquisitivo. Enquanto isso aumentam as ofertas de crédito facilitado, o 
que está atraindo cada vez mais a atenção do consumidor gerando o 
endividamento pessoal (RUBERTO, 2013). 

Com o crescimento econômico aliado à estabilidade inflacionária 
dos últimos anos, sugere uma reflexão sob a maneira como lidar com 
o dinheiro. Os brasileiros que antes eram obrigados a consumir tudo 
que ganhavam para não perderem a capacidade de compra, reduzida 
devido à inflação, mudaram seus hábitos de gestão do dinheiro, pois se 
experimentou nos últimos anos um considerável aumento da oferta de 
crédito, juntamente com o consumo (Claudino, et al, 2009).

 Por isso a importância das pessoas terem uma educação financeira 
desenvolvida e que as faz refletir sobre a forma que estão gastando seu 
dinheiro. Saber interpretar números e elaborar um planejamento pode 
garantir ao indivíduo um consumo mais saudável e equilibrado, o que 
assegurará também um futuro mais tranquilo em relação às finanças 
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pessoais. Controlar gastos e se privar de determinadas aquisições nem 
sempre é bem aceito por pessoas que possuem constante hábito de 
consumo. Muitos não aceitam a ideia de que para conseguir equilibrar 
as receitas com as despesas se faz necessário abrir mão de algumas coisas, 
como, por exemplo, jantar em restaurantes nos finais de semana, compra 
de roupas e calçados novos, viagens de lazer, entre outros (GOMES E 
SORATO, 2010).

 A maior parte da população é carente de informações na área 
financeira pessoal, o consumo inteligente e consciente pode garantir um 
bom futuro financeiro a população mesmo com renda baixa. Da mesma 
forma também quem possui renda de alto valor se não souber administrar 
também pode colocar em risco a sustentabilidade do padrão de vida que 
leva, ou seja, a ineficiência da gestão financeira pessoal pode levar as 
famílias à decadência. A população em geral está administrando mal seus 
recursos financeiros, com total falta de planejamento dos gastos pessoais. 
Essa falta de consumo consciente e gestão financeira gera nas pessoas: 
ansiedade, angústia, frustração, estresse e até mesmo desajuste familiar 
(BITENCOURT, 2004). 

 Sendo assim, pode-se dizer que planejar e controlar as finanças 
pessoais é um desafio, tarefa nada fácil, pois em alguns momentos 
é necessário fazer escolhas e definir prioridades. As pessoas não têm o 
habito de dedicar um tempo para organizar suas contas e fazerem os 
planejamentos necessários garantindo mais tranquilidade e controle. Mais 
que uma necessidade básica, o dinheiro determina a qualidade de vida e 
vincula significados como: sucesso, poder, estabilidade, tranquilidade e 
prazer (GRÜSSNER, 2007).

 Quando há uma população financeiramente educada há um 
maior desenvolvimento também da economia do País, além é claro de 
refletir na saúde econômica pessoal do indivíduo conforme já enfatizado. 
Pois uma vez que as pessoas administram bem suas finanças elas 
conseguem normalmente fazer poupanças e esta reserva representa uma 
importante fonte para o governo financiar setores públicos em prol das 
necessidades da população. Ainda conforme Grüssner (2007), o sistema 
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educacional brasileiro não proporciona esse conhecimento na área de 
gestão financeira, ficando sob total responsabilidade do ambiente familiar 
e do interesse de cada cidadão em adquiri-lo.

2.2 Endividamento financeiro pessoal

 Conforme leituras realizadas dos mais variados autores até então, 
constata-se que para as pessoas terem maior ciência do que acontece na sua 
vida financeira é importante haver um controle dos gastos. É fundamental 
saber em primeiro lugar qual é sua renda total, bruta e líquida, depois 
saber onde o dinheiro é gasto e de que forma para assim identificar se não 
está gastando mais do que se ganha. O conforto financeiro na maioria 
das vezes não está no valor que se ganha, mas na forma como esse valor é 
gasto. 

 Conforme Gomes e Sorato (2010), os seres humanos trabalham 
e dedicam-se a atividades profissionais a fim de adquirirem uma renda que 
satisfaça suas necessidades e que proporcione uma vida tranquila e estável 
para si e para sua família. Porém, em alguns casos, estes acabam usando os 
recursos financeiros adquiridos de forma errada e precipitada. Diante dos 
diversos compromissos, responsabilidades e outros fatores desencadeados 
em seu cotidiano, as pessoas encontram dificuldades para administrar as 
próprias finanças, e consequentemente cometem equívocos.

 Segundo pesquisas da Confederação Nacional do Comércio 
(CNC) identifica-se um aumento no número de famílias que se declaram 
endividadas. Elas eram 64,1% do total em julho, maior percentual desde 
maio de 2013 (64,3%). Na mesma época do ano passado, eram 59,6% 
(CONCEIÇÃO, 2019).

 Ainda segundo Conceição, o brasileiro está conseguindo pagar 
seus débitos mesmo estando mais endividado do que nos anos anteriores. 
Um dos fatores apontados que tem contribuído para o aumento do 
endividamento da população é a geração de vagas de emprego informais 
com remuneração variável. Outro fator está ligado ao saldo das operações 
de credito oferecido por instituições financeiras que têm crescido acima 
da renda famíliar.
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 Os autores Gastaldello e Santos (2014), relatam em seu periódico 
que entre os anos de 2003 e 2011 houve uma ascensão econômica na 
renda de famílias mais carentes, porém por intervenção do governo 
com programas que beneficiaram esta melhoria econômica. Porém, de 
qualquer forma o brasileiro continua dependente de educação financeira 
pessoal, necessitando adquirir conhecimentos para consumir de forma 
mais consciente, planejada e confortável.

 Isso demonstra que por mais que governo ou qualquer 
instituição seja ela financeira ou empregatícia tenha programas de 
empréstimos e complementos de renda disponíveis a população, o cenário 
do endividamento em geral ocasionado pela má gestão dos recursos 
pessoais não mudará sem que haja programas específicos disponíveis aos 
indivíduos que os capacitem para melhor administrarem sua renda. Por 
isso a importância da educação financeira no dia a dia das pessoas, todos 
deveriam ter um mínimo de conhecimento na área para terem sucesso 
com suas finanças pessoais e familiares.

 Existem diversos perfis de consumidores, há aqueles que têm 
maiores noções sobre juros, preços e dinheiro, sendo assim, sabem 
buscar as melhores alternativas para investir e gastar. Entretanto, existem 
também aqueles que não dominam tais conhecimentos e assim levam 
uma vida financeira desequilibrada, comprometendo sua renda com 
endividamento excessivo em um país com uma das maiores taxas de juros 
do mundo (OLIVEIRA et al, 2012).

3 Metodologia do estudo

Os métodos utilizados para o presente estudo foram 
bibliográficos, descritivos e análise documental. A pesquisa bibliográfica 
auxiliou a complementar teoricamente o tema proposto dando maior 
ênfase e veracidade sobre o assunto abordado, neste caso sobre a gestão 
das finanças pessoais e endividamento. Os métodos de pesquisa estão 
relacionados ao conjunto de ações sistemáticas e racionais, garantindo 
com maior certeza o alcance dos objetivos, traçando ainda a direção a 
ser seguida (LAKATOS e MARCONI, 2010). Pode-se ainda definir 
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método como sendo o caminho para se chegar a determinado objetivo. 
E o método científico como um conjunto de procedimentos intelectuais 
e técnicos adotados para se atingir o conhecimento (GIL, 2007, P.26).

Através da pesquisa bibliográfica foram encontrados artigos do 
período de 2002 a 2018. A coleta destes periódicos foi realizada através 
dos meios eletrônicos, com pesquisas on-line que possibilitaram o acesso a 
plataformas digitais de buscas de materiais como: artigos científicos teses 
e livros que tratam do tema de finanças, visando assim, ter os subsídios 
necessários para uma melhor compreensão através de uma análise 
também bibliométrica dos diferentes pontos de vista de vários autores 
sobre o assunto.

O método descritivo instiga a descrever os diagnósticos realizados 
tanto por meio da observação e conhecimento dos hábitos de consumo 
da população em geral, bem como relatar o cenário de dados numéricos 
obtidos através da tabulação de dados levantados em um estabelecimento 
público a respeito do meio de empréstimo oferecido aos seus funcionários, 
neste caso os consignados. 

Quanto ao método de análise documental, pode se dizer que ele 
tem papel fundamental na descrição do entendimento e nas formulações 
das conclusões a respeito do assunto estudado. A busca documental dos 
dados que contém as informações sobre os empréstimos pessoais dos 
funcionários públicos foi efetuada em uma prefeitura de um município 
com 2.987 habitantes. As informações foram fornecidas pelo setor de 
recursos humanos da própria instituição.

Existem dados que embora sejam referentes a pessoas, são obtidos 
de forma indireta, através de documentos, como livros, jornais, papéis 
oficiais registros estatísticos, dentre outras formas de armazenamento de 
informações as quais são obtidas de forma indireta (GIL, 2010).

Após realizada a coleta dos dados, estes foram tabulados em 
planilha Excel e transformados em gráficos para uma melhor análise e 
interpretação das informações.



102  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

4 Resultados da pesquisa

 O Objetivo deste trabalho foi contribuir na conscientização da 
importância da educação financeira na vida dos cidadãos. Mostrar através 
de métodos de pesquisa o que vem sendo oferecido como produção 
acadêmica neste segmento, bem como relacionar as abordagens a um 
exemplo prático. Nos tópicos seguintes estão descritos os resultados das 
pesquisas. Conforme Broilo et al (2015), a bibliometria pode ajudar 
tanto na avaliação do estado atual da ciência como na tomada de decisões 
e no gerenciamento da pesquisa”.

4.1 Nível de endividamento com consignado

 A análise documental das informações fornecidas por uma 
instituição pública neste caso uma prefeitura, demonstra que está 
equilibrado o percentual referente ao número de funcionários que possuem 
empréstimo consignado de valor financeiro pessoal, ou seja, 57% dos 
colaboradores não possuem dívida com consignado no momento e 43% 
possuem dívida ativa proveniente deste recurso oferecido pela instituição. 
A seguir o gráfico demonstrativo:
 Gráfico 1 - Funcionários da prefeitura utilizam o recurso do consignado:

Fonte: Dados coletados.
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 Conforme demonstrado no quadro abaixo estes percentuais 
correspondem a um total de 183 servidores, destes 105 no momento 
não estão utilizando o recurso de empréstimo e 78 funcionários estão 
utilizando este benefício para complementar sua renda, com o intuito de 
suprir algum déficit financeiro pessoal ou familiar.

Quadro 1 - Número de funcionários e a divisão do uso do Consignado:

Com ou sem consignado Quantidade
Funcionários sem consignado 105
Funcionários com consignado 78

Total de Funcionários 183

Fonte: Dados coletados.

 Constata-se através dos dados analisados que o oferecimento do 
crédito consignado da prefeitura a seus funcionários transmite segurança 
e comodidade para eles, pois possuem a sua disposição um recurso a 
recorrer de forma a complementar os valores financeiros sempre que 
necessário, principalmente quando extrapolarem nos gastos pessoais com 
consumos de bens e serviços.

4.2 Análise bibliométrica da produção acadêmica

 Na pesquisa bibliográfica foram encontrados documentos do 
período de 2002 a 2018, os quais abordam temas sobre finanças de 
variadas formas, cada qual com uma ênfase em determinado segmento da 
área, algumas coincidindo o rumo das abordagens.

 Foram coletados 14 artigos no total utilizando para a busca 
palavras chaves. No gráfico abaixo está um demonstrativo do percentual 
das principais palavras chaves utilizadas pelos autores pesquisados.
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Gráfico 2 - Percentual dos artigos que utilizam as mesmas palavras chave

Fonte: Dados coletados.

 A maioria dos autores, ou seja, 70% optaram por utilizar a 
palavra-chave “Finanças” em suas publicações, 56 % utilizaram a palavra 
“Educação Financeira”, 42% utilizaram “Planejamento Financeiro” e 
outros 42% utilizaram “Comportamento do Consumidor”. Percebeu-
se ainda que mesmo com palavras chaves diferentes alguns autores 
utilizaram uma linha de raciocínio muito parecida no desenvolvimento 
de cada estudo e pontos de vista também semelhantes.

 Todos os artigos foram analisados, inseriu-se em uma tabela 
o autor, ano de publicação, título da obra, método, o qual utilizou 
para sua análise de estudo e as palavras chave utilizadas. Abaixo tabela 
demonstrativa.
 Quadro 2 - Análise bibliométrica documental:

Autor(es) Ano Obra
Método de 

Análise
Palavras-

chave

Morreira 2002 A RESPEITO DE ÉTICA E 
FINANÇAS

Bibliográfico, 
descritivo e 
exploratório

Finanças, 
ética nos 

negócios, ética 
e finanças, 

ética, filosofia 
política
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Bitencourt 2004
FINANÇAS PESSOASO 

VERSUS FINANÇAS 
EMPRESARIAIS

Bibliográfico 
e indutivo

Comporta-
mento 

humano, 
organizações, 

finanças, 
educação 

financeira, 
equilíbrio

Pires 2005

MANUAL DE FINANÇAS 
PESSOAIS 

Contabilidade pessoal, 
planejamento financeiro 
e fontes de investimentos 

utilizados na gestão e controle 
das finanças pessoais.

Bibliográfico 
científico e 
exploratório 

Contabilidade 
de pessoas 

físicas, 
Planejamento, 

Fontes de 
Investimento

Grüssner 2007

ADMINISTRANDO AS 
FINANÇAS PESSOAIS 
PARA CRIAÇÃO DE 

PATRIMÔNIO

Bibliográfico, 
descritivo e 
exploratório 
documental

Dinheiro, 
Finanças 
pessoais, 

Planejamento 
financeiro 
pessoal, 

decisões de 
investimento 
para pessoa 

física, controle 
financeiro 
pessoal.

Savoia, 
Saito e 
Santana

2007 Paradigmas da educação 
financeira no Brasil*

Bibliográfico 
e documental

Educação 
financeira; 

paradigmas; 
experiência 

internacional; 
política de 
educação

Claudino 
et al. 2009

FINANÇAS PESSOAIS: UM 
ESTUDO DE CASO COM 
SERVIDORES PÚBLICOS

Bibliográfico, 
Estatístico, 
Descritivo 

e exploratório

Educação 
Financeira, 

finanças 
pessoais, 
endivida-

mento pessoal
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Vieira  
e Pereira 2009

FINANÇAS 
COMPORTAMENTAIS 

NO BRASIL: UM ESTUDO 
BIBLIOMÉTRICO

Descritivo, 
bibliográfico 
e documental

Finanças 
Comporta-

mentais, 
Bibliometria, 

Brasil

Gomes e  
Sorato 2010

PLANEJAMENTO 
E CONTROLE DAS 

FINANÇAS PESSOAIS 
COM ENFOQUE NA 
UTILIZAÇÃO DAS 
FERRAMENTAS E 

SERVIÇOS CONTÁBEIS: 
UM ESTUDO COM 

PROFISSIONAIS 
AUTÔNOMOS

Bibliográfico, 
descritivo e 
exploratório

Planejamento 
financeiro 
pessoal, 
finanças 
pessoas, 

demonstrações 
contábeis

Oliveira, 
Ribeiro e 
Rezende

2012

PROPOSTA DE 
UM MÉTODO DE 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: 
CAMINHOS PARA O 

CONSUMO RACIONAL E 
CONSCIENTE

Bibliográfico 
e exploratório

Educação 
Financeira. 
Finanças 
Pessoais. 

Sensibilização

Gastaldello 
e Santos 2014

ANÁLISE FINANCEIRA 
PESSOAL DAS FAMÍLIAS 

DA GRANDE SÃO PAULO 
QUE PARTICIPARAM 

DAS ASCENSÕES 
ECONÔMICAS 

OCORRIDAS NO BRASIL 
ENTRE 2003 E 2011

Bibliográfico 
e pesquisa de 

Campo

Ascensão, 
classe, família 
e econômica.

BROILO 
et al. 2015

ABORDAGENS MISTAS 
NA PESQUISA EM 

ADMINISTRAÇÃO: 
UMA ANÁLISE 

BIBLIOMÉTRICA DO 
USO DEMULTIMÉTODOS 

NO BRASIL

Bibliográfico 
e documental

Abordagens 
Mistas; 

Pesquisa em 
Adminis-

tração; Análise 
Bibliométrica

Rodrigues  
e Matias 2016

ENSINO EM 
ADMINISTRAÇÃO: 

PROPOSTA DO 
CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 
DA ÁREA DE FINANÇAS

Bibliográfico 
e exploratório

Finanças; 
Ensino 

Superior; 
Graduação 

em Adminis-
tração
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Junior et 
al. 2017

ANÁLISE DOCUMENTAL: 
UMA METODOLOGIA 

DA PESQUISA PARA 
A CIENCIA DA 
INFORMAÇÃO

Bibliográfico 
e documental

Metodologia, 
Pesquisa 

documental, 
Análise 

documental

Britto et. 
al. 2018

COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR: 

COMPARAÇÃO ENTRE 
VALOR RELATADO E 
VALOR GASTO COM 

CARTÃO DE CRÉDITO

Bibliográfico 
e exploratório

Correspon-
dência entre 

valor relatado 
e valor gasto; 

Cartão de 
crédito; 

Orçamento 
doméstico; 
Comporta-
mento do 

consu-
midor

 Com a tabulação dos dados foi possível visualizá-los de uma 
forma panorâmica. Com isso identificou-se que os 14 artigos utilizam 
o método bibliográfico para referenciarem seus estudos, seguidos de 
8 artigos que além do bibliográfico utilizam o método exploratório, 5 
acrescentam ainda o método descritivo e outros 5 classificam seu estudo 
como documental.

5 Considerações finais

 O presente estudo ressaltou a importância da educação financeira 
na vida das pessoas, trazendo informações importantes e reflexivas 
sobre o tema, e ainda, demonstrou através de um exemplo prático com 
dados levantados em uma instituição pública o quanto os colaboradores 
recorrem a empréstimos consignados como forma de solução para suas 
dificuldades financeiras, o que representou praticamente 50% das pessoas 
que recorrem a este recurso oferecido pelo empregador.

 Isso demonstra que boa parte dos cidadãos não possui intimidade 
com a contabilidade financeira pessoal. Quando se veem em um aperto 
financeiro recorrem ás diversas formas de linhas créditos de empréstimos 
pessoais disponível nas instituições financeiras ou ainda recorrem ao 
empregador. Porém estes empréstimos precisam ser devolvidos e isso 
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acaba somando ás outras dívidas já existentes, e em contrapartida, terá 
de devolver com juros o valor concedido, o que facilmente pode acarretar 
em uma bola de neve se mais uma vez o indivíduo não tiver um bom 
controle e planejamento de como vai gerir a situação.

 Através do estudo bibliométrico diagnosticou-se que é 
unanimidade entre os autores o pensamento de que a população não é 
preparada através do ensino escolar para lidar com o dinheiro. O assunto 
finanças pessoais deveria ser enfatizado desde o ensino fundamental, para 
que os jovens começassem a visualizar a importância de uma boa gestão 
do patrimônio pessoal. Informações de planejamento, contabilidade, 
administração e economia deveriam ser de acesso a todas as pessoas desde 
cedo, (PIRES, 2005). 

O presente artigo limitou-se à um estudo de caso envolvendo 
dados dos colaboradores de uma prefeitura municipal. Para se obter 
um conhecimento mais aprofundados sobre o tema sugere-se que sejam 
realizadas pesquisas futuras também em outras organizações, podendo 
serem privadas ou públicas. 

Esse estudo agregou maior conhecimento na área de gestão de 
finanças, permitindo ampliar a visão sobre a situação financeira de um 
grupo de pessoas, dessa forma pode-se ter uma pequena base de como 
ocorre na maioria das vezes o gerenciamento financeiro pessoal, pois os 
autores citados no trabalho enfatizam os resultados obtidos na pesquisa, 
sendo aplicadas em diversos setores da sociedade.
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A RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA 
ORGANIZACIONAL E A PRIMEIRA COLOCAÇÃO 

NA LISTAGEM DE MAIOR ALTA NO IBOVESPA

Camila Gabriele Câmara1
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Rosane Maria Seibert4

1 Introdução

O processo evolutivo da sociedade tem imposto aos gestores, cada 
vez mais, a adoção de modelos de administração que não se direcionem 
única e exclusivamente à obtenção de lucro, dando espaço a conceitos 
que envolvam uma atuação mais organizada, pautada na ética e com 
valorização de fatores morais, em estrita observância a sua função social, 
de modo que as exigências da sociedade atual vão além dos aspectos 
finalísticos e demandam, portanto, uma visão mais abrangente (LEITE, 
2017).

E é, justamente, neste contexto que surge a Governança 
Corporativa, como forma de resposta a alguns problemas que decorrem 
da evolução do sistema capitalista, trazendo como principal mudança a 
passagem do sistema de propriedade (onde as organizações eram geridas 
pelos donos do negócio) para o sistema de gestão (onde as organizações 
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2 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de 
Santo Ângelo, RS, Brasil, dmt79@hotmail.com

3 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de 
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são geridas por pessoas contratadas), ou seja, onde são representadas 
por agentes diferentes. Processo de ruptura este que foi denominado de 
“conflito de agência” (GIACOMELLI, 2017).

Como se pode ver, a cisão entre propriedade e gestão, sobretudo 
nas grandes empresas, provocou conflitos de interesses entre gestores 
e proprietários, que deram origem às preocupações com a governança 
no mundo corporativo, em especial nas empresas de capital aberto, 
onde tais aspectos ficam ainda mais evidentes, pois de um lado estão 
os provedores de capital (acionistas e credores) e de outro aqueles que 
controlam e gerenciam esse capital (gestores), dando origem a demanda 
por mecanismos de governança (LARRATE, 2013).

Logo, diante da premente necessidade de se criarem mecanismos 
de controle, proteção e transparência sobre as relações entre os citados 
envolvidos e buscando eliminar ou reduzir o conflito travado é que surgiu 
a governança corporativa (ASSUNÇÃO, 2015).

Tratando-se, pois, de um conjunto de práticas administrativas 
utilizadas para otimizar o desempenho das empresas e proteger de 
maneira equitativa, todas as partes interessadas – acionistas, clientes, 
fornecedores, credores, funcionários, governos, facilitando, pois, o acesso 
às informações básicas da empresa e melhorando o modelo de gestão 
(OLIVEIRA, 2015).

Não sendo por outro motivo, aliás, que um dos pilares de 
sustentação do instituto é a transparência, já que as organizações devem 
divulgar suas informações de maneira correta, adequada e atualizada, 
conforme as diretrizes estipuladas pelos órgãos reguladores e as normas 
contábeis de aceitação universal, praticas estas que visam, justamente, 
permitir que os investidores estejam bem informados ao decidirem sobre 
compra e venda de suas ações, bem como sobre seus direitos e obrigações 
(ROSSETI, 2019). 

Pois é com base nisso que o artigo em questão mostra a sua 
relevância, uma vez que busca a relação entre o citado princípio e os 
resultados obtidos pela primeira colocada no ranking das empresas que 
mais foram valorizadas na Ibovespa em 2018.
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O presente estudo foi estruturado da seguinte forma: 
primeiramente será realizada uma revisão da literatura, trazendo os 
principais autores que trabalham com o tema de governança. Logo após 
será explicada a metodologia, resultados e as considerações finais do 
trabalho proposto. 

2 Revisão da literatura

A temática em comento, possui contornos que merecem destaque, 
já que a Governança Corporativa é um instrumento de sintonia entre a 
empresa e o mercado, envolvendo, neste caso, não só os acionistas atuais 
e potenciais, mas os mais diversos e variados públicos, incluídos aí, os 
clientes, fornecedores, comunidade e, governos (OLIVEIRA, 2015).

Assim, a governança pode ser entendida como um sistema que 
tem como objetivo a relação entre a estratégia, a gestão, a tomada de 
decisões e o acompanhamento de resultados, envolvendo, portanto, 
todos os stakeholders da empresa, e em prol da sustentabilidade desta 
(GIACOMELLI, 2017).

Neste mesmo sentido, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
quando publicou recomendações sobre o tema conceituou a Governança 
Corporativa como sendo:

O conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 
desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 
interessadas, tais como investidores, empregados e credores, 
facilitando o acesso ao capital. A análise das práticas de 
governança corporativa aplicada ao mercado de capitais envolve, 
principalmente: transparência, eqüidade de tratamento dos 
acionistas e prestação de contas. (2002, pág. 02)

De tal modo que, a Governança corporativa é tida como um 
sistema de gestão adotado pela alta administração, que permite o 
equilíbrio de forças entre administradores e gestores, ou seja, sócios 
controladores, gerando a necessária transparência de seus atos, bem 
como a segurança ao mercado e, em especial, aos stakeholders (acionistas, 
instituições financeiras, fornecedores, clientes, funcionários, comunidade 
e os próprios sócios proprietários), proporcionando a constante melhoria 
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da imagem da empresa (LEITE, 2017).
Com isso, pode-se otimizar o desempenho da organização, por 

tornar o processo decisório menos vulnerável aos conflitos de interesses 
entre gestores e proprietários, reduzindo consideravelmente o custo 
gerado pela assimetria informacional e, consequentemente, o custo do 
capital total (LARRATE, 2013).

Neste sentido, no Brasil, desde 1995, o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa - IBGC, vem trabalhando para dar destaque 
às verdadeiras vocações da governança, criando, com isso, valor para as 
companhias, já que facilitam seu acesso ao capital e contribuem para a 
sua perenidade, tudo isso com base numa série de princípios (ROSSETI, 
2019).

Considerando que dentre os pilares da Governança Corporativa, 
possui especial relevância para a presente pesquisa o da transparência, é 
que aprofundaremos o conceito do citado princípio, tomando por base 
o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, de onde se 
extrai o seguinte:

Transparência Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas 
aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve 
restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 
também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a 
ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do 
valor da organização (2015, p. 20)

Ou seja, contempla toda informação que possa eventualmente 
influenciar decisões relativas a investimentos, razão pela qual devem ser 
divulgadas de imediato a todos interessados, até mesmo porque mais do 
que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar aos interessados 
elementos que sejam de seu interesse e não apenas aqueles impostos por 
disposições e regulamentos (ALVES, 2013).

Nessa linha, importa salientar que os princípios de governança 
corporativa e em especial o da transparência são imprescindíveis para a 
atração dos investidores em Bolsa, já que os controles externos das Bolsas 
e das agências reguladoras de mercado exigem a instalação de Conselhos 
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de Administração e a apresentação de balanços auditados por empresas 
independentes, como forma de dar maior transparência de seus atos 
aos stakeholders, estabelecendo, com isso, um diferencial em relação à 
concorrência, no mercado de capitais (LEITE, 2017).

Como se pode ver, uma das missões da governança é garantir a 
equidade de informação entre os diferentes stakeholders, não permitindo 
que algumas pessoas, em virtude de suas posições e cargos, tenham acesso 
privilegiado a informações que possam lhes favorecer em detrimento de 
outros parceiros do negócio (GIACOMELLI, 2017).

Com vistas nisso tem-se que a dispersão de informações 
sobre estrutura organizacional e números relacionados à performance 
financeira das organizações, resulta em um acréscimo da confiança dos 
investidores, de modo a trazer consigo consequências positivas para o 
mercado de capitais, uma vez que indicam uma mudança na gestão 
destas. Até mesmo porque, o principal traço destes novos tempos está 
pautado na profissionalização da sua administração, resultando, via de 
regra, em um mercado mais competitivo na busca de novos aportes de 
capital, já que o investidor pode optar onde quer investir com base nas 
informações divulgadas pelas companhias e aquelas que demonstram 
mais transparência na gestão de recursos tem mais chance de atrair 
investimentos (DESCONCI, 2007).

Assim, fica evidente que a transparência só atinge o nível de 
completude quando envolve a lisura, que só se conquista com uma boa 
comunicação institucional pautada na divulgação dos dados positivos 
e negativos do desempenho, assim como de problemas identificados 
e pendentes de solução, além das metas estratégicas não alcançadas e 
variações negativas em indicadores operacionais ou financeiros (LOPES, 
2015).

Como se pode ver, as informações devem estar rodeadas de 
equilíbrio e qualidade, pois a comunicação deve abranger tanto os aspectos 
positivos quanto os negativos, de modo a oferecer aos interessados uma 
correta compreensão da companhia, não podendo, portanto, restringir-se 
ao desempenho econômico-financeiro, contemplando os mais variados 
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fatores que norteiam a tomada de decisão e conduzem, invariavelmente, 
à criação de valor. Não havendo melhor meio que a Internet e outras 
tecnologias para se explorar a rapidez e a ampla difusão destas, resultando 
no adequado clima de confiança – típico de empresas transparentes 
(LARRATE, 2013).

Todavia, importante salientar que os conceitos até aqui vistos não 
se restringem às organizações de capital aberto e que se encontram listadas 
em bolsa, se aplicando, mesmo que por analogia, a todas as empresas que 
buscam uma relação de maior transparência e confiança com as partes 
com que mantêm alguma forma de relacionamento (ALMEIDA, 2010).

3 Metodologia

O presente artigo propõe a reflexão e a discussão sobre o tema 
da transparência quando se fala em Governança Corporativa, tão 
importantes para as organizações e para o meio científico.

Quanto à forma de abordagem, o presente estudo pode ser 
classificado como qualitativo e quanto aos objetivos pode-se dizer que 
se trata de uma pesquisa descritiva, valendo-se da bibliografia disponível 
(livros, artigos em revista e em endereços eletrônicos) e de um estudo de 
caso, já que visa à investigação de um caso específico, bem delimitado, 
contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca 
circunstanciada de informações.

Para tanto foram utilizados os resultados obtidos na última 
pesquisa efetuada pela revista Infomoney, que publicou em dezembro 
de 2018 os números relativos aos maiores ganhos e maiores fracassos 
da Ibovespa naquele ano. Tendo sido escolhida para estudo de caso a 
primeira colocada da lista daquelas companhias com o maior crescimento 
no período – Magazine Luiza.

A investigação se valeu dos dados informados no sítio eletrônico 
da referida companhia, de modo a avaliar se o nível de transparência 
adotada pode ser considerado como fator relevante para a conquista 
alcançada.
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4 Resultados

Neste item verifica-se o nível de transparência adotado pela 
primeira colocada na listagem de empresas que mais valorizaram suas 
ações em 2018 segundo a revista Infomoney.

A reportagem em comento foi publicada em dezembro de 2018 
e foi intitulada de “As maiores altas e baixas da Ibovespa em 2018”, 
trazendo consigo o ranking melhores e piores desempenhos do período, 
de onde se extrai o seguinte quadro:

Figura 1 - Lista das 10 maiores altas da IBOVESPA EM 2018

Efetivamente, o desempenho do primeiro colocado – Magazine 
Luiza – chama a atenção, de modo que a alta atingida no interregno 
é digna de nota, razão pela qual buscou-se no presente artigo o 
aprofundamento da investigação dos níveis de transparência adotados 
pela referida companhia.

Para tanto, a pesquisa voltou-se a análise do sítio eletrônico da 
referida empresa Magazine Luiza, de onde se extrai que logo na página 
de entrada já há indicação de informações para investidores, como no 
quadro 2. 
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Figura 2 - Informações para investidores no sitio eletrônico do Magazine Luiza

Atente-se para o fato de a referida aba contemplar duas 
possibilidades, uma para nacionais (em português) e outra para 
estrangeiros (em inglês), demonstrando desde já a ambição da empresa.

Se seguirmos adiante, clicando no ícone representado pela 
bandeira do Brasil, ingressaremos em nova aba, onde iremos encontrar 
uma “Central de Resultados”:

Figura 3 - Central de resultados segundo trimestre de 2019 no sitio eletrônico do 

Magazine Luiza

Se expandirmos a opção denominada “+VER TODOS”, seremos 
redirecionados para outra aba, onde, selecionando o ano de interesse se 
encontra o seguinte:
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Figura 4 - Central de resultados 2018 do sitio eletrônico do Magazine Luiza. 

Ou seja, a “Central de Resultados” passa a demonstrar 
as informações de maneira detalhada por trimestre daquele ano, 
disponibilizando-as em vários formatos (documentos, áudio, gráficos), 
demonstrando claro empenho em ser o mais transparente possível.

O item denominado de “transcrição”, por exemplo, contempla a 
redução à termo de uma teleconferência do primeiro trimestre, trazendo 
consigo todos os detalhes dos assuntos tratados no evento ocorrido em 08 
de maio de 2018, identificando, com riqueza de detalhes as falas de cada 
um dos participantes, possibilitando, com isso que se verifique a limpidez 
dos atos praticados pela companhia:
Figura 5 - Transcrição da teleconferência primeiro trimestre de 2018 do sitio eletrônico 

Magazine Luiza
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Como forma de demonstrar que não há manipulação de dados 
dos termos ali transcritos, a empresa disponibiliza, ainda, os arquivos em 
áudio (MP3) da citada reunião, trazendo ainda mais transparência ao 
evento. 

Já no item denominado de “Apresentação”, a organização traz 
uma série de gráficos de desempenho que possibilitam a clara visualização 
dos números obtidos pela companhia naquele trimestre, conforme mostra 
o quadro 5. 

Figura 6 - Gráficos de desempenho disponíveis no sítio eletrônico do Magazine Luiza. 

Observe-se por oportuno que aqui são feitos comparativos com 
os períodos anteriores, permitindo ao investidor ou, a quem quer que 
seja, a visualização do desempenho operacional da empresa.

Por sua vez, no item “ITR” são trazidas de maneira pormenorizada 
as informações do trimestre, tais como:

Figura 7 - Informações pormenorizadas do trimestre no sítio eletrônico do Magazine 

Luiza 
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Por fim, apresenta, ainda, um item conhecido por “Release”, que 
nada mais é do que um informativo contendo o resumo dos destaques 
dos números de cada trimestre:

Quadro 8 - Divulgação do release no trimestre de 2018 no sítio do Magazine Luiza. 

Ou seja, fica evidente que a companhia está preocupada com a 
clareza de informações, possuindo nítido comprometimentos com todos 
os seus stakeholders.

De modo que a adoção de tal postura, permite concluir que a 
colocação obtida pela empresa junto a Ibovespa em 2018 não é gratuita, 
estando intimamente relacionada com o nível de transparência adotado.

5 Considerações finais

Considerando que o presente artigo objetivava a análise da 
importância da adoção do princípio da transparência e da sua relação 
direta com o nível de confiança depositado pelos investidores e os 
consequentes resultados daí advindos é que se chega a conclusão de que 
tais fatores estão intimamente relacionados. 

Pelo que se viu até aqui, a transparência da atuação da empresa 
gera imagem positiva de rumo e controle e aumenta significativamente a 
sua reputação perante o mercado, permitindo com isso o atingimento de 
excelentes desempenhos junto a bolsa de valores (LEITE, 2017).

Outra não seria a conclusão, pois garantindo o acesso de todos às 
informações que dizem respeito a atuação da organização, se conquista a 
fidúcia do mercado, quanto mais ditos dados não digam respeito apenas 
a questões econômico-financeiras, contemplando, ainda, informações 
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de cunho estratégico, de gestão, de pessoas, incluindo aí, dados sobre o 
próprio modelo de governança. Some-se a isso o fato de tais informações 
serem transferidas com clareza, periodicidade e frequência, gerando clima 
de confiança (GIACOMELLI, 2017).

Práticas tais como aquelas adotadas pela empresa Magazine 
Luiza tem demonstrado à sociedade que a clareza, a transparência e a 
boa vontade em prestar informações são requisitos fundamentais para 
atrair investimentos, bem como melhores taxas de captação de recursos 
financeiros, já que não se pode esquecer de que interação de conhecimentos 
proporciona a verdadeira sustentação do processo decisório e, via de 
regra, maior segurança e transparência na prestação de informações ao 
mercado, tornando-se o principal fator de sustentação para a atratividade 
e a competitividade das empresas (OLIVEIRA, 2015).

Assim, resta claro que o nível de transparência adotado como 
forma de exercício da boa prática da governança nas organizações 
facilita e atende ao processo de incorporação do que edifica e faz com 
que outros componentes venham a somar e atribuir a diversidade dos 
valores que os acompanham ao longo do exercício da efetividade e 
permitem, consequentemente, o crescimento da organização no mercado, 
essencialmente o de capitais por meio dos investimentos a ele direcionado 
(MORAIS, 2017).

Outra também não seria a conclusão, pois se nos ativermos 
ao fato de que o conceito de Governança Corporativa foi concebido 
inicialmente com a finalidade de prover um maior nível de transparência 
em relação às empresas de capital aberto, com ações negociadas nas bolsas 
de valores, não seria surpreendente que quanto mais transparente, mais 
lucrativa (RITA, 2008).

Atente-se que o nível de transparência adotado pela empresa 
Magazine Luiza foi decisivo para alavancar as ações da companhia, 
confirmando que organizações que iniciam suas trajetórias pautadas em 
princípios de ética e transparência podem com mais destreza se expandir 
(SANTOS, 2015).

Por fim, considerando que a pesquisa ficou restrita à primeira 
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colocada no Ranking da IBOVESPA em 2018, pesquisas futuras poderão 
aprofundar o tema englobando outras colocadas e, até mesmo, analisar 
se as piores colocadas também possuem uma relação inversamente 
proporcional com relação à transparência.
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1 Introdução

Numa breve recapitulação, a regulamentação do trabalho no 
Brasil ganhou relevância a partir da década de 1930 com a criação do 
Ministério do Trabalho (1930), a institucionalização do Direito do 
Trabalho e a criação da Justiça do Trabalho (1934) e de um amplo código 
de leis trabalhistas, que anos depois foram compiladas e sistematizadas na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), promulgada em 1943.

Para solucionar o problema da adversidade do emprego informal, 
vivenciada por um longo período no cenário brasileiro, foi apresentado 
pelo governo uma proposta para formalização dos Microempreendedores 
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Individuais (MEIS). Tal proposta teve como objetivo regularizar o 
trabalho informal de microempreendedores que trabalham por conta 
própria, faturam no máximo 81 mil reais por ano e tenham no máximo 
um empregado contratado recebendo salário mínimo ou o piso da 
categoria. Ainda, em consonância com demais regras, um empresário 
para ser enquadrado como MEI, não pode ter participação em outra 
empresa como sócio, administrador ou titular. 

Nesse contexto de novos Microempreendedores legalmente 
registrados, apresenta-se o cenário de direitos e obrigações, algo que comece 
a ser explorado pelas empresas. Em decorrência, surge nebulosidade em 
relação a presença ou não de aspectos ambientais nas empresas. Desse 
modo, embasado nesta investigação, procura-se por respaldo na literatura 
para analisar os efeitos contingenciais.

Pensando numa teoria científica que retrata características que 
são exploradas no campo da Administração, abordaremos a Teoria das 
Contingências que surgiu como uma evolução da teoria dos sistemas. 
É uma forma de pensar mais abrangente, orientada para a análise da 
influência dos fatores ambientais externos sobre o desempenho das 
empresas. A ênfase é dada à influência do mercado e da tecnologia, os 
principais fatores contingenciais, segundo os representantes dessa teoria. 
Com o advento da Teoria das Contingências, os teóricos da Administração 
chegaram à amplitude máxima de análise e entendimento dos fatos 
administrativos e fenômenos organizacionais. Eles demonstraram com 
clareza a força das influências de fora da organização no seu processo de 
criação, desenvolvimento e crescimento. E, ao analisarem os elementos 
do ambiente externo, apontaram a tecnologia, o mercado, os clientes, o 
governo, a sociedade e os concorrentes – os quais chamaram de fatores 
contingenciais (CHIAVENATO, 2004).

Com base no exposto, este estudo busca responder à seguinte 
questão de pesquisa: será que existem ocorrências de aspecto ambiental 
abordado pela Teoria da Contingência no cenário das MEIS estabelecidas 
em dois municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul?

Para atender ao questionamento de pesquisa proposto, este 
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artigo têm por objetivo investigar, sob a ótica da Teoria Contingencial, 
empresas enquadradas na categoria de Microempreendedor Individual 
(MEIs) de dois municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul. 
Como contribuições pode-se apontar os resultados que demonstram que 
a variável ambiental nas empresas encontradas está presente.

Este artigo está organizado em cinco partes. A primeira 
contempla a introdução, com a justificativa, questão problema e objetivo 
da pesquisa. A segunda evidência o referencial teórico. Em seguida, vêm 
os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. A quarta parte, 
aborda a análise dos resultados. Por fim conclui-se com as discussões dos 
resultados e as considerações finais, evidenciando também as limitações 
da pesquisa e as recomendações para estudos futuros.

2 Referencial teórico

Nessa seção analisa-se a Teoria da Contingência, abordando-se os 
conceitos da teoria e seus atributos e variável. Assim é possível compreender 
a teoria da contingência estrutural: variável estrutural e atributo de 
contexto do ambiente empresarial e o atributo de desempenho, seguido 
de contingência ambiental e por fim microempresas individuais - MEIs.

2.1 Teoria contingência 

 A Teoria da Contingência é enfatizada com estudos integrados da 
Administração, sendo considerada a teoria mais eclética das administrativas, 
pois, além de considerar as contribuições das diversas teorias anteriores, 
consegue coordenar os princípios básicos da administração, como: as 
tarefas, as estruturas, as pessoas, a tecnologia e o ambiente. Chiavenato 
(2004) traz que a palavra contingência significa algo incerto ou eventual, 
que pode suceder ou não e relata que a abordagem contingencial salienta 
que não se atinge os objetivos de forma eficaz seguindo um único modelo 
ou diretriz, ou forma preestabelecida para todas as circunstâncias, mas 
sim através de diversas variáveis internas e externas. 

Para Maximiano (2006), a abordagem contingencial refere-se a 
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uma proposição cuja verdade ou falsidade somente pode ser conhecida 
pela experiência e pela evidência, e não pela razão. Essa abordagem parte 
da ideia de que não existe uma única maneira ou uma forma correta 
de administrar. A aplicação de um mesmo método de administração em 
duas empresas distintas pode produzir resultados distintos. Isto porque 
as variáveis internas e externas que influenciam o desempenho dessas 
organizações são diferentes (MAXIMIANO, 2006). 

Já para Muecke (2004, p.214) a contingência é geralmente 
definida como um evento que pode ocorrer, uma possibilidade para 
a qual devemos estar preparados; uma emergência futura que pode 
surgir dependendo do acaso e da incerteza. Na teoria das organizações 
o termo assume um significado diferente, deslocando-se de algo que os 
gestores não conseguem evitar, para algo que é mais para determinado 
do que indeterminado, alguma coisa que é mais para rotina do que uma 
emergência.

Tanto na língua inglesa quanto na portuguesa a palavra 
contingência abrange dois significados distintos: a) de evento indesejado 
(emergência), b) de limitação em termos de ser necessário, de aspecto 
que gera dependência para ocorrência de algo. Na teoria da contingência 
estrutural, o segundo significado se aplica, ou seja, a contingência é o 
aspecto sem o qual algo não é alcançado ou não se realiza.

2.2 Teoria da contingência estrutural

A teoria da contingência estrutural em sua apresentação mais 
ampla e comum abrange três conjuntos de atributos. O principal deles, 
objeto central da teoria e inclusive citado no título da teoria, são as 
variáveis estruturais. A seguir, os três conjuntos de atributos são descritos: 
os estruturais, os de contexto do ambiente e os de desempenho (DRAZIN 
e VAN DE VEN, 1985):

a) Variáveis estruturais: referentes aos aspectos da gestão que o 
administrador pode escolher e intervir, como centralizar ou descentralizar, 
formalizar ou deixar informal, executar internamente na empresa ou 
terceirizar, a escolha de uma dentre as várias estratégias possíveis, ou 
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de um dentre outros aspectos estruturais passíveis. Por ser o atributo 
central da teoria da contingência estrutural, citado inclusive no nome da 
teoria, este é o conjunto de atributos sobre o qual recai a maior atenção e 
dedicação do pesquisador que aplica a teoria da contingência estrutural. 
Por serem as opções do gestor o foco da análise da teoria da contingência 
estrutural, destacam-se as possibilidades de escolha pela denominação 
deste conjunto de atributos como variáveis estruturais;

b) Atributos de contexto do ambiente empresarial: referentes 
ao contexto da organização, como: número de funcionários, tempo 
de trabalho na empresa de funcionários da alta gerência ou o nível 
de atualização tecnológica empregado na produção ou operação. Os 
atributos de contexto são inerentes ao ambiente no qual a organização 
está estabelecida, e são de difícil alteração pela ação gerencial. Como 
o nome diz, estes atributos dão o contexto da pesquisa, servem como 
delimitador de quais ambientes organizacionais se aplica a teoria gerada 
a partir do paradigma de pesquisa denominado teoria da contingência 
estrutural;

c) Atributos de desempenho: resultados alcançados pela organização 
com aqueles aspectos estruturais em dado contexto empresarial, por 
exemplo, pode ser o faturamento, a quantidade de clientes ou a percepção 
dos clientes da qualidade de produtos ou serviços. As ações gerenciais são 
intencionais, ou seja, há uma expectativa de resultado a ser alcançado. 
Os atributos de desempenho caracterizam, dentro do contexto da teoria 
da contingência estrutural, o objetivo alcançado com a operação das 
variáveis estruturais dentro de um contexto específico.

2.3 A natureza do ambiente organizacional

De forma geral, o ambiente é conceitualizado como tudo o que está 
fora da organização e a influência realmente ou potencialmente (HALL, 
1991; THOMPSON, 1967). Uma consideração analítica importante se 
refere à abordagem a ser adotada: o ambiente é um fenômeno realista ou 
nominalista? 

Alguns pesquisadores assumem o pressuposto da existência de 
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um ambiente realista, constituído por elementos visíveis e explícitos, 
de natureza concreta (DESS; BEARD, 1984; SHARFMAN; DEAN, 
1991). No entanto, Weick (1979) baseado no interacionismo simbólico 
de Berger e Luckman (1966) e Goffman (1953), e nos trabalhos de Piaget 
(1962) e Garfinkel (1967), sugere que não existe tal ambiente realista. 
Assumindo uma visão cognitivista, este autor define o ambiente como 
o fluxo das informações externas para as organizações, legitimado pela 
crença e atenção dos gestores, ou seja, constituído por componentes de 
natureza nominalista. 

Diversos pesquisadores buscaram aprofundar o conhecimento 
sobre o processo de formulação e legitimação das percepções dos gestores 
(LAWRENCE; LORSCH, 1967; DUNCAN, 1972a; SMIRCHICH; 
STUBBART, 1985; DUTTON; JACKSON, 1987). Tung (1979) buscou 
criar um quadro de referência integrativo entre as abordagens realista e 
nominalista. No entanto, Tosi, Aldag e Storey (1973) não encontraram 
relação entre mensurações de natureza realista e nominalista. A pesquisa 
desenvolvida por Aldrich (1979) encontra a existência de relação entre 
mensurações destas duas abordagens somente quando se trata de medir 
componentes ambientais que afetam diretamente a área funcional dos 
gestores. Também encontra que eventos recentes vinculados a segmentos 
específicos podem enviesar as percepções dos gestores pela generalização 
indevida para todo o ambiente organizacional. 

As proposições das teorias ambientais sobre a natureza do ambiente 
são abrangentes e não isolam os objetos constituintes do ambiente em 
realistas e nominalistas. No entanto, priorizam focos específicos de 
análise. Isolá-los “é um mecanismo didático que permite compreender 
melhor as diversas proposições” (MOTTA; VASCONCELOS, 2002, p. 
5).

A análise deste trabalho foi realizada com a Teoria da 
Contingência e sua importância para as microempresas, tendo em vista 
que as microempresas (MEIs) estão expostas a essas variáveis da natureza 
do ambiente, pois forma a sua estrutura contingencial através do tempo 
de prestação de serviço e sua gerência. Os atributos de contexto que são 
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inerentes ao ambiente no qual a organização está estabelecida. O aspecto 
ambiental abordado pela Teoria da Contingência no cenário das MEIS 
estabelecidas em dois municípios da região noroeste do Rio Grande do 
Sul, possivelmente porque, tudo o que acontece externamente influência 
internamente na organização.

2.3 Microempresas Individuais - MEIs 

Microempreendedor Individual (MEI), é figura jurídica que se 
caracteriza pelo empreendedor que trabalha por conta própria e que se 
legaliza como pequeno empresário. Para ser um microempreendedor 
individual, é necessário faturar no máximo até R$ 81 mil por ano ou R$ 
6.750,00 por mês e não ter participação em outra empresa como sócio ou 
titular e demais previsões. O MEI será enquadrado no Simples Nacional 
e ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI 
e CSLL (SEBRAE, 2018).

Sobre os direitos os empreendedores cadastrados no MEI estão 
a ter acesso aos benefícios previdenciários, como auxílio-maternidade, 
auxílio-doença, aposentadoria, entre outros. Em relação aos deveres fica 
estabelecido o pagamento mensal, que corresponde a R$47,70, ou R$ 
48,70 (Comércio ou Indústria), ou R$ 52,70 (prestação de Serviços) 
ou R$ 53,70 (Comércio e Serviços juntos). Cujo pagamento pode ser 
feito por meio de débito automático, pagamento online ou emissão do 
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), emitido através 
do Portal do Empreendedor (SEBRAE, 2018).

O MEI também pode ter um empregado contratado que receba 
o salário mínimo ou o piso da categoria e tem de exercer atividades 
permitidas pela legislação, porém não são todas as atividades que poderão 
ser enquadradas como MEI, para regular as previsões na Resolução 
CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, Anexo XI apresenta as Ocupações 
Permitidas ao MEI.

A Prefeitura Municipal é o órgão responsável por responder a 
consulta prévia para a emissão da certidão de zoneamento na área do 
empreendimento, com base Plano Diretor. O microempreendedor 
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individual, empreende ao tomar frente de executar determinada atividade 
individualmente, sem ser funcionário de empresa, cientista, inventor, 
apenas exercendo a esmo, até formalizar-se, uma atividade que lhe aufira 
renda más, sem trabalhar para terceiro, sendo sim dono de seu próprio 
negócio (DEGEN, 2009).

3 Metodologia 

Esse estudo constitui-se de uma pesquisa exploratória realizada 
no Portal do Empreendedor tendo com o objetivo de averiguar um estudo 
de caso dos microempreendedores individuais com a ótica das variáveis 
da Teoria da Contingência no cenário municipal do Rio Grande do Sul. 
Quanto ao problema a pesquisa é descritiva pois descreve a importância 
de os microempreendedores terem conhecimento do cenário exposto e as 
suas variáveis, tendo em vista a importância do conhecimento da teoria 
da contingência. A partir do levantamento realizado percebe-se que existe 
uma insuficiência de recursos oferecidos para os microempreendedores 
do Rio Grande do Sul no que tange o cenário atual e suas variáveis. 
Além disso, o estudo também se classifica como documental, pois foram 
buscados em livros, revistas, sites e outros os assuntos relacionados ao tema 
da pesquisa.  A pesquisa documental, bem como outros tipos de 
pesquisa, propõe-se a produzir novos conhecimentos, criar novas formas 
de compreender os fenômenos e dar a conhecer a forma como estes têm 
sido desenvolvidos (Sá-Silva; Almeida; Guindani, 2009). Consiste num 
intenso e amplo exame de diversos materiais que não foram utilizados para 
nenhum trabalho de análise, ou que podem ser reexaminados, buscando-
se outras interpretações ou informações complementares, chamados de 
documentos (Guba; Lincoln, 1981).

O uso de documentos em pesquisa permite verificar a dimensão 
do tempo à compreensão do social. A análise documental, qualitativa 
ou quantitativa, favorece a observação do processo de maturação 
ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 
comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros (Cellard, 2008).

Segundo Gil (2010), a pesquisa documental apresenta dentre as 
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vantagens: possibilitar o conhecimento do passado; possibilita investigar 
processos de mudanças sociais e culturais; permite a obtenção de dados 
com menor custo e favorece a obtenção de dados sem constrangimento 
dos sujeitos. O material coletado subsidiou a pesquisa, de abordagem 
qualitativa, utilizando-se para o tratamento dos dados a análise de 
conteúdos.

A técnica da análise de conteúdo consiste na investigação do 
conteúdo simbólico das mensagens (conteúdos dos documentos), cuja 
função é encontrar respostas para as questões formuladas e/ou confirmar 
hipóteses estabelecidas, previamente, e também em descobrir o que está 
por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências, do que 
está sendo comunicado (Gomes, 2001). Desta forma, o pesquisador 
assume o papel de descrever e interpretar o conteúdo dos encontrados em 
busca de respostas para o problema de pesquisa e, assim, corrobora com 
a produção de conhecimento teórico relevante para a área em questão 
(Kripka; Scheller; Bonotto, 2015).

Bardin (1979), divide o método de análise de conteúdo em 
três fases: pré análise (organização do material); exploração do material 
(orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos) e o tratamento dos 
resultados (busca desvendar o conteúdo latente que os documentos 
possuem), sendo que a análise de documentos traz contribuições 
importantes para o estudo, considerando que os documentos incluem 
os materiais escritos, os resultados e outros tipos de registros organizados 
em banco de dados (GODOI, 2010). Marconi e Lakatos (2002, p. 
223) definem que amostra “é uma porção ou parcela, convenientemente 
selecionada do universo (população). É um subconjunto do universo”. Já 
população é um grupo de pessoas ou empresas que interessa entrevistar 
para o propósito específico de um estudo (ROESCH, 1999). Segundo 
Malhotra (2001) para populações infinitas, o estudo estatístico pode 
ser realizado com uma parte da determinada população, denominada 
amostra que devem ter as mesmas características que o restante da 
população participante do estudo.

Este trabalho baseou-se em pesquisa considerando uma população 
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finita, onde o universo são os microempreendedores do noroeste do Rio 
Grande do Sul pertencentes aos municípios de Santa Rosa-RS e Santo 
Ângelo-RS. A escolha dos municípios escolhidos se deve pelo fato de 
ambos estarem situados na região noroeste do Rio Grande do Sul e 
estarem entre os três maiores da região. Os dados coletados na plataforma 
do IBGE nos mostra a população estimada dos dois municípios: (i) Santa 
Rosa: população estimada 72.919 pessoas e área da unidade territorial 
489,798 km² (IBGE, 2018); (ii) Santo Ângelo: população estimada 
77.620 pessoas e área da unidade territorial 680,498 km² (IBGE 2018).) 

4 Apresentação e análise dos dados 

Este tópico apresenta os resultados da análise documental, a 
qual foi realizada por meio da identificação dos dados das empresas com 
inscrição como Microempreendedor Individual e a consequente opção 
pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos 
Abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), em dois municípios. A 
pesquisa utilizou como fonte de pesquisa documental o site do Portal 
do Empreendedor, sendo extraído a captação de tela dos achados. 
A investigação ocorreu no dia 27 de outubro de 2018. Os dados dos 
achados foram lançados no Microsoft Office Excel com o objetivo de 
extrair dados quantitativos para os comparativos e assim demonstrar 
fatores associados à Teoria da Contingência, conforme Quadro 1.
Quadro 1 - Total de empresas optantes no SIMEI por município da Unidade Federativa 

RS

Município Total Optantes

Santa Rosa 2.765
Santo Ângelo 3.339
Total Geral 6.104

Fonte: Portal do Empreendedor (2018).
Evidencia-se que o número de empresas cadastradas na categoria 

MEI corresponde ao quantitativo de 3.339 em Santo Ângelo e de 2.765 
em Santa Rosa. Portanto, observa-se um quantitativo de 574 empresas a 
mais em Santo Ângelo, demonstradas nos Quadros 2 e 3.
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Quadro 2 - Total de empresas optantes no SIMEI, da Unidade Federativa RS, 

Município Santo Ângelo, por faixa etária.

Faixa Etária Núm. MEI

16-17 2
18-20 51
21-30 735
31-40 854
41-50 740
51-60 680
61-70 240
Acima de 70 37
Total 3.339

Fonte: Portal do Empreendedor (2018).

Por meio dos dados, é possível compreender que na faixa etária 
de 16-17, representa 0,06% de empreendedores; entre 18-20, significa 
1,53%; entre 21-30 compreende 22,01%; entre 31-40 caracteriza 
25,58%; entre 41-50 equivale 22,16%; entre 51-60 configura 20,37%; 
entre 61-70 reflete 7,19% e acima de 70 simboliza 1,11%. Diante dos 
dados, ficou evidenciado que a faixa etária entre 31-40, representando 
25,58%, foi a que demonstrou maior números de empreendedores. 
Segundo Paiva (1999), é provável que a idade possa influenciar na 
administração da empresa, pois a expectativa de um empresário jovem 
é bem diferente de um mais velho, principalmente no que diz respeito a 
mudanças, já que o jovem é mais arraigado de espírito inovador, sempre 
buscando mudanças no sentido de melhoria do negócio.

 Quadro 3 - Total de empresas optantes no SIMEI, da Unidade Federativa RS, 

Município Santa Rosa, por faixa etária.

Faixa Etária Núm. MEI

18-20 49
21-30 698
31-40 833
41-50 609



138  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

51-60 409
61-70 144
Acima de 70 23
Total 2.765

Fonte: Portal do Empreendedor (2018).

Os dados demonstram que a faixa etária de 18-20, representa 
1,77% de empreendedores; entre 21-30, significa 25,24%; entre 31-
40 compreende 30,13%; entre 41-50 caracteriza 22,03%; entre 51-60 
equivale 14,79%; entre 61-70 configura 5,21%; e acima de 70 simboliza 
0,83%. Os levantamentos apontam que a faixa etária de 31-40 é que 
apresenta maior número de empreendedores em ambos os municípios.

Para uma melhor compreensão nos quadros 4 e 5 representam a 
nacionalidade dos microempreendedores dos municípios de Santo Ângelo- 
RS e Santa Rosa-RS. No município de Santo Ângelo-RS representa 3% 
de microempreendedores da Argentina e 1% são Uruguaios. Em relação 
ao município de Santa Rosa-RS representa 4% de microempreendedores 
da Argentina e 1% são Uruguaio sendo os demais são Brasileiros. 
Quadro 4 - Total de empresas optantes no SIMEI da Unidade Federativa RS, Município 

Santo Ângelo, por nacionalidade.

Nacionalidade Núm. MEI

Brasileira 3.335
Argentina 3
Uruguaios 1
Total 3.339

Fonte: Portal do Empreendedor (2018).

Identificou-se no Quadro 4, que o município de Santo Ângelo 
detém 0,12% de empreendedores estrangeiros, o que demonstra a 
facilidade que o sistema oferece ao empreendedor para se cadastrar 
como MEI. Cabe salientar que, o estrangeiro não tem título de eleitor, 
porque não pode exercer direito ao voto. Portanto, para prosseguir com 
a formalização, deverá fazer uma Declaração do Imposto sobre a Renda 



  139
Gestão Inovadora e Responsabilidade Social

Pessoa Física (DIRPF), como titular.
Figura 5 - Total de empresas optantes no SIMEI da Unidade Federativa RS, Município 

Santa Rosa, por nacionalidade.

Nacionalidade Núm. MEI

Brasileira 2.760
Argentina 4
Uruguaios 1
Total 2.765

Fonte: Portal do Empreendedor (2018).

 
Averiguou-se que, conforme Quadro 5, o município de Santa 

Rosa também obtém empreendedores estrangeiros, representando 0,18%, 
percentual este maior que o de Santo Ângelo. Outra identificação é que a 
nacionalidade Argentina está presente nos dois municípios pesquisados. 

Paralelamente, com a análise dos dados exposta e a teoria da 
contingência, observa-se que existem ocorrências de aspecto ambiental 
presente neste estudo, visto que os achados para os dados analisados foram 
quase todos distintos, o que reafirma que fatores contingenciais sempre 
estarão interferindo e transformando o ambiente em que a organização 
está inserida

5 Considerações finais

Nos dias atuais, sair do informal e se formalizar como 
Microempreendedor Individual se tornou acessível, pois o governo ajustou 
as regras, os passos iniciais foram com a Lei Complementar nº 123/2006 
acrescida de suas alterações e também criou meios que contribuem para 
auxiliar os empreendedores. O site do Portal do Empreendedor fornece 
colaboração via explicações e acesso a serviços, numa linguagem fácil e 
prática, como: disponibilizar acessos para abertura e registro da empresa; 
fornecer legislações; oferecer emissão de comprovantes, declarações 
e certidões; proporcionar gerar guias de contribuições financeiras, 
estatísticas entre outros. 
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 Para cumprir os objetivos do estudo foi realizada a fundamentação 
da teoria da contingência, exposto o enredo da criação e formalização 
do microempreendedor individual, executada a pesquisa documental, 
desenvolvida a análise e quantificação dos dados que as MEIS estabelecidas 
nos municípios de Santo Ângelo e Santa Rosa. 

 A constatação, se afirma pelos dados que no município de Santo 
Ângelo, apresentou maior número em relação ao total de empresas 
optantes no SIMEI da unidade federativa RS, 3.339; em contraponto 
menor número em relação ao total de empresas optantes no SIMEI da 
unidade federativa RS, por nacionalidade, 4.

 Já no município de Santa Rosa, se constatou menor número em 
relação ao total de empresas optantes no SIMEI da unidade federativa RS, 
2.765; em contraponto maior número em relação ao total de empresas 
optantes no SIMEI da unidade federativa RS, por nacionalidade, 5. 

O único dado que obteve o mesmo resultado foi o total de 
empresas optantes no SIMEI, da unidade federativa RS, Santo Ângelo e 
Santa Rosa, por faixa etária, sendo os empreendedores de 31-40 anos que 
mais empreenderam nos municípios.

 Como sugestão, entende-se que o desenvolvimento de um 
planejamento estratégico voltado para captação, incentivo e capacitação 
as MEIS seriam oportunas, pois estariam moldado de acordo com as 
contingências do ambiente e cenários estratégicos do local de implantação. 
Para finalizar, a limitação deste estudo, ocorreu por conta da utilização 
de uma única fonte de pesquisa documental, deste modo é oportuno 
ressaltar a importância sobre trabalhos futuros, os quais consideram novos 
estudos para identificar situações contingente de outros segmentos das 
MEIS de outros municípios, em outras regiões do País, para confrontar 
os resultados com os estudos já elaborados.
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1 Introdução

Com os avanços tecnológicos e o expressivo aumento da 
população nos últimos anos, as organizações começaram a sentir o 
impacto dessas mudanças e a necessidade de ir além, para continuarem 
sendo aceitas nas comunidades onde estão inseridas. Não basta ficar 
buscando resultados econômicos e financeiros para atender aos interesses 
de alguns stakeholders da organização, é preciso buscar e fazer mais, 
as organizações precisam apresentar resultados sociais que atendam os 
interesses de todos os públicos delas. Surge assim, a necessidade de se 
repensar o comportamento da organização, o que leva a uma nova forma 
de gestão, com responsabilidade social. 

Assumindo sua responsabilidade social, as organizações 
desenvolvem diversas estratégias de ação para atender aos interesses desses 
diversos públicos, como por exemplo as relações com os empregados, 
serviços aos clientes e à comunidade em geral, proteção ao meio 
ambiente, obediência as leis e aos costumes, valores e princípios das 
comunidades onde elas estão inseridas (SCHROEDER, 2004; SEIBERT; 
MACAGNAN, 2017).
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Portanto, considerando paradigmas recentes da gestão das 
organizações, as mesmas não têm apenas o intuito de visar lucro para 
seus proprietários e ou acionistas, elas também têm que considerar os 
interesses de seus clientes, fornecedores, funcionários, governo, dentre 
outros, os quais também são seus stakeholders prioritários nesse 
novo cenário. Assim, a necessidade de se adequar a esse cenário leva a 
transformações organizacionais. As organizações encontram um mercado 
competitivo diferente, com consumidores mais seletivos, procurando, 
além de qualidade e preços baixos nos produtos, organizações socialmente 
responsáveis (SEIBERT; MACAGNAN, 2017; SHOCKER; SETHI, 
1973; SUCHMAN, 1995).

Uma organização socialmente responsável para o século XXI, precisa 
atender diversas dimensões de responsabilidades. Essas responsabilidades 
vêm evoluindo ao longo dos anos. Inicialmente a dimensão ambiental foi 
anunciada como de responsabilidade das organizações (SETHI, 1975). 
Em 1979, Carroll assume que as responsabilidades das organizações são 
a econômica, a legal, a ética e a social. Na sequência outras dimensões 
foram sendo incorporadas à responsabilidade social organizacional: 
relativa aos públicos de interesse introduzida por Jones (1980); relativa 
aos produtos e serviços introduzida por Cowen, Ferreri e Parker (1987); 
categorias estratégica e de governança introduzidas por Wang e Claiborne 
(2008) e Mendes-da-Silva e outros (2009), respectivamente.

Todas essas dimensões (SETHI, 1975; CARROLL, 1979; JONES, 
1980; COWEN; FERRERI; PARKER, 1987; WANG; O; CLAIBORNE, 
2008; MENDES-DA-SILVA, ET AL., 2009) são importantes para atender 
as expectativas dos stakeholders primários (MITCHEL; AGLE; WOOD, 
1997) legitimadores das organizações (SEIBERT; MACAGNAN, 2017; 
SHOCKER; SETHI, 1973; SUCHMAN, 1995). Nesse sentido, se 
torna importante para as organizações identificarem quais são as suas 
responsabilidades e as expectativas de quais stakeholders elas devem 
atender. Também se faz importante definir se há dimensão prioritária 
dentre as diversas apresentadas. Assim, este artigo tem como objetivo 
identificar quais são as responsabilidades sociais organizacionais, quem 
são os stakeholders que as organizações devem atender prioritariamente e 



  147
Gestão Inovadora e Responsabilidade Social

com quais expectativas elas precisam se preocupar.
Este artigo se limita a uma revisão da literatura sobre a 

responsabilidade social das organizações oportunizando futuras 
pesquisas que analisem o quanto as organizações são responsáveis, por 
meio de estudos de caso ou de pesquisas de campo. Por outro lado, esta 
pesquisa contribui com a sistematização do conhecimento referente a 
responsabilidade social e os stakeholders legitimadores das organizações.

Na sequência, este artigo apresenta os procedimentos 
metodológicos, os resultados da pesquisa de revisão da literatura, as 
considerações finais e as referências utilizadas.

2 Procedimentos metodológicos

Uma das melhores formas de obter conhecimento e aprendizagem 
sobre determinado tema é por meio da pesquisa, e toda pesquisa realizada 
deve ter uma linha a ser seguida (GIL, 2010).

Esta pesquisa qualitativa exploratória foi realizada por meio de 
revisão bibliográfica em artigos de periódicos nacionais e internacionais, 
considerando os clássicos e todos aqueles que atualizam o conhecimento 
sobre responsabilidade social. A pesquisa bibliográfica utiliza-se de 
informações já disponibilizadas por pesquisadores anteriores (GIL, 2010).

Uma revisão bibliográfica sistemática, assim como outros tipos 
de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte 
de dados a literatura sobre determinado tema, o que disponibiliza um 
resumo de evidencias relacionadas a uma estratégia especifica, mediante 
a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação 
crítica e síntese da informação selecionada (SAMPAIO; MANCINIU, 
2007).

Explorar um determinado tema significa reunir e sistematizar 
conhecimento e incorporar características inéditas, bem como buscar 
encontrar dimensões ainda desconhecidas pelos pesquisadores (BEUREN; 
RAUPP, 2003; ALBERTON, 2004).

Quanto a pesquisa qualitativa, Godoy (1995) e Araújo (2006) 
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recomendam que uma pesquisa qualitativa deve considerar o ambiente 
como fonte dos dados e o pesquisador como instrumento chave; não 
deve usar técnicas e métodos estatísticos; deve se preocupar com a 
interpretação e a atribuição de resultados; o processo deve ser o foco 
principal de abordagem e não o resultado final; além disso, a análise dos 
dados deve ser feita de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador. 
Fatores esses que foram considerados na presente pesquisa.

3 Revisão da literatuta

A revisão da literatura procedida apresenta conceitos de 
responsabilidade social, aborda as dimensões ou categorias da 
responsabilidade social, bem como apresenta a sequência em que as 
categorias foram surgindo para serem atendidas pelas organizações. Além 
disso, identifica os públicos interessados nas organizações, considerados 
stakeholders que podem ser subdivididos em primários e secundários e 
internos e externos à organização.

3.1 Responsabilidade social organizacional

As mudanças ocorridas a partir do século XX, levaram a 
transformações no contrato social assumido pelas organizações e a 
sociedade onde elas se inserem (SEIBERT 7 MACAGNAN, 2017; 
SHOCKER 7 SETHI, 1973; SUCHMAN, 1995). As organizações 
entenderam que era preciso assumir responsabilidades a fim de atender as 
novas exigências e dessa forma, passaram a questionar seu posicionamento 
no mercado. As dúvidas permeiam em distinguir quais são efetivamente 
as responsabilidades da organização para com a sociedade a qual o limite 
da ação organizacional nessa sociedade (BERTONCELLO, 2007).

As discussões sobre responsabilidade social se ampliaram na 
década de 1950 sendo um dos precursores Bowen em 1953, o qual 
definiu responsabilidade social como as obrigações dos administradores 
de empresas de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de 
ação que sejam compatíveis com os fins e valores de uma sociedade. 
Persiste, contudo, a dificuldade em se definir quais seriam os fins e valores 
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adequados a cada sociedade e, por conseguinte, quais as linhas de ação a 
serem empreendidas. (BOWEN, 1953; SERPA, 2007)

Nos anos de 1960 Davis (1960; 1967;) afirma mudanças nos 
objetivos da sociedade, pela percepção de que os resultados econômicos 
das organizações não contribuíam para reduzir o declínio social, a 
pobreza. Em 1970 Friedman preconiza que a responsabilidade dos 
gestores das organizações é econômica e que as demais iniciativas seriam 
de responsabilidade do estado. 

Em 1979 surge um conceito mais amplo de responsabilidade 
social o propõe um modelo conceitual onde inclui uma variedade 
de responsabilidade das organizações junto a sociedade, e esclarece 
os componentes de responsabilidade social, que estão além de gerar 
lucros e obedecer a lei (BERTONCELLO, 2007; CARROLL, 1979; 
1999). Para Carroll (1979) as organizações têm quatro dimensões 
de responsabilidades: Econômica, legal, ética e social, que devem ser 
atendidas de forma piramidal. 

 Contribuindo com Carroll, Preston e Post (1981) e Wood 
(1991) afirmam que as organizações têm responsabilidades públicas e 
não apenas em relação a alguns stakeholders. Portanto, responsabilidade 
social pode ser definida como o compromisso que uma organização 
deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que 
a afetem positivamente de modo amplo, ou a alguma comunidade de 
modo específico, agindo proativamente e coerentemente no que tange a 
seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas para com ela 
(ASHLEY et al, 2003; SERPA 2007).

Assumindo a responsabilidade social, as organizações desenvolvem 
diversos programas, dentre eles: relações com os empregados, serviço ao 
público e à comunidade, proteção ambiental, defesa do consumidor, 
assistência médica e educacional, desenvolvimento e renovação humana, 
cultura, arte e recreação, dentre outros, que atendem as expectativas 
dos diversos stakeholders (MEGGISON; MOSLEY; PIETRI JR,1998; 
Schroeder- 2004).

O conceito de responsabilidade social está em constante evolução 
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(ALBERTON, 2004; MELO; FROES, 2002; SEIBERT; MACAGNAN, 
2017). Assim, existem várias definições, as quais distinguem-se de acordo 
com a visão desses autores e em relação às atividades de cada organização. 
Para Camargo (2002, p.92; De Queiroz 2014), reponsabilidade social 
organizacional se refere as estratégias de sustentabilidade a longo prazo 
que, em sua lógica de desempenho além do lucro, passam a contemplar 
preocupações com os efeitos sociais e ambientais de suas atividades, com o 
objetivo de contribuir para o bem comum e para a melhora da qualidade 
de vida das comunidades. 

Responsabilidade social pode ser entendida como as atividades, 
práticas, políticas e comportamentos esperados ou proibidos pelos 
membros da sociedade, apesar de não legislados. Envolvem normas, 
padrões ou expectativas de comportamentos para atenderem ao que os 
diversos stakeholders com as quais a organização se relaciona consideram 
legítimos, corretos, justos ou de acordo com seus direitos morais ou 
expectativas (ASHLEY, 2012; CABESTRÉ, 2008).

Outro conceito que se confunde com a responsabilidade social é 
o de sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável é um movimento 
social que desde o início do século, está cada vez mais presente nas 
organizações. São incontáveis as iniciativas voluntárias, relacionadas 
com o desenvolvimento sustentável, subscritas por empresas de setores 
específicos como bancos, seguradoras, hotéis, indústrias químicas, das 
quais participam os grupos empresariais mais importantes desses setores 
(BARBIERE 2010).

Bolzan (2012) ressalta que uma organização sustentável busca 
incorporar os conceitos e objetivos relacionados com o desenvolvimento 
sustentável e a responsabilidade social em suas políticas, e dirige seus 
esforços no sentido de corrigir desperdícios, melhorar produtos e 
aprimorar processos, pensando na própria empresa e na sociedade como 
um todo.

A preocupação com o desenvolvimento sustentável vem ganhando 
espaço no mundo empresarial em virtude da crescente degradação do meio 
ambiente; do consumo incontrolável dos recursos naturais e do aumento 
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do aquecimento global que contribui para a elevação da temperatura 
no planeta e favorece o derretimento das geleiras (MOURA 2017). Isso 
tem levado as organizações a se preocuparem com o impacto de suas 
atividades no meio em que as mesmas se inserem, e dessa maneira buscam 
desenvolver ações que além de responsavelmente social seja de gestão 
sustentável. A sustentabilidade organizacional é uma maneira de atuar 
das empresas que vai além da transparência e inclusão de stakeholders, 
comunicando ações sustentáveis, priorizando a criação de valor, práticas 
efetivas de gestão ambiental, sistemas de produção benéficos à natureza 
e uma eficiente gestão do capital humano (KAPTEIN; WEMPE, 2002; 
ROMANO, 2004). 

Nesse novo século a sustentabilidade assume um papel de 
reflexão abrangendo dimensões de desenvolvimento e alternativas para 
que a sociedade possa ser socialmente responsável e sustentável ao mesmo 
tempo. Assim, considerando a evolução do conceito de responsabilidade 
social, são várias as dimensões que incorporam o conceito.

3.1.2 Dimensões da responsabilidade social

Carroll (1979) foi um dos pioneiros a abordar o tema 
responsabilidade social de forma categorizada, ele entendia que as 
organizações deviam buscar a sustentabilidade econômica, em primeiro 
lugar. Na sequência e na ordem, as organizações deviam atender as 
demais dimensões: legal, porque as organizações devem operar dentro do 
que regem as leis; ética, porque as organizações devem operar dentro do 
que espera a sociedade; e social (filantrópica), embarcando em programas 
sociais preocupados com o bem-estar geral (CARROL, 1979; 1991; 
DUSUKI; YUSOF, 2008), conforme mostra a figura 01.
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Figura 1 - Pirâmide da Responsabilidade Social Organizacional

Fonte: Adaptado de Carroll (1991) e Dusuki e Yusof (2008). 

A partir de então, muitos estudos tentam identificar quais são 
as categorias representativas de responsabilidade social. Para Dahlsrud 
(2008), a partir do estudo de diversos pesquisadores, o conceito abrange 
cinco dimensões de responsabilidade social: i) dos públicos de interesse; 
ii) social; iii) econômica; iv) da voluntariedade; e v) ambiental. Apenas 
duas coincidentes com o modelo de Carroll (1979). A tabela 01 apresenta 
as principais categorias de responsabilidade social identificadas na revisão 
da literatura, destacando alguns autores que as utilizaram.

Tabela 1 - Categorias de Responsabilidade Social 

Categoria Identificada em:
Ambiental Jizi et al., 2014; Kansal, Joshi e Batra, 2014; Khlif, Guidara e 

Souissi 2015; Seibert e Macagnan, 2017. 
Social Alkabadji, 2014; Jizi et al., 2014; Kansal, Joshi e Batra, 

2014; Khlif, Guidara e Souissi 2015; Services, s.d.; Seibert e 
Macagnan, 2017.

Econômica e 
Financeira

Fu, Ye e Law, 2014; Serviçes, s.d.; Seibert e Macagnan, 2017.

Produtos e 
Serviços

Alkabadji, 2014; Jizi et al, 2014; Kansal, Joshi e Batra, 2014; 
Seibert e Macagnan, 2017.
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Estratégica Dhanani e Connoly, 2012; Santos Silva e Macagnan, 
2012; Zainon, Atan e Wah, 2014; Services, s.d.; Seibert e 
Macagnan, 2017.

Ética Carroll, 1979; 1991; Fu, Ye e Law, 2014.
Governança Mendes da Silva, et al., 2009; Santos Silva e Macagnan, 

2012; Instituto Ethos, 2013. 
Legal Carroll, 1979; 1991; Dhanani e Connoly, 2012; Fu, Ye e 

Law, 2014.

As categorias mais exploradas são a ambiental e a social, seguidas 
das categorias: econômica e financeira, produtos e serviços, estratégica, 
governança, ética e legal. 

Na categoria ambiental as organizações revelam informações 
relativas aos impactos ambientais de suas atividades, informações 
relevantes para a análise da sustentabilidade organizacional (AERTS; 
CORMIER, 2009). A motivação para a evidenciação ambiental 
vem da consciência de que as organizações necessitam atuar de forma 
ambientalmente sustentável (Moneva, Archel and Correa, 2006; Yusoff, 
Lehman and Nasir, 2006). A evidenciação de informações sociais 
informa sobre os impactos da organização ao sistema social onde ela atua 
envolvendo questões relativas à comunidade em geral, aos funcionários e 
aos direitos humanos (GRI, 2004). A evidenciação social, contribui para a 
análise da performance de sustentabilidade das organizações (MONEVA; 
ARCHEL; CORREA, 2006). 

As informações econômicas e financeiras servem para demonstrar 
a eficiência na gestão dos recursos, o valor e o risco das atividades 
das organizações (Bushman e Smith 2003). Para a responsabilidade 
econômica as organizações devem fornecer bens e serviços, por preços 
justos, necessários à sociedade, com resultados suficientes para sustentar a 
existência da organização (CARROLL, 1979; 1991; DUSUKI; YUSOF, 
2008). As informações sobre os produtos e serviços prestados demonstram 
como a organização retorna benefícios para a comunidade (Gray, Kouhy 
e Lavers, 1995) e a responsabilidade pelos seus produtos e serviços (GRI, 
2004). 
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A evidenciação de informações estratégicas revela o planejamento 
da organização e as tendências de desempenho futuro (GRI 2004; 
MICHELON, 2011; SILVA; MACAGNAN, 2012). Essa categoria 
merece maior atenção dado os potenciais riscos estratégicos de perda 
de vantagem competitiva (DYE, 2010; VERRECCHIA, 2001). Já a 
categoria da governança organizacional se caracteriza pela descrição 
dos mecanismos de governança e pelas políticas de transparência da 
organização (SILVA; MACAGNAN, 2012). 

No que tange as categorias ética e legal, Carroll (1979; 1999) 
argumenta que as organizações precisariam agir e demonstrar que estão 
agindo de forma ética e legal. A responsabilidade legal é inerente ao 
cumprimento de leis, ou seja, as organizações devem atuar de forma a 
atender as expectativas governamentais. A responsabilidade ética refere-
se à comportamentos e atividades não contempladas legalmente, mas 
esperadas pela sociedade, para ter seus direitos respeitados. 

3.2 Stakeholders das organizações

As organizações podem ser relacionadas a uma “teia”, sendo 
interligadas em vários pontos para alcançar seus objetivos. Ou seja, 
a organização não é apenas o seu mentor, e sim seus stakeholders, os 
mesmos podendo ser primários ou secundários, assim como podem ser 
internos ou externos à organização (SEIBERT; MACAGNAN, 2017).

Os stakeholders são pessoas ou grupos que têm ou reivindicam 
posse, direitos ou interesses sobre uma organização. Também podem ser 
entendidos como aqueles que afetam e são afetados pelas organizações, ou 
aqueles que dão suporte ao funcionamento da organização (CLARKSON, 
1995; FREEMAN, 1984; PARMAR, et al, 2010). Por isso, a organização 
que deseja a sua sustentabilidade a longo prazo precisa ter competência 
para ser excelente gestora de redes de relacionamentos entre diversos 
grupos de atores sociais, os stakeholders (ASHLEY, 2012; CABESTRÉ, 
2008).

Os interesses dos públicos se concentram principalmente na 
distribuição dos resultados organizacionais, considerando quem recebe o 
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que. Em outras palavras, todos buscam obter benefícios da relação com 
as organizações. Pela dinâmica dessa relação, eles estão constantemente 
avaliando se a sua “fatia do bolo” (PARMAR et al., 2010; PHILLIPS 
,2003). Esses grupos são fortes, eles podem criar conflitos, e tem a 
capacidade de se mobilizar e enfrentar as organizações (PARMAR, et 
al. 2010). Portanto, deve haver um equilíbrio entre as diferentes áreas 
de interesse dos stakeholders. Para Jensen (2000) e Busch (2009) cada 
um dos grupos de stakeholders possui interesses e objetivos distintos. 
Dessa maneira, a organização teria mais que uma função-objetivo, e isso 
provocaria dificuldade na tomada de decisões pela organização ou na 
avaliação de seu desempenho. 

Os stakeholders primários são aqueles que possuem bem 
estabelecidos os direitos sobre os recursos organizacionais e devem ter 
seus interesses atendidos prioritariamente. Os stakeholders secundários 
são aqueles cujo direito sobre os recursos organizacionais é menos 
estabelecido em lei e/ou é baseado em critérios de lealdade ou em 
obrigações éticas (MITCHEL; AGLE; WOOD, 1997; MACHADO 
FILHO, 2002; PARMAR et al., 2010;) Para Machado Filho os acionistas 
e credores seriam stakeholders primários e a comunidade, os funcionários, 
os consumidores, dentre outros, seriam stakeholders secundários. Porém, 
Parmar et al. (2010) já interpreta que funcionários, clientes, fornecedores, 
governo e comunidade fazem parte dos stakeholders primários de uma 
organização. Ficando para secundários a mídia e os ativistas sociais, 
dentre outros. Por isso é importante saber gerenciar as necessidades 
desses grupos de interesses das organizações, principalmente porque esses 
interesses podem ser conflitantes (MITCHEL; AGLE; WOOD, 1997; 
PARMAR, et al., 2010; RABELO 2011).

4 Considerações finais

Esse artigo objetivou identificar quais são as responsabilidades 
sociais organizacionais, quem são os stakeholders que as organizações 
devem atender prioritariamente e com quais expectativas elas precisam 
se preocupar. Nesse sentido explorou, pela revisão da literatura, conceitos 



156  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

de responsabilidade social, que possibilitaram o conhecimento dessa 
abordagem que está cada vez mais presente nas estratégias das organizações. 

A responsabilidade social traz no conceito de gestão a necessidade 
de deixar de lado a visão de que o maior objetivo organizacional é o lucro. 
Pelos conceitos de responsabilidade social as organizações precisam se 
preocupar com o ambiente aonde as mesmas estão inseridas, atendendo 
aos interesses dos diversos stakeholders, principalmente os primários. 
Além disso, a responsabilidade social se subdivide em dimensões ou 
categorias que podem ser atendidas de forma piramidal, buscando 
em primeiro lugar a sustentabilidade econômica. Essas dimensões ou 
categorias são: ambiental e a social, mas mais exploradas pela literatura, 
seguidas das categorias: econômica e financeira, produtos e serviços, 
estratégica, governança, ética e legal.

Esse ambiente pode ser interno ou externo à organização e o 
retorno que a organização deve oferecer, vem em forma de ações como 
relação com os funcionários e suas famílias, campanhas em favor do 
meio ambiente, recrutamento de pessoas vítima de exclusão social, 
atendimentos à comunidade, dentre tantas outras atividades que podem 
ser desenvolvidas visando o bem-estar geral. 

Para a realização deste trabalho se procedeu pesquisa bibliográfica 
em livros e artigos científicos, os quais trazem diversas visões do que é 
responsabilidade social dentro de uma organização. Essa limitação 
oportuniza futuras pesquisas que analisem o quanto as organizações são 
responsáveis, por meio de estudos de caso ou de pesquisas de campo. Por 
outro lado, esta pesquisa contribui com a sistematização do conhecimento 
referente a responsabilidade social, suas dimensões ou categorias e os 
stakeholders legitimadores das organizações.
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A INFLUÊNCIA DOS RISCOS EPIDÊMICOS NO 
FLUXO DE TURISTAS NAS MISSÕES

 Claudio Reinke1

Antônio Vanderlei dos Santos2

1 Introdução
Quando se fala em turismo não há um consenso de sua origem 

pelos historiadores. Alguns registram a Grécia Antiga, outros o Império 
Romano e outros vão até mais longe. Já no Brasil, apenas no século XX, o 
turismo começa ganhar notoriedade principalmente a partir dos anos 50, 
quando um número maior de pessoas consegue realizar viagens de lazer, 
embora não conseguindo alcançar característica de movimento de massa, 
pois ficou bastante elitizado. Quem possuía poder aquisitivo menor ficava 
restrito a pequenas viagens (FERREIRA, 2007).

A região das Missões, localizada na região noroeste do estado 
do Rio Grande do Sul, quase divisa com Santa Catarina, foi palco, 
nos séculos XVII e XVIII, de uma experiência única na humanidade, 
as Missões Jesuíticas dos Guaranis, formado principalmente por índios 
indígenas de origem do tronco Guarani, que se sobressaiam no território 
sul americano, ocupado pela Espanha. Os jesuítas vieram de várias 
procedências, principalmente Europa que tinham como objetivo realizar 
a catequização dos nativos. (SOUSA; CAVALCANTE, 2016).

Os núcleos urbanos construídas em meio às florestas chegaram 
a abrigar mais de cinco mil pessoas. Vestígios de suas construções ainda 
podem ser observadas no que hoje é Rio Grande do Sul (em território 

1 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de 
Santo Ângelo, RS, Brasil, claudioreinke@gmail.com

2 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus de 
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brasileiro), Misiones e Corrientes (Argentina) e Itapua (Paraguai) que no 
período da fundação das reduções, todo o território pertencia a Espanha. 

Das Missões erguidas em terras, hoje gaúchas, conhecidas como 
os Sete Povos das Missões, restam quatro sítios arqueológicos, considerado 
patrimônio mundial pela UNESCO – São Miguel Arcanjo (município 
de São Miguel das Missões – e três Patrimônios Nacionais – São Nicolau 
(município de São Nicolau), São Lourenço Mártir (município de São 
Luiz Gonzaga) e São João Batista (município do Entre Ijuis). Somam-
se vários outros locais com ligação a história jesuítico-guarani ou de 
episódios mais recentes, com destaque para Santo Ângelo. A região das 
Missões tem uma “vocação” para o turismo, principalmente o cultural 
(COREDE MISSÕES, 2010). 

Dentro do universo de visitantes aos pontos turísticos missioneiros 
destaca-se o público estudantil, normalmente de ensino básico e médio 
que realizam a viagem prática de estudos do ano, para complementar o 
aprendizado de sala de aula (DEMCZUK; FARIAS; GOVEIA, 2014). 

Apesar do potencial turístico, a visitação à região não alcança 
patamares relevantes, tanto em número de pessoas quanto em resultado 
econômico para a comunidade regional. São vários os fatores que 
poderiam ser abordados para a compreensão das prováveis causas da baixa 
presença de turistas, mas que não são objetos da pesquisa realizada.

Nesse artigo será abordada uma das ameaças cada vez mais 
presente na vida da sociedade geral e que afeta diretamente o turismo – 
as doenças com características epidêmicas -. Nos últimos anos, a doença 
conhecida como dengue, transmitida pelo mosquito aedes aegypti tem 
causado pânico e uma mudança drástica no cotidiano das pessoas. As 
viagens de turismo as Missões caíram drasticamente nos anos analisados, 
principalmente das escolas que receavam pela saúde de suas crianças e 
jovens. Ampliando um pouco a análise cronológica, somam-se outras 
doenças que afetaram a circulação das pessoas como a gripe H1N1 (no 
início chamado gripe suína), a febre amarela, e até a febre aftosa, que 
não representava risco para o ser humano, causou prejuízos à economia 
regional.
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O que se pretende colocar sob as luzes da análise, nesse estudo, 
é a forma como o tema deve ser abordado pelos órgãos de imprensa. 
Uma informação mais técnica e esclarecedora e menos alarmista pode 
contribuir para a compreensão por parte da população dos reais riscos 
que tais doenças podem representar, tornando-os conscientes de sua 
responsabilidade no combate e prevenção e, por consequência, afetar 
menos o comportamento das pessoas, e não causar prejuízo tão grande 
na economia.

2 Problemática e objetivos

Quais os reflexos na demanda turística das notícias sobre doenças 
epidêmicas nas Missões entre os meses de janeiro e junho dos anos 2010 
a 2015?

O objetivo é registrar oscilações de fluxos de turistas, tendo como 
amostragem os registros de visita ao Museu Dr. José Olavo Machado de 
Santo Ângelo.

Identificar notícias veiculadas no período de janeiro a junho 
entre os anos 2010 e 2015 relativas a doenças epidêmicas na região das 
Missões.

3 Revisão bibliográfica

A origem da palavra turismo vem do francês TOUR e quer dizer 
“volta”, seu equivalente em inglês como sendo turn e em latim tornare. 
Não existe, na História, um momento marcante para o surgimento do 
turismo. Muitos autores datam a Antiguidade, outros a Grécia Antiga, 
assim como o Império Romano também é identificado como momento 
de surgimento. Autores chegam a defender que o turismo surgiu há 
milhões de anos (FERREIRA, 2007).

Segundo a organização mundial do turismo “... engloba as 
atividades das pessoas que viajam e permanecem em lugares fora de seu 
ambiente usual durante não mais do que um ano consecutivo, negócios 
ou outros fins” (OMT, 2001 apud FERREIRA, 2007, p. 30).
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No Brasil, o turismo começa a ser observado como fenômeno 
social a partir da segunda década do século XX, estritamente vinculado ao 
lazer. A partir dos anos 50 do século passado, um aumento circunstancial 
de pessoas começa a ser percebido em viagens, mas não se caracterizando 
como movimento de massa pois, de maneira ampla, o turismo é acessível 
a um público de razoável poder aquisitivo. As camadas economicamente 
menos favorecidas fazem, normalmente, viagens de pequena e curta 
distância (FERREIRA, 2007, p. 25).

Na região das Missões, o enfoque histórico é o carro-chefe do 
turismo. A história das Missões descreve o encontro dos espanhóis com 
os nativos do sul da América. Aos jesuítas ficou a responsabilidade de 
aproximação, catequização dos “gentios da terra”. Em meio a selva 
subtropical surgiram 30 povoados jesuítico-guaranis, primeiros núcleos 
urbanos, que originaram verdadeiras cidades, praticamente auto-
sustentáveis, com administração independente, mas subordinados à 
coroa espanhola. Por aproximadamente 150 anos, entre os séculos XVII 
e XVIII, foram do apogeu à ruína, motivadas por intrigas e interesses 
políticos das coroas portuguesa e espanhola, ao definirem o Tratado de 
Madrid.

O acordo foi assinado em 14 de janeiro de 1750, e caberia as 
Coroas de Portugal e da Espanha, dar cumprimento ao que tinha 
acertado. Um dos principais pontos dizia respeito à demarcação 
de suas possessões na América do Sul, tendo como parâmetro 
o princípio do uti possidetis (ocupação efetiva). Desta forma, as 
terras ocupadas pelos luso-brasileiros, a oeste e no extremo-
sul do território da América portuguesa ficariam incorporadas, 
definitivamente, ao Império português. Também ficara decidido 
que Portugal entregaria, por definitivo, a Colônia do Sacramento 
para a Espanha que, em troca, repassaria o território dos Sete 
Povos das Missões aos portugueses, situado à margem leste do rio 
Uruguai. (SILVA, 2004 apud CHAVES, 2014, p.222).

O Tratado de Madri não foi aceito pelos índios reduzidos, que 
entraram em conflito com o chamado Exército Delimitador formado por 
portugueses e espanhóis. Da Guerra Guaranítica resultou a derrota dos 
missioneiros e o que se seguiu foi a decadência da experiência Jesuítico-
Guarani, como relata Fonseca
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Depois do grande conflito, com milhares de mortos, especialmente 
de índios, Portugal e Espanha voltaram atrás, mas logo dariam 
o golpe definitivo contra as reduções, expulsando os jesuítas e 
deixando os guaranis sem qualquer coordenação. Seguiram-se 
administradores militares e os índios acabaram sendo transformados 
em guerreiros, nos diversos episódios militares ocorridos no Prata, 
sendo exterminados completamente nos 60 a 70 anos que se 
seguiram à expulsão dos jesuítas. (2011, p. 3)

Vestígios dos povoados missioneiros dos séculos XVII e XVIII 
são ainda visíveis no que hoje compreende o território do Rio Grande 
do Sul, da Argentina e Paraguai o turismo tornou-se um importante 
alternativa para o desenvolvimento integrado deste que é considerado 
como um dos principais corredores histórico-culturais internacionais do 
mundo (INSTITUTO IGUASSU MISIONES, s/d). Ainda o Instituto 
Iguassu Misiones (s/d) destaca que neste espaço encontra-se um conjunto 
de 7 Patrimônios Culturais da Humanidade.

No que hoje compreende a região das Missões no Rio Grande do 
Sul, os pontos que mais recebem visitas são as cidades de São Miguel das 
Missões onde está o Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, tombado 
pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade. Este, atraiu, 
no ano de 2013, mais de 80 mil pessoas que puderam vislumbrar a 
imponente ruína da igreja missioneira e parte do conjunto de prédios 
que abrigavam a casa dos padres, escolas e oficinas, o cotiguaçu, local este 
que abrigava as viúvas e órfãos do povoado, além do Museu das Missões 
que guarda dezenas de obras do barroco missioneiro recolhidas em toda a 
região (IPHAN, s/d). Além desses vestígios históricos, os visitantes podem 
ter contato com os M´Bya Guarani que, normalmente, estão junto ao 
Museu vendendo seu artesanato. À noite, o espetáculo Som e Luz reconta 
a saga missioneira numa narrativa histórica, com luzes projetadas no 
conjunto arquitetônico do local.

Santo Ângelo é o outro ponto visitado na região. Localizado 
exatamente no mesmo local da redução homônima fundada no ano de 
1707, não guarda tantos remanescentes visíveis como São Miguel, mas tem 
uma imponente Catedral, semelhante ao que seria a igreja da Redução de 
São Miguel das Missões. Em seu entorno, janelas arqueológicas deixam 
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vestígios das fundações da igreja, campanário e elementos do período pós 
jesuítico guarani. A praça Pinheiro Machado, remodelada em meados 
de 20006, traz em seus elementos arquitetônicos parte da história das 
Missões. O Museu Municipal Dr. José Olavo Machado, criado em uma 
casa do final do século XIX, contém peças de três períodos distintos: 
o pré-jesuítico, o jesuítico-guarani e o pós-jesuítico. A cidade com 
aproximadamente 76.275 habitantes, segundo dados do IBGE, abriga 
o Memorial Coluna Prestes que retrata a revolta acontecida já no Brasil 
República, a Capela e o Memorial do Colégio Tereza Verzeri e, ainda o 
Museu Militar Marechal Rondon.

O Santuário do Caaró, interior de Caibaté é um lugar bastante 
arborizado, conta com uma pequena igreja e uma fonte que, para muitos 
tem propriedades milagrosas. O local é reconhecido como provável local 
da morte de padres jesuítas no início do trabalho jesuítico na região no 
início do século XVII. Esse local possui acesso asfáltico, o que possibilita 
um bom número de visitantes.

A região missioneira ainda conta com três sítios arqueológicos – 
São João Batista, São Lourenço Mártir e São Nicolau (IPHAN, s/d). 

O eixo Santo Ângelo, Santuário do Caaró, São Miguel das 
Missões é o roteiro mais procurado pelas escolas, pois além do enfoque 
educacional histórico bastante relevante, normalmente, consegue-se 
visitar em um dia.

O conjunto histórico está relacionado diretamente ao conteúdo 
programático das maiorias das escolas do Rio Grande do Sul que acabam 
tomando as Missões como um dos principais destinos para a viagem de 
estudos do ano letivo de alunos entre 9 e 15 anos de idade. 

O turismo pedagógico constitui uma prática bastante antiga e 
amplamente utilizada por colégios e Universidades da Europa 
e Estados Unidos, que organizavam viagens culturais com o 
acompanhamento de professores, incluindo visitas a pontos 
históricos ou outros de interesse para o desenvolvimento 
educacional de estudantes. 

O turismo pedagógico beneficia os estudantes que o praticam por 
ampliar as possibilidades de realizar atividades práticas. É possível 
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afirmar, inclusive, que pelo fato de estarem fora de sala de aula, 
os estudantes sentem uma maior liberdade de pensamento, assim 
há maior chance de construção própria de conceitos e visões 
diversificadas, além da relação com a sociedade proporcionar o 
crescimento da cidadania. Portanto, esse segmento do turismo 
foca primeiramente a necessidade de sair do ambiente escolar, 
se deslocar a outros locais para visita, observando o ambiente e 
adquirindo informações sobre o mesmo. (DEMCZUK; FARIAS; 
GOVEIA, 2014, p. 3).

A idade entre 9 e 15 anos é considerada como sendo de 
grande vulnerabilidade, pois representa um período de transição para 
o jovem. A família começa permitir certa autonomia aos filhos, sem o 
acompanhamento de um integrante da família numa viagem escolar, 
por exemplo, e isso gera apreensão entre os pais. Os genitores voltam 
sua atenção para os fatores que cercam seu filho, tentando formar uma 
barreira de proteção invisível, à distância. Monitoram os lugares onde os 
jovens têm o hábito de circular, pesquisam destinos de viagens escolares, 
ficam atentos as informações que possam representar risco para a 
integridade do adolescente. Essa ‘situação de risco’ fica catalisada quando 
aproxima-se o período da viagem de turismo escolar para uma região 
que está constantemente sendo alvo de notícias sobre as suspeitas e casos 
confirmados de doenças como a dengue.

A população do Rio Grande do Sul e, em especial, da região 
geográfica onde está inserida a região das Missões, tem enfrentado 
seguidamente problemas de saúde relacionada a doenças com 
características epidêmicas, nas quais destacam-se a febre amarela, a gripe 
H1N1, a dengue, entre outras.

4 Metodologia

A pesquisa configura-se como descritiva pois, segundo Vergara 
(2000) expõe aspectos de determinada população ou fenômeno, 
podendo definir sua natureza correlações entre variáveis. É também de 
investigação explicativa pois pretende tornar algo inteligível, buscando 
esclarecer fatores que contribuem, de alguma maneira, para a decorrência 
de determinado fenômeno.
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O presente artigo segundo Gil (2008) e Wickert (2006) é de 
cunho bibliográfico e documental, pois usa-se de pesquisa em livros, 
periódicos, assim como de dados que não foram trabalhados por outros 
autores baseado em registros de turistas que visitaram o Museu Municipal 
Dr. José Olavo Machado.

Entre os meses de setembro e dezembro de 2018 foram realizadas 
pesquisas através de meios eletrônicos em matérias divulgadas em órgãos 
de imprensa, Secretaria da Saúde, e sites relacionados ao turismo e saúde. 
Dados de pesquisas quantitativas foram tabulados a partir de coletas 
junto ao Museu José Olavo Machado de Santo Ângelo, dos meses de 
janeiro a junho, dos anos de 2010 a 2015 com o objetivo de observar o 
efeito na circulação de turistas.

5 Análise dos resultados

A população do Rio Grande do Sul e, em especial, da região 
geográfica onde está inserida a região das Missões, já em 2009 enfrentava 
problemas de saúde relacionada a doenças com características epidêmicas, 
nas quais destacam-se a febre amarela, a gripe H1N1, a dengue, entre 
outras.

Figura 1 - Estimativa da circulação do vírus da febre amarela no ano de 2009.

 

Fonte: Portal Febre Amarela (2009).
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O mapa mostra a estimativa de circulação do vírus causador 
da febre amarela no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2009, de 
forma que grande parte dos municípios da região missioneira estavam 
classificados com grau alto de circulação.

Nos anos subsequentes se observou o aumento nos casos de 
dengue em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, o primeiro registro da 
presença do mosquito transmissor ‘Aedes aegypti’ aconteceu em 1995. 

Figura 2 - Evolução da infestação do mosquito Aedes aegypti no RS.

Fonte: Denise Sarti, CEVS/SES, 2015.

É possível visualizar o crescente aumento da infestação do 
mosquito transmissor da dengue. Em março de 2015, o relatório da 
situação epidemiológica da dengue no Rio Grande do Sul da Secretaria 
da Saúde do RS já registrava 114 municípios infestados pelo mosquito 
transmissor da dengue, com grande destaque para a região noroeste. Entre 
janeiro e abril de 2015 já se registrava 179 casos confirmados, sendo 92 
destes nos municípios que compreendem a Região das Missões.

Estas informações ganharam repercussão nos meios de 
comunicação, pois se enquadram nos atributos básicos de geração de 
notícia jornalística – abrangência e atualidade dos acontecimentos. 
Assuntos que prendem a atenção do público e geram comentários, fatos 
que podem influenciar no cotidiano da população, ou ainda, fenômenos 
como as epidemias e que, aparentemente, representam um risco a qualquer 
cidadão são elementos que contribuem em muito para o aumento da 
venda de jornais (FRANÇA; ABREU; SIQUEIRA, 2004).

O assunto doença sempre está presente nos órgãos de imprensa, 
pois despertam 

o caráter de “uma ameaça, um perigo que corre em meio ao povo”, 
impregnado nas próprias origens etimológicas do termo “epidemia”, 
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basta para que as enfermidades e suas formas epidêmicas ativem 
o imaginário social sobre a vida e a morte. Esse é um processo 
coletivo de elaboração de sentidos, que afeta a compreensão do 
próprio viver social e o reconhecimento dos riscos de adoecer e 
morrer nele implícitos (FRANÇA; ABREU; SIQUEIRA, 2004, 
p. 1340).

O acesso cada vez mais amplo e instantâneo aos meios de 
comunicação passou a influenciar a vida e as decisões das pessoas. As 
notícias sobre as suspeitas de doenças infecciosas causam mudanças 
comportamentais em relação aos hábitos da comunidade. Viagens, por 
exemplo, são definidas não somente por interesses de lazer, clima, belezas 
naturais, ou motivos culturais, mas por fatores como análise das áreas de 
riscos de doenças. 

Casos de dengue, principalmente registrados na região noroeste, 
foram motivos para que as viagens organizadas pelas escolas para a região 
das Missões fossem suspensas. Os responsáveis não queriam arcar com a 
responsabilidade junto aos pais que, por sua vez, também não se sentem 
seguros em autorizar a participação de seus filhos, informa Marta Antônia 
Benatti, sócia da Agência de Turismo Caminho das Missões, de Santo 
Ângelo. Podemos confirmar tal afirmativa ao analisar o número de visitantes 
as Missões no período da veiculação da notícia do aumento do número de 
suspeitas e casos de dengue, matéria publicada no G1 RS:

O número de casos de dengue aumentou para 237 no Rio Grande 
do Sul até o dia 11 de abril, segundo boletim divulgado nesta 
terça-feira (14) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Do total 
de casos confirmados, 171 são autóctones, contraídos dentro do 
estado, e 66 são importados, contraídos em outros locais (G1.com, 
2015).

A mesma reportagem comparou dados colhidos em 2015 com 
o mesmo período do ano anterior que era de 55 casos confirmados. Um 
aumento de 430%, situação bastante preocupante e que por si só já 
resultaria em reflexo negativo no turismo local. Se não bastasse esse dado, 
a mesma reportagem informou que o maior número de casos confirmados 
de dengue autóctone, ou seja, infectado no próprio local, foi registrado 
na cidade de Caibaté, município missioneiro que abriga o Santuário do 
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Caaró, a poucos quilômetros de São Miguel das Missões.
Várias cidades da região, como São Miguel das Missões, Ijuí, 

Panambi Santiago, São Luiz Gonzaga, entre outras, já haviam reportado 
casos confirmados de dengue. Santo Ângelo, no mês de março de 2015, 
registrou o primeiro caso de morte no estado gaúcho vitimado pela 
dengue (Rádio Guaíba, 2015).

Tabela 1 – Pesquisa quantitativa da visitação de turistas provenientes de outros 

municípios do Rio Grande do Sul ao Museu Municipal Dr. José Olavo Machado nos 1º 

semestres entre 2010 a 2015.

Fonte: Museu Municipal Dr. José Olavo Machado (2018).

O efeito dessa epidemia afetou especialmente para a região 
das Missões, onde dezenas de excursões foram canceladas. O Museu 
Municipal Dr. José Olavo Machado, situado num dos quadrantes do 
Centro Histórico de Santo Ângelo, mantém detalhados e precisos 
registros das visitações as suas dependências. Comparando os dados do 
período de abril a junho do ano de 2014 com os do ano de 2015, pode-se 
verificar redução do número de turistas circulando na região.
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Tabela 2 – Pesquisa quantitativa da visitação provenientes do RS ao Museu Municipal 

Dr. José Olavo Machado nos 1º semestres do 2010 a 2015.

Mês/ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Janeiro 628 585 532 519 454 764

Fevereiro 408 272 390 480 302 640

Março 307 501 676 492 470 476

Abril 1886 2490 1357 1002 1460 1675

Maio 2233 1283 2547 2051 2374 1714

Junho 1353 1011 1141 1684 942 818

Fonte: Museu Municipal Dr. José Olavo Machado, 2018.

Os casos confirmados de dengue tomaram proporções maiores 
na véspera de um dos períodos de alta temporada de viagens escolares 
que corresponde ao mês de maio até metade do mês de junho, véspera das 
férias de inverno. No mês de abril de 2015, não observou-se declínio na 
taxa de visitação, uma hipótese pela programação antecipada de viagens. 
Já no mês de maio de 2014, visitaram o Museu 2374 pessoas, no mesmo 
mês em 2015, apenas 1714. Um decréscimo de aproximadamente 30%. 
O mês de junho registrou 818 visitantes, o menor número nos seis anos 
analisados.

O mesmo aconteceu com a gripe H1N1 em 2012, quando São 
Miguel das Missões registrou a primeira morte no RS (ClicRBS, 2012), 
“na região missioneira ocorreu um terço das mortes confirmadas devido à 
gripe A H1N1 no Rio Grande do Sul. Ao todo, a doença fez 33 vítimas 
fatais no estado, em um total de 218 casos de contaminação” (G1-Rio 
Grande do Sul, 2012). Grande receio tomou conta da população, fazendo 
com que os efeitos fossem também sentidos no mercado turístico.

Mesmo sendo um caso preocupante na época quando da 
crise da H1N1, muitos especialistas afirmam que houve certo exagero 
sensacionalista em relação a seus efeitos Pinheiro (2018) relata que
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Apesar do pânico gerado, em grande parte pela cobertura 
sensacionalista dos meios de comunicação, a nova gripe H1N1 não 
era mais letal do que a gripe comum, conhecida também como 
gripe sazonal.

A gripe sazonal é provocada por variações do vírus Influenza A e 
B e sempre causou mortes e internações hospitalares. Nos Estados 
Unidos, anualmente são internadas mais de 200.000 pessoas 
devido à gripe comum. Entre 1972 e 1992 foram mais de 400.000 
mortes atribuídas a complicações dos diversos tipos de Influenza A. 
(PINHEIRO, 2018, p.2)

É nesse ínterim que os efeitos são percebidos, não só da doença, 
mas da informação sem a devida filtragem. Faz-se necessário uma atenção 
na forma de abordagem dos temas relacionados as doenças contagiosas, 
principalmente por parte da imprensa, pois além de casos de saúde seus 
efeitos atingem a economia. 

Os órgãos de comunicação são formadores de opinião de seus 
leitores. Portanto, é preciso observar que a notícia veiculada, muitas 
vezes, pode distorcer a realidade ou causar consequências imprevisíveis à 
sociedade. Embora haja evolução nos últimos anos, a relação que existe 
entre mídia e saúde

Mostra que os meios estão longe de oferecer uma contribuição 
efetiva para as necessárias mudanças na situação sanitária 
brasileira (Lefèvre,1999; Soares, 1998), especialmente quanto ao 
seu potencial na promoção e na educação em saúde (FRANÇA; 
ABREU; SIQUEIRA, 2004, p. 1340).

Nesse contexto, é preciso que o enfoque dos meios de 
comunicação, principalmente, o jornalismo, seja menos alarmista e de 
maior cunho jornalístico assumindo função de “relevância para o setor 
saúde no enfrentamento a epidemias, difundindo informações de caráter 
técnico e científico com agilidade e abrangência” (FRANÇA, ABREU, 
SIQUEIRA, 2004, p. 1340).

A soma de ações efetivas de prevenção, combate e controle 
das epidemias por parte dos entes públicos, somado a veiculação de 
informações sérias e de responsabilidade por parte da imprensa, pode 
resultar em uma melhor compreensão por parte da sociedade que poderá, 
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assim, avaliar os reais riscos e como consequência se tornará parte 
integrante da frente de combate às epidemias. Ainda, por ter ciência dos 
efeitos, causas e consequências poderá minimizar as alterações de sua vida 
cotidiana, inclusive de caráter turístico.

4 Considerações finais

As epidemias estão cada vez mais presentes no dia a dia da 
sociedade e acabam por gerar preocupação para questões relacionadas à 
saúde da população e, também, no que tange ao caráter econômico. A 
região das Missões do Rio Grande do Sul tem enfrentado, no passar dos 
últimos anos, diferentes crises epidêmicas que afetaram o cotidiano da 
região. Como o assunto é de grande interesse da população, as cidades 
missioneiras têm estado constantemente presentes nas mídias estaduais e 
nacionais. Como consequência, vem sofrendo com a ausência considerável 
de turistas, principalmente dos grupos escolares. Pais desistem de visitar a 
região ou enviar seus filhos em viagens escolares por receio do contágio ou 
desinformação a respeito dos riscos reais representados pela doença. Cabe 
as autoridades competentes manter as informações claras, atualizadas e 
a imprensa colaborar com o não alarmismo nos noticiários relacionados 
ao assunto epidemia. A imprensa deve compreender seu papel social e 
colaborar com informações precisas e que ajudem a conscientizar a 
população, tornando-os agentes preventivos e permitindo que os cidadãos 
possam viver com uma razoável qualidade de vida sem interferir em seu 
cotidiano e permitindo planos como viagens de turismo.
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OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL À LUZ DO DIREITO 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

Valquiria Moro de Souza1

Bernardo Both2

1 Introdução

O objetivo do presente estudo consiste em desenvolver 
uma abordagem acerca dos dispositivos constitucionais expressos na 
Constituição Federal/1988 (CF/88) relacionados com os objetivos do 
desenvolvimento sustentável, bem como apresentar relevantes tópicos 
constantes na legislação infraconstitucional relacionados ao respetivo 
assunto. 

O trabalho almeja apontar que é dever do Estado e é possível dar 
efetividade aos respectivos objetivos uma vez que estão de acordo com as 
demandas constitucionais atribuídas ao Poder Público.

Mais especificadamente foi verificada a constitucionalidade dos 
objetivos voltados às demandas sociais em prol de melhorias não somente 
à população, mas para todo o meio ambiente.

A Carta Magna amplamente abrange o amparo legal necessário 
para fins de possibilitar a materialização do direito constitucional ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o dever do Poder 
Público em divulgar essa consciência à sociedade.

A referida pesquisa almeja contribuir significativamente para 

1 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, Campus 
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trabalhos que buscam referências bibliográficas com o intuito de 
desenvolver pesquisas voltadas para melhorias na qualidade de vida para 
as presentes e futuras gerações.

Em suma, o presente artigo é constituído de uma análise dos 
preceitos constitucionais inseridos na CF/88, seguindo-se por uma 
abordagem tópico a tópico dos objetivos do desenvolvimento sustentável 
à luz da legislação brasileira. 

2 Reflexões conceituais sobre o desenvolvimento sustentável

O conceito mais adequado para a expressão - desenvolvimento 
sustentável - foi desenvolvido pela Comissão Mundial para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), também conhecida como 
Comissão de Brundtland, presidida pela norueguesa Gro Haalen 
Brundtland, realizada no processo preparatório para a Conferência das 
Nações Unidas – também chamada de “Rio 92” (ONU, 1988).

O relatório desenvolvido pela referida comissão ficou conhecido 
como “Nosso Futuro Comum”, o qual traz informações coletadas pela 
comissão durante três anos de pesquisa e análise, voltado para questões 
sociais, primordialmente em relação à utilização da terra. A Comissão 
Mundial sobre meio ambiente definiu que “desenvolvimento sustentável 
é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as 
possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades 
(ONU, 1988, p. 46) ”.

No mesmo sentido Brown (1981, p. 20), afirma: “a ideia de 
desenvolvimento sustentável foi entendida inicialmente da seguinte 
forma: [...] uma sociedade sustentável é aquela que pode satisfazer as suas 
necessidades sem comprometer as chances de sobrevivência das gerações 
futuras”.

De fato, o conceito de desenvolvimento sustentável ora 
mencionado é extremamente abrangente e na verdade caracteriza 
um desafio a população geral, principalmente aquela envolvida com 
atividades altamente poluentes para fins de abastecer a economia, como 
para as entidades governamentais e legisladores, os quais precisam criar 
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leis compatíveis com a comprometimento e reparação do meio ambiente, 
visto que este é um direito amplamente protegido pela Constituição 
Federal/88 (BRASIL, 1988).

Na busca de um conceito eficiente e eficaz para o desenvolvimento 
integram-se os três pilares fundamentais já conhecidos e divulgados: 
social, ambiental e econômico, e para alguns, ainda se agrega o pilar 
cultural, os quais conjuntamente coexistem e interagem entre si de forma 
favoravelmente harmônica para o meio ambiente. 

A Conferência de Ottawa (Carta de Ottawa, 1986) estabelece 
cinco requisitos para se alcançar o desenvolvimento sustentável na área 
da saúde, quais sejam: integração da conservação e do desenvolvimento, 
satisfação das necessidades básicas humanas, alcance de equidade e justiça 
social, provisão da autodeterminação social e da diversidade cultural e 
manutenção da integração ecológica.

Em suma, o conceito de desenvolvimento sustentável (DS) 
apresentado por Parente e Dias (1997, p. 179) pressupõe:

desenvolvimento sustentável como um crescimento econômico 
atento e responsável, de maneira a extrair dos recursos e tecnologias 
disponíveis benefícios para o presente, sem comprometer as 
reservas que serão legadas às gerações futuras. Esta determinação 
é incumbência de todos: entidades governamentais e não-
governamentais, poderes públicos e coletividade, imbuídos do 
propósito de realizar o correto manejo das populações que 
habitam a terra e desempenham, cada qual a seu turno, um papel 
de fundamental importância para a manutenção do equilíbrio 
ecológico.

Com base no exposto acima, deduz-se que os avanços na questão 
do meio ambiente são inúmeros, porém, muito há de ser estudado para 
que se possa desenvolver um conceito de desenvolvimento sustentável 
com exatidão, considerando a imensa abrangência que envolve esse 
assunto. No entanto, muitos avanços significativos já foram realizados, 
e o Estado conjuntamente com os agentes da população e juristas 
ambientalistas ganham subsídios altamente significativos dia-a-dia em 
prol de, no futuro, concretizarem um conceito de desenvolvimento 
sustentável com parâmetros de sustentabilidade mais potentes e efetivos 
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contra o risco ambiental.

3 Dispositivos constitucionais e infraconstitucionais acerca do 
desenvolvimento sustentável

O artigo 1º, inciso III da CF/88 traz sobre a dignidade da pessoa 
humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil 
(BRASIL, 1988):

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;

De acordo com Canotilho (2003, p. 225),

Perante as experiências históricas da aniquilação do ser humano 
(inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, 
genocídios étnicos) a dignidade da pessoa humana como base 
da República significa, sem transcendências ou metafísicas, o 
reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do indivíduo como 
limite e fundamento do domínio político da República.

É considerável trazer a exposição da fala do ministro Celso 
de Mello em 05/09/2005 (STJ, 2005, p. 12), acerca de julgamentos 
relacionados com o tema em evidência:

A questão do meio ambiente, hoje, especialmente em função da 
Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente (1972) e das 
conclusões da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (Rio/92), passou a compor um dos tópicos mais 
expressivos da nova agenda internacional (GERALDO EULÁLIO 
DO NASCIMENTO E SILVA, Direito Ambiental Internacional, 
2ª ed., 2002, Thex Editora), particularmente no ponto em que se 
reconheceu ao gênero humano o direito fundamental à liberdade, 
à igualdade e ao gozo de condições de vida adequada, em ambiente 
que lhe permita desenvolver todas as suas potencialidades em clima 
de dignidade e de bem-estar.

A preocupação constante com o meio ambiente abrange 
também o contexto do desenvolvimento econômico e social já que estão 
diretamente envolvidos com os recursos ambientais. Assim, pode-se 
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dizer que o princípio do desenvolvimento sustentável indica a harmonia 
que deve existir entre o desenvolvimento econômico e social, uma vez 
que é primordial destacar que a produção, distribuição e consumo de 
mercadorias são indispensáveis ao progresso da nação, embora, a natureza 
capitalista do sistema econômico, voltado ao interesse econômico, 
provoca não somente o aumento das desigualdades sociais, mas também 
uma crescente degradação ambiental.

Por conseguinte, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) em seu 
art. 170 aborda alguns princípios da ordem econômica a defesa do meio 
ambiente, nos seguintes termos:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

O artigo mencionado evidencia que a sociedade brasileira 
se deparou com uma grande inovação, haja vista, há pouco tempo a 
preocupação com o meio ambiente era vista com um aspecto apenas 
econômico, tendo como prioridade a aceleração do crescimento e o 
desenvolvimento do mercado a todo custo, não observando métodos 
destrutivos do meio ambiente, nem dando maior importância para essa 
situação, diferente do que explicita o artigo supracitado, o qual considerar 
a ordem econômica com o fim de assegurar a todos existência digna.

Por conseguinte, vê-se que a constituição fez uma abordagem 
ampla e inclusiva do fator ambiental e, com isso, o meio ambiente passou 
a ter uma segurança e proteção maior vislumbrando-o como um princípio 
inerente à ordem econômica.

4 A influência dos preceitos constitucionais nos objetivos do 
desenvolvimento sustentável 

Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da 
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ONU, em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a 
pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a 
prosperidade: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 
2015), a qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Segundo a ONU, a Agenda 2030 (ONU, 2015) é um plano 
de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, que 
também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, almeja-se a 
erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 
pobreza extrema.

Com objetivo de verificar a constitucionalidade envolvidas nos 
referidos objetivos do desenvolvimento sustentável, segue abaixo uma 
abordagem dos objetivos do desenvolvimento sustentável relacionados 
com artigos constantes na CF/88 e demais legislações infraconstitucionais, 
haja vista, as finalidades dos respectivos objetivos estarem de acordo com 
as metas de governo em prol de melhorias na vida do cidadão e na nação 
como um todo:

1º Objetivo: Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em 
todas as suas formas, em todos os lugares 

Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em 
todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de 
US$ 1,90 por dia, e reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, 
mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas 
as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais (ONU, 2015).

Esse objetivo está inserido num dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), conforme consta no 
artigo que segue:

Art. 3º CF/88 - Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;

Já mais adiante na constituição federal identifica-se como 
competência comum da União, Estados e Municípios (BRASIL, 1988):



  187
Gestão Inovadora e Responsabilidade Social

Art. 23. Combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos setores 
desfavorecidos; 

Há também previsão legal de que lei complementar poderá 
disciplinar diretrizes para o desenvolvimento econômico e social, 
conforme segue (BRASIL, 1988):

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua 
ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a 
seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

§ 1º Lei complementar disporá sobre:

II - a composição dos organismos regionais que executarão, na 
forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais 
de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente 
com estes.

É importante identificar que os artigos acima mencionados 
juntamente com art. 241 da CF/88 predefinem amparo para o 
desenvolvimento de políticas de combate à pobreza e a criação de 
organismos metropolitanos, regionais e inter-regionais de combater 
indiretamente a pobreza com a amplitude de oportunidades de trabalho 
como fonte geradora de emprego e renda, nesse sentido (BRASIL, 1988):

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os 
convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a 
gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos.

Art. 79. (ADCT – CF) É instituído, para vigorar até o ano de 
2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar 
objetivando viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de 
subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares 
de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar 
e outros programas de relevante interesse social voltados para 
melhoria da qualidade de vida.

Assim, é notório que o objetivo de desenvolvimento sustentável 
de erradicar a pobreza está inserido no ordenamento jurídico atribuindo 
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aos entes federativos ações estatais interventivas que maximizem o 
potencial econômico das regiões precárias financeiramente, bem como 
abrangem o desenvolvimento de programas sociais que possam contribuir 
para combater a miséria e marginalização daqueles que vivem à margem 
da sociedade.

2º Objetivo: Um mundo sem fome

Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as 
pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, 
incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante 
todo o ano (ONU, 2015).

A emenda constitucional n. 64/2010, inseriu no artigo 6º da 
Constituição Federal o direito à alimentação (BRASIL, 1988):

Art. 6º / CF - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.

Com certeza o direito à alimentação está vinculado a uma vida 
digna e a uma vida saudável, aqui temos a abrangência do dispositivo 
constitucional que diz (BRASIL, 1988):

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

Os artigos em destaque permitem fazer uma relação de que uma 
sadia qualidade de vida implica que o indivíduo consiga satisfazer suas 
necessidades básicas, nesse contexto, dispor de uma alimentação adequada 
e saudável é primordial para adquirir o equilíbrio físico, psicológico e 
social do cidadão.

É oportuno também mencionar que sem alimentação não há 
vida. O ser humano não possui condições fisiológicas de manter-se vivo 
sem alimentar-se. A Constituição Federal faz menção ao direito a vida, 
conforme segue (BRASIL, 1988):

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade.

É de suma importância considerarmos a vida como o “bem maior”, 
e viver requer viver dignamente, são direitos que estão entrelaçados, 
conforme fica evidenciado:

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos 
e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo 
e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida. (SARLET, 
2010, p. 70).

Em torno desse desencadear de apontamentos vê-se a verdadeira 
efetividade desse objetivo de desenvolvimento sustentável em prol da 
vida digna, com viés humanitário, indispensável para que as pessoas não 
prejudiquem o meio ambiente em prol de retirar o mínimo para sua 
sobrevivência.

3º Objetivo: Saúde para todos

Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por 
doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a 
saúde mental e o bem-estar, e aumentar substancialmente o financiamento 
da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção 
do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente 
nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento (ONU, 2015).

A CF (BRASIL, 1988), contempla a saúde como um dos direitos 
sociais:

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
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desamparados, na forma desta Constituição. 

 Além disso a CF/88 faz referência à competência comum da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios de promovê-la e mais 
adiante cita como competência dos entes federativos para legislar 
concorrentemente sobre a defesa da saúde, conforme dispõe (BRASIL, 
1988): 

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde.

A Constituição Federal constitui um marco histórico na proteção 
constitucional à saúde, pois antes de sua promulgação os serviços e ações 
de saúde eram apenas para determinados grupos de pessoas, atendendo às 
características de um Estado paternalista e de grande desigualdade social. 
Os direitos à saúde eram somente de cidadãos pertencentes ao poder e 
de abastadas condições econômicas. A situação atual é completamente 
diferente, hodiernamente a Constituição Federal prevê capítulo próprio 
destinado à saúde com artigos específicos abrangendo a todos, conforme 
segue (BRASIL, 1988):

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado.

Objetivo 4: Educação para todos

Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens 
e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a 
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preços acessíveis, incluindo universidade, e aumentar substancialmente o 
número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive 
competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e 
empreendedorismo (ONU, 2015).

A educação está contida no rol dos direitos sociais, conforme 
segue (BRASIL, 1988):

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.

Joaquim (2009, p. 35) traz a educação como “um fenômeno 
social e universal, sendo uma atividade humana necessária a existência e 
funcionamento de todas as sociedades, embora com diferentes concepções 
nos diferentes ramos do conhecimento”. 

Explicitamente encontramos o artigo abaixo trazendo a 
abordagem de que a educação é um dever do Estado e tem como premissa 
o pleno desenvolvimento da pessoa com o fim de proporcionar a ela um 
preparo para o exercício da cidadania (BRASIL, 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.

Gatti (2013, p. 677), faz uma referência que torna evidente a 
complexidade e relevância do tema aqui abordado: 

O escopo dos processos educativos é mais amplo e é essencial à 
coesão social e à realização das pessoas na sociedade contemporânea. 
Por essa razão não basta incluir crianças e jovens na escola, é 
necessário garantir formação e aprendizagens significativas para a 
vida social.

O Estado possui responsabilidade em prestar meios de acesso à 
educação e prestá-la com qualidade, atendendo aos princípios destacados 
nos incisos do artigo 206, o parágrafo segundo do artigo 208 (BRASIL, 
1988) deixa claro a referida competência:



192  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

Art. 208 - § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo 
Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 
autoridade competente.

Tendo em vista o que foi mencionado, a educação pode ser 
considerada uma necessidade básica não apenas para o indivíduo tornar-
se um ser humano melhor, mais íntegro e próspero, mas deverá ser vista 
como uma necessidade primeira e indispensável para construção de um 
mundo mais justo, igualitário e solidário, de forma que os reflexo sejam 
notados não apenas na vida daqueles que usufruem dela mas da sociedade 
como um todo.

Objetivo 5: Igualdade de direitos para as mulheres

Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as 
mulheres e meninas em toda parte (ONU, 2015).

A constituição federal (BRASIL, 1988) dispõe em seu o 5º, caput, 
sobre o princípio constitucional da igualdade, perante a lei, conforme 
segue: 

Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens E mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;

XX - Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos, nos termos da lei.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

O princípio da igualdade está amplamente protegido pela 
constituição e ainda pode-se contar com uma vasta teoria, em relação a 
distinção apontada pelos doutrinadores da área do direito, da igualdade 
material e igualdade formal, mas a situação aqui conta com legislação 
específica para proteção do gênero mulher, A Lei n. 11.340/2006, 



  193
Gestão Inovadora e Responsabilidade Social

mais conhecida como Lei Maria da Penha, surgiu como uma forma de 
combater a violência doméstica e trouxe amparo legal para os casos de 
crimes envolvendo essa problemática.

O primeiro artigo da Lei 11.340/2006 já deixa transparecer o fim 
ao qual ela se destina:

Art. 1º - Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 
226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela 
República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.

É compreensível que há muito a ser desenvolvido para se pôr em 
pratica toda a proteção garantida pela constituição federal no que tange 
a proteger o gênero mulher, porém a luta por esse direito está evoluindo 
e ainda muito deverá ser investido contra a violência, o preconceito e a 
discriminação, não só contra as mulheres, mas contra todos aqueles que 
são vítimas desses abusos ilegais.

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 
e saneamento para todos

Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, 
segura e acessível para todos, melhorar a qualidade da água, reduzindo 
a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos 
químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas 
residuais não tratadas, e aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente (ONU, 2015).

O artigo 5º da CF/88 referência que a República Federativa do 
Brasil garante a inviolabilidade do direito à vida, neste caso, faz-se uma 
interpretação além do mero texto constitucional, pois, sem água não há 
vida, a seguir alguns artigos que sustentam essa proposição (BRASIL, 
1988):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade.

Por outro lado, é evidente que a água está protegida e garantida 
no ordenamento jurídico quando se lê o caput do art. 225, uma vez que 
o direito a um meio ambiente equilibrado requer quantidade de água 
suficiente para mantê-lo, implicitamente o direito à água está presente 
(BRASIL, 1988):

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou 
a proposta de emenda à Constituição (PEC 4/2018) que inclui o acesso 
à água potável entre os direitos fundamentais do cidadão. O relator 
lamentou que 15% da população brasileira ainda não tenha acesso à 
água tratada, e o acesso à água potável no rol dos direitos e garantias 
fundamentais é uma inovação constitucional importante no sentido 
de fortalecer o marco regulatório doméstico e de reforçar políticas 
públicas voltadas à universalização do acesso à água no Brasil. Na 
ocasião, argumentou que tal mudança é indispensável para se contrapor 
à tendência de elevação do custo da água que está aumentando cada vez 
mais em diversos países, trazendo dificuldades de acesso a populações, 
principalmente àquelas situações econômicas mais precárias, ressaltou o 
relator no parecer (SENADO FEDERAL, 2019). 

É notório a obrigatoriedade de o Estado ser garantidor, de bem 
manter esse bem público à disposição da humanidade, considerando 
tratar-se de bem público indispensável para manter a vida, a dignidade e 
a saúde dos cidadãos.

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a 
preço acessível à energia, para todos

Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a 
preços acessíveis a serviços de energia, e aumentar substancialmente a 



  195
Gestão Inovadora e Responsabilidade Social

participação de energias renováveis na matriz energética global (ONU, 
2015).

O direito a energia elétrica está relacionado diretamente à 
dignidade da pessoa humana, um dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, conforme descrito no art. 1º, inciso III, 
CF/88 (BRASIL, 1988):

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana.

Em relação a abrangência do princípio da dignidade da pessoa 
humana temos a importante abrangência da autora abaixo:

A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio 
matriz da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, 
condicionando a interpretação das suas normas e revelando-se, 
ao lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como cânone 
constitucional que incorpora “as exigências de justiça e dos valores 
éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico 
brasileiro” (PIOVESAN, 2000, p. 54).

A Lei nº 7.783 de 28 de junho de 1989 que reza sobre o exercício 
do direito de greve, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade, e faz a definição de atividades consideradas essenciais, traz, 
indiretamente, o abastecimento de água como uma necessidade inadiável 
da comunidade, a saber (BRASIL, 1989): 

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento E abastecimento de água; produção e distribuição 
de energia elétrica, gás e combustíveis.

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo 
e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por 
meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive 
por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em 
mão-de-obra, e promover políticas orientadas para o desenvolvimento, 



196  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, 
empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e 
o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio 
do acesso a serviços financeiros (ONU, 2015)

O objetivo é de extrema importância visto que a CF/88 criou 
título próprio “Da Ordem Social”, com capítulo especifico sobre a 
Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 1988):

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a 
inovação. 

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento 
prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso 
da ciência, tecnologia e inovação. 

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para 
a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do 
sistema produtivo nacional e regional. 

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas 
de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do 
apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que 
delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. 

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das 
instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à 
execução das atividades previstas no caput. 

É salutar evidenciar a competência do Estado, ou seja, as 
oportunidades que o Estado possui de colaborar positivamente para 
desenvolver o objetivo do desenvolvimento sustentável em análise, 
colocando em prática, materializando as normas constitucionais, 
direta ou indiretamente, com oportunidades de buscar auxílio em 
entidades, universidades e recursos humanos entre indivíduos dispostos 
a desenvolverem novas tecnologias que proporcionem melhorias na 
qualidade da população e todo o meio ambiente.

Objetivo 9: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo 
e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos

Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, 
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aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e 
no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, 
e dobrar sua participação nos países de menor desenvolvimento relativo 
(ONU, 2015)

A CF/88 disciplina o trabalho como um dos direitos sociais e traz 
artigo com proteção específica ao salário mínimo devido ao trabalhador 
(BRASIL, 1988):

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 
percebem remuneração variável.

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles (ONU, 
2015).

Primordialmente destaca-se a necessidade de redução da 
carga tributária, infelizmente quem tem renda menor acaba pagando 
mais tributos do que quem possui a renda maior, aí uma grande 
desproporcionalidade que injustamente prejudica parcela da população 
que deveria ter o amparo do Estado a fim de não deixar de investir parte 
de sua renda em benefício próprio ao invés de arrecadar para os cofres 
públicos.

A dignidade da pessoa humana, amplamente protegida pelo 
direito brasileiro, para conseguir ser um direito, e uma garantia, disponível 
aos cidadãos requer políticas governamentais eficientes e eficazes afim de 
permitir a concretização dos direitos fundamentais na busca de maior 
igualdade material, considerando que está mencionada na Carta Magna 
como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (BRASIL, 
1988):

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
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indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;

Objetivo 11: Cidades e comunidades sustentáveis

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis. Trata-se da dignidade da pessoa humana 
(BRASIL, 1988):

Art. 1º CF/88 - A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

III – a dignidade da pessoa humana.

Em seguimento ao assunto em evidência temos o art. 23, inciso 
IX, dispondo a competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios para (BRASIL, 1988): 

IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais e de saneamento básico.

A Constituição Federal, para dar cumprimento aos seus 
objetivos fundamentais é indispensável que desenvolva políticas públicas 
governamentais que permitam remodelagem e inovações na área de 
infraestrutura para viabilizar uma urbanização inclusiva e sustentável. 

Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham 
informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza (ONU, 2030).

A exploração de recursos ambientais é uma prática recorrente no 
mundo empresarial e altamente lucrativo aos olhos daqueles que apenas 
visam ao lucro sem a ideia a médio e longo prazo dos inúmeros prejuízos 
que tais atividades acarretaram a todo o planeta. 

Em análise ao respectivo objetivo identifica-se que estamos longe 
de uma consciência ecologicamente equilibrada, porém é dever do povo, 
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bem como do Estado de sanar essa falha na sociedade, conforme prevê 
artigo abaixo (BRASIL, 1988):

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras 
gerações.

Para Rocha Loure (2009) torna-se evidente que o conceito de 
sustentabilidade está ligado à questão ambiental, mas não se reduz a ela. 
A sustentabilidade é uma temática vinculada a cultura, à sociedade e ao 
próprio ser humano.

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do 
clima e seus impactos

Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias 
e planejamentos nacionais, e melhorar a educação, aumentar a 
conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, 
adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima. 
(ONU, 2030)

A Constituição Federal deixa claro a competência do Poder 
Público em auxiliar no desenvolvimento de uma nova consciência 
ambiental em todos os níveis de ensino. Logo, a União tem possibilidade 
de utilizar propriedades que não estejam com matas e utilizadas como 
preservação do habitat natural de animais para servir de reflorestamento, 
diversificar a fauna e flora, a fim dar ser fiel ao objetivo em evidência e 
atender a previsão constitucional.

Seguem alguns incisos do art. 205 como base constitucional a 
respeito desse tópico:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 
que justifiquem sua proteção.



200  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

Objetivo 14: Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares 
e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

A questão da sustentabilidade dos oceanos é um tema de muita 
preocupação por parte das Nações Unidas, que o tema foi tratado em 
uma Conferência especialmente organizada para debatê-lo (ONU, 
2017). Dentre as preocupações manifestadas pelos Chefes de Estado 
presentes estão os efeitos colaterais das mudanças climáticas no oceano, 
incluindo o aumento das temperaturas, desoxigenação, aumento do nível 
do mar, diminuição da área de cobertura do gelo pola, além de outros. 
(ONU,2017)

Tal tema foi tratado na Constituição Federal e, segundo Silva 
(2004) a Constituição foi, portanto, a primeira a tratar deliberadamente 
da questão ambiental, trazendo mecanismos para sua proteção e controle, 
sendo tratada por alguns como “Constituição Verde”. A seguir alguns 
dispositivos constitucionais envolvendo o tema (BRASIL, 1988):

Dar efetividade ao respectivo objetivo do desenvolvimento 
sustentável é dever do Poder Público, conforme prevê o § 1º do 
art. 225 da CF/1988:

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

Objetivo 15: Promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade

Nos últimos anos, vários desastres ambientais têm ocorrido em 
diversas regiões do planeta, como vazamentos de substâncias químicas, 
incêndios, entre outras. Por isso, uma das metas do Objetivo 15 da 
Agenda 2030 (ONU, 2015) é aumentar a mobilização para reverter as 
consequências dessas degradações e também para prevenir novos desastres 
(ONU, 2015).
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A Lei n. 9.795/99 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências 
(BRASIL, 1999):

Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 
a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 
forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal.

A relevância da educação nesse aspecto é primordial para 
desenvolver uma nova consciência ecológica para aumentar a mobilização 
da população a fim de reverter as inúmeras consequências negativas 
trazidas pelas degradações e desgastes ao meio ambiente.

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, 
e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos, e acabar com abuso, 
exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças 
(ONU, 2015). A Constituição Federal é clara:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), 
estabelece em seu artigo V que “ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”. 

Em seguimento a esse entendimento temos a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa 
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Rica), de 1969 (OEA, 1969), em seu artigo 5º afirma: “ninguém deve 
ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou 
degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o 
respeito devido à dignidade inerente ao ser humano”.

Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimento sustentável

Para que todos esses objetivos se tornem realidade, é importante 
que haja relações de parceria e cooperação entre as nações. Por isso, uma das 
metas da Agenda 2030 é que os países em melhores condições financeiras 
ajudem os “países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da 
dívida de longo prazo, por meio de políticas coordenadas destinadas 
a promover o financiamento, a redução e a reestruturação da dívida, 
conforme apropriado, e tratar da dívida externa dos países pobres 
altamente endividados para reduzir o superendividamento (ONU, 2015).

Nesse sentido, temos o art. 186 da CF (BRASIL, 198):

Art. 186 A função social é cumprida quando a propriedade rural 
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente;

O autor abaixo traz uma nova abordagem sobre o desenvolvimento 
sustentável, um novo entendimento e interpretação a respeito de 
atividades que envolvam a economia:

É necessário manter a economia ativa, porém não há necessidade 
de acabar com o meio ambiente. Se por um lado, o crescimento 
econômico depende dos recursos naturais e as necessidades 
humanas são ilimitadas, por outro, o meio-ambiente é fonte 
esgotável de recursos. Surge, então, a necessidade de buscar-
se formas de compor tais interesses contrapostos, a fim de 
encontrar um ponto de equilíbrio em que seja possível promover 
o crescimento econômico sem comprometer o ambiente. Nasce a 
ideia de desenvolvimento sustentável (TESSLER, 2004, p. 39-40).

Conclusão
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O objetivo do presente artigo consistiu em desenvolver uma 
abordagem acerca dos dispositivos constitucionais expressos na CF/88 
relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, bem como 
apresentar relevantes tópicos constantes na legislação infraconstitucional 
relacionados ao respetivo assunto. 

A abordagem realizada referente aos objetivos do desenvolvimento 
sustentável confere a efetividade dos dispositivos constitucionais em busca 
de melhorias e soluções para amenizar os problemas atuais e futuros que 
práticas já incorporadas à vida da população estão conspirando para uma 
catástrofe ambiental e em consequência disso a vida da população corre 
sérios riscos de sobrevivência.

O presente estudo, embora em caráter exploratório, consegue 
estabelecer uma clara vinculação entre os objetivos do desenvolvimento 
sustentável e os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, de 
forma a possibilitar, ao agente governamental, o efetivo cumprimento do 
proposto na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável (ONU, 
2015), desde que haja vontade política para tal. 

Esse trabalho é apenas uma breve análise, havendo, ainda, muito 
a ser investigado e analisado. O contexto jurídico que envolvem referidos 
objetivos é amplo e de extrema valia não apenas para a geração atual mas 
como contribuição para um mundo mais humano, respeitoso e digno à 
geração vindoura.

Dessa forma, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas futuras 
que ampliem o estudo sobre o tema, dada a sua relevância para as atuais 
e futuras gerações. 

Referências

BRASIL. Constituição Federal. 1988. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso: 11 
set. 2019

BRASIL. Lei Maria da Penha. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/L11340.htm. Acesso em: 11 set. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/L11340.htm


204  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

2019.

BRASIL. Lei nº 7.783 de 28 de junho de 1989. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7783.htm. Acesso em: 11 set. 
2019.

BRASIL. Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 11 set. 2019.

BROWN, L. Building a Sustainable Society. Washington, DC: World 
Watch Institute, 1981.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

CARTA DE OTTAWA. 1ª Conferência Internacional sobre Promoção 
da Saúde. Ottawa, Canadá; 1986. In: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/carta_ottawa.pdf . Acesso em: 11 set. 2019.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO (CMMAD). Nosso futuro comum. Rio de 
Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1988.

GATTI, B. Desafios para a qualidade da educação básica. 
In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS, 
PROMOTORES DE JUSTIÇA E DEFENSORES PÚBLICOS DA 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. Justiça pela Qualidade na Educação. 
São Paulo: Saraiva, 2013.

JOAQUIM, Nelson. Direito educacional brasileiro: história, teoria e 
prática. Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2009.288p. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando 
Nosso Mundo: a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/
uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf. Acesso em: 14 set. 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: https://nacoesunidas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7783.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7783.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf


  205
Gestão Inovadora e Responsabilidade Social

org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 14 set. 
2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Our Ocean, Our 
Future: Call for Action. Disponível em: https://oceanconference.un.org/
callforaction. Acesso em: 14 set. 2019.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção 
Americana de Direitos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 
1969. Disponível em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/
bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm. Acesso em: 14 set. 2019.

PARENTE, K. M. R.; DIAS, S. N. (coords). Revista dos mestrandos em 
direito econômico da UFBA, Salvador, n. 5, jan./dez. 1997.

PIMENTEL, Esimone Felicio. Direito à educação e o princípio da 
dignidade da pessoa humana no Brasil. Disponível em: https://www.
conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/32978/direito-a-educacao-e-
o-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana-no-brasil. Acesso em: 14 
set. 2019.

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: Direito constitucional 
internacional. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000

PORTILHO, Fátima; RUSSO, Fátima F. Processo Marrakesh: o 
consumo sustentável visto pelos organismos internacionais. In: 
ENCONTRO NACIONAL DA ANPPAS, IV, 2008, Brasília. Anais 
eletrônicos... Brasília: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Ambiente e Sociedade, 2008. Disponível em: www.anppas.org.br/
encontro4/cd/ARQUIVOS/GT13-413-412-20080510231242.pdf. 

ROCHA, Loures. Sustentabilidade XXI: educar e inovar sob uma nova 
consciência. São Paulo: Gente, 2009. p. 59.

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

SENADO FEDERAL. Proposta de Emenda à Constituição – PEC 
04/2018. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
https://oceanconference.un.org/callforaction
https://oceanconference.un.org/callforaction
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm
https://www.conteudojuridico.com.br/consultas/Artigos?articulista=EsimoneFelicioPimentel
https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/32978/direito-a-educacao-e-o-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana-no-brasil
https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/32978/direito-a-educacao-e-o-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana-no-brasil
https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/32978/direito-a-educacao-e-o-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana-no-brasil


206  
Neusa M. da C. G. Salla  |  Rosane M. Seibert  |  Vilmar A. Boff (Orgs.)

materias/-/materia/132208. Acesso em: 14 set. 2019.

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004.

STJ. Ação Direta de Inconstitucionalidade 0003127-38.2005.0.01.0000. 
Relator: Ministro Celso de Mello. Voto do Relator: 01/09/2005. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2005-set-05/leia_voto_
celso_mello_codigo_florestal. Acesso em: 14 set. 2019.

TESSLER, Luciana Gonçalves. Tutelas jurisdicionais do meio-ambiente. 
São Paulo: RT 2004, v. 9.

VEIGA, José Eli da. Cidades imaginárias: o Brasil é menos urbano do 
que se calcula. Campinas: Editora da Unicamp, 2005.

https://www.conjur.com.br/2005-set-05/leia_voto_celso_mello_codigo_florestal
https://www.conjur.com.br/2005-set-05/leia_voto_celso_mello_codigo_florestal


  207
Gestão Inovadora e Responsabilidade Social


