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IMPLEMENTAÇÃO DE CONDUTAS SUSTENTÁVEIS  

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE CONDUCT 

 

Idinei Francisco de Camargo Júnior 
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CAMARGO JÚNIOR, Idinei Francisco de. Implementação de condutas sustentáveis. Revista 

International Integralize Scientific, Ed.02, n.2, p. 02-11, Agosto/2021. ISSN/2675-520 

 

RESUMO  

Quando pensamos em alternativas sustentáveis de preservar o Meio Ambiente,  nos remetemos 

a ideia de grandes empresas trabalhando para diminuir o  impacto causado ao seu entorno. No 

entanto, é preciso olhar mais  profundamente e pensar no trabalhador voltando para casa. Como 

continuar  com o pensamento altruísta de sustentabilidade no ambiente familiar será o  assunto 

abordado por este trabalho, pois mais do que nunca, é preciso colocar  em prática os vários 

conceitos criados como ferramentas de preservação dos  recursos naturais. No presente, 

versaremos sobre os 5S (Seiri, Seiton, Seiso,  Seiketsu, e Shitsuke), os 3Rs (Reduzir, Reutilizar 

e Reciclar) e a Coleta Seletiva e como utilizá-los a domicílio.  

Palavras-chave: Ambiente; 3 Rs; 5S; Coleta Seletiva.  

 

ABSTRACT 

When we think of sustainable alternatives to preserve the Environment, we refer  to the idea of 

large companies working to reduce the impact caused to their  surroundings. However, it is 

necessary to look more deeply and think about the  worker returning home. How to continue 

with the altruistic thinking of  sustainability in the family environment will be the subject 

addressed by this work,  because more than ever, it is necessary to put into practice the various 

concepts  created as tools for the preservation of natural resources. At present, we will talk  

about 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke), 3Rs (Reduce, Reuse and  Recycle) and 

Selective Collection and how to use them at home.  

Keywords: Environment; 3 Rs; 5S; Selective collect.  

 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho surge como sugestão para atualização dos atuais meios de  preservação do 

Meio Ambiente. Para isso, incentiva o uso de processos  industriais para utilização em 

domicílio, por todo e qualquer cidadão consciente. Acreditamos que quando todos os agentes 

de uma ação coletiva juntam se para reverter um quadro aparentemente irreversível, ele tende 

a torna-se  reversível. E também, que desta forma será possível preservar os recursos  naturais 

para que continuem disponíveis para as próximas gerações.  

Mesmo em menor escala, uma atitude simples quando adotada rotineiramente por um 

grande número de indivíduos, torna-se um ato gigantesco.  Como exemplo disso, podemos citar 

o quanto o planeta modificou-se nos últimos  períodos de pandemia, com o ser humano isolado 

e diminuindo a quantidade de  poluição gerada por seus automóveis. Discutiremos os conceitos 

de 5S, 3Rs e  Coleta Seletiva como fundamentos teóricos e alicerces iniciais para este longo,  

porém necessário, processo de evolução da mentalidade humana.   

 

DESENVOLVIMENTO  
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Neste trabalho, primamos por ilustrar algumas formas simples de evitar  ao iminente 

colapso ambiental que se aproxima. Para isso, utilizaremos noções  de Educação Ambiental e 

também, de maneira prática, mostraremos como  adaptar processos industriais para o uso 

domiciliar.  

Sobre o termo: Desenvolvimento Sustentável, este surgira a partir de  “estudos da 

Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas,  como uma resposta para a 

humanidade perante a crise social e ambiental pela  qual o mundo passava a partir da segunda 

metade do século XX” (BARBOSA,  2008, p.2).  

 

Na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), 

também conhecida como Comissão de Brundtland, presidida  pela norueguesa Gro 

Haalen Brundtland, no processo preparatório a  Conferência das Nações Unidas – 

também chamada de “Rio 92” foi  desenvolvido um relatório que ficou conhecido 

como “Nosso Futuro  Comum”. Tal relatório contém informações colhidas pela 

comissão ao  longo de três anos de pesquisa e análise, destacando-se as questões  

sociais, principalmente no que se refere ao uso da terra, sua ocupação,  suprimento de 

água, abrigo e serviços sociais, educativos e sanitários,  além de administração do 

crescimento urbano (Idem, ibidem).  

 

Neste relatório também consta que: “o desenvolvimento sustentável é  aquele que atende 

as necessidades do presente sem comprometer as  possibilidades de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades” (Idem, ibidem). O relatório Brundland reitera que “a 

pobreza generalizada não é mais  inevitável e que o desenvolvimento de uma cidade deve 

privilegiar o atendimento  das necessidades básicas de todos e oferecer oportunidades de 

melhoria de  qualidade de vida para a população” (BARBOSA, 2008, p.2).  

O conceito de “Equidade” foi um dos principais a serem debatidos pelo  relatório, “como 

condição para que haja a participação efetiva da sociedade na  tomada de decisões, através de 

processos democráticos, para o  desenvolvimento urbano” (Idem, ibidem).  

 

O relatório ainda ressaltou, em relação às questões urbanas, a  necessidade de 

descentralização das aplicações de recursos financeiros  e humanos, e a necessidade 

do poder político favorecer as cidades em  sua escala local. No tocante aos recursos 

naturais, avaliou a capacidade  da biosfera de absorver os efeitos causados pela 

atividade humana, e  afirmou que a pobreza já pode ser considerada como um 

problema ambiental e como um tópico fundamental para a busca da  sustentabilidade 

(Idem, ibidem).  

Mesmo que o conceito Desenvolvimento Sustentável tenha sido firmado  na Agenda 

21, “documento desenvolvido na Conferência “Rio 92”, e incorporado  em outras agendas 

mundiais de desenvolvimento e de direitos humanos” (Idem,  ibidem) este continua em pauta 

no que tange a sua prática, daí a importância  deste trabalho, onde fortalecemos a ideia de que 

é preciso utilizar o  conhecimento adquirido para tirar os projetos de Condutas Sustentáveis do  

papel.  

Neste ínterim, abordaremos o termo: Ecoeficiência, pois é preciso que a  sociedade 

compreenda que “as empresas são elos essenciais no equilíbrio do  meio ambiente na busca de 

soluções das questões ambientais” (PAULA;  WALTRICK e PEDROSO, 2017, p. 12-13).  
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Muitas organizações já estão mudando as estratégias de controle para as de prevenção 

de gerenciamento ambiental. Dentro desse novo  contexto de gestão, aspectos 

ambientais ganharam uma proporção significativa para que as empresas possam 

cumprir um dos seus propósitos de existência, a perenidade. Uma forma atual e 

pragmática  de efetivar a sustentabilidade empresarial é através da ecoeficiência 

(Idem, ibidem).  

O termo ecoeficiência também começou a ser utilizado na década de  1990, quando 

indústrias de 20 setores organizaram-se e criaram a Agenda  21, citada anteriormente (Idem, 

ibidem). A partir deste momento, ele tornou-se: “uma filosofia de gerenciamento em busca da 

sustentabilidade.” (PAULA;  WALTRICK e PEDROSO, 2017, p. 12-13).  

Segundo o World Business Council for Sustainable Development, associação mundial 

com cerca de 200 empresas que tratam  exclusivamente de negócios e 

desenvolvimento sustentável,  ecoeficiência é a entrega de bens e serviços com preços 

competitivos  que satisfazem as necessidades humanas e trazem qualidade de vida, 

progressivamente reduzindo impactos ambientais dos bens e serviços  através de todo 

o ciclo de vida para um nível, no mínimo, em linha com  a capacidade estimada da 

terra em suportar. (WBCSD, 2007 apud  PAULA; WALTRICK e PEDROSO, 2017, 

p. 12-13).  

Este conceito surge para ilustrar uma tendência a utilizar os materiais e  energia de 

forma mais eficiente, o que resultará em economia e redução dos  impactos ambientais, em 

outras palavras, “produzir mais com menos” (Idem,  ibidem). Neste mesmo relatório, constam 

os “elementos básicos das práticas das  empresas que operam de acordo com o conceito de 

ecoeficiência”. (Idem,  ibidem).  

 

São eles: redução da intensidade de material utilizado nos bens e  serviços; redução 

da intensidade de energia utilizada nos bens e  serviçoes; redução da dispersão de 

qualquer tipo de material tóxico;  apoio à reciclagem; maximização do uso sustentável 

dos recursos  naturais; extensão da durabilidade dos produtos; aumento do nível de  

bens e serviços. (Idem, ibidem).  

Assim, o CEBDS - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento  Sustentável – 

representante no Brasil da rede do World Business Council for  Sustainable Development, 

compreende o conceito de ecoeficiência enquanto “um estilo gerencial que busca produzir mais 

com menos insumos e menos  poluição, mantendo preços competitivos, almejando a qualidade 

de vida da  sociedade e a capacidade de sustentação do planeta” (Idem, ibidem).  

Então, “cabe às empresas, de qualquer porte, mobilizar sua capacidade  de empreender 

e de criar para descobrir novas formas de produzir bens e  serviços que gerem mais qualidade 

de vida para mais gente, com menos  quantidade de recursos naturais.” (ALMEIDA, 2002, p.82 

apud PAULA;  WALTRICK e PEDROSO, 2017, p. 12-13).  

A ecoeficiência deve ser um posicionamento estratégico, com metas  definidas, com 

sistemas de medição e auditorias, desenvolvendo novos processos e produtos. Para o 

sucesso na busca da ecoeficiência é fundamental o comprometimento e conscientização 

dos gestores. Os  ganhos das empresas que investem em ecoeficiência, vão desde a  

redução de custos de matéria prima, até vantagens com a melhoria da  imagem perante 

os consumidores e concorrentes. Investir em ecoeficiência torna a empresa mais 

competitiva e aumenta a  conscientização da sociedade (PAULA; WALTRICK e 

PEDROSO, 2017,  p. 12-13).  
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Reconhecendo a necessidade de uma reestruturação no pensar e  principalmente no 

agir das empresas, é que também nos encontraremos  enquanto agentes transformadores da 

atual situação precária em que encontra-se o Meio Ambiente. Então, procuraremos respostas 

em seus procedimentos  que venham a nos auxiliar em nossos processos, consumos, e 

atividades  domiciliares.  

Para isso, destacamos a importância de mantermos sempre organizado  o ambiente no 

qual vivemos, pois desta forma torna-se possível visualizar quais  recursos nos estarão 

disponíveis. Para fundamentar esta teoria, temos os 5S,  que surgiu inicialmente no Japão no 

começo da década de 50, depois da  Segunda Guerra Mundial, visando auxiliar as empresas 

locais em sua  recuperação e reorganização durante este período pós-guerra (NAPOLEÃO,  

2018, p.1).   

O termo 5S é o acrônimo de 5 palavras japonesas que são conhecidas como sensos. 

Senso vem do latim “sensu” que significa discernimento,  ato de raciocinar, atenção. 

Dessa forma, para o 5S, senso é a  capacidade de discernir e manter a atenção sobre 

determinados pontos dentro da organização. Cada um desses sensos possui um   

objetivo e trata de algum problema ou desafio. Nesse sentido, o 5S  aborda os 

seguintes sensos: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke  (Idem, ibidem).  

Explorando brevemente seus significados, os SS entendem-se por: Seiri - Utilização; 

Seiton - Organização; Seiso - Limpeza; Seiketsu - Padronização;  Shitsuke - Disciplina. "O 

principal objetivo do 5S é melhorar a vida no trabalho,  eliminando o desperdício, esforços 

excessivos, problemas com higiene, limpeza  e produtividade baixa; com isso, o local de 

trabalho se torna um ambiente  propício para a produtividade" (Idem, ibidem).  

Como vantagens da implantação dos 5S podemos citar a Redução dos  Custos, pois a 

desorganização leva aos desperdício e acúmulo, além de otimizar  o tempo e o espaço físico 

disponíveis aos seus adeptos (Idem, ibidem). Também,  a melhora na qualidade do que quer 

que realize-se naquele ambiente, seja uma  atividade ou serviço, ou ainda, a produção e 

distribuição de algum produto, pois  motiva a organização e a satisfação de todos os envolvidos 

na atividade proposta  (Idem, ibidem). Outro fator preponderante é a Segurança pois: “a 

desorganização é uma das principais causas de acidentes de trabalho, a  aplicação do 5S reduz 

probabilidade de ocorrências desta natureza, tornando o  local mais seguro” (NAPOLEÃO, 

2018, p.1).  

Assim, compreendemos como a noção dos 5S é fundamental para os  locais de trabalho 

e ambientes profissionais no geral. No entanto, o objetivo  central deste trabalho é adaptar tais 

ferramentas para que sejam úteis a todos e  em tempo integral. Entendemos que quando nossa 

casa está organizada, tudo  flui mais fácil e harmoniosamente, e analisando na ótica dos 5S, 

observaremos  Seiri, quando nos livramos de algo que não demonstra mais serventia.   

Como exemplo, podemos citar brinquedos ou roupas velhas que não  servem mais nas 

crianças, que cresceram com o tempo. Doando-as ou  vendendo-as, abrimos espaço para melhor 

acomodar o que será realmente  utilizado.  

Partamos agora para os 3Rs, o processo que envolve os conceitos:  Reduzir, Reutilizar 

e Reciclar e que "são ações práticas que visam minimizar o  desperdício de materiais e produtos, 

além de poupar a natureza da extração  inesgotável de recursos" (CASTILLIONI, 2018, p.1) 

Ao adotar tais práticas,  tornamos possível a diminuição do dos nossos gastos e favorecemos o  
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desenvolvimento sustentável (Idem, ibidem).  

No primeiro R temos o conceito Reduzir, que "consiste em ações que  visem à 

diminuição da geração de resíduos, seja por meio da minimização na  fonte ou por meio da 

redução do desperdício" (Idem, ibidem). No segundo,  reutilizar, ou reaproveitar algo "na 

mesma função ou em diversas outras  possibilidades de uso" (Idem, ibidem). No terceiro e 

último posto temos: Reciclar, que nada mais é do que "o processamento de um material com 

sua  transformação física ou química, seja para sua reutilização sob a forma original  ou como 

matéria-prima para produção de novos materiais com finalidades  diversas".  

Para explicar como utilizar os 3 Rs em nossas casas, pensamos em  situações práticas, 

como quando reduzimos a quantidade de resíduos que  produzimos, por exemplo, levando nossa 

própria sacola reutilizável ao mercado.  Desta forma, deixamos de consumir as sacolas plásticas 

que levariam muitos  anos para decompor-se no Meio Ambiente e que infelizmente muitas 

vezes,  também prejudicam diversas espécies de animais que as ingerem acidentalmente. 

Também é possível reutilizar muitos materiais em nossas  casas, como quando latas de tinta 

viram vasos de plantas e vidros de alimento  tornam-se belíssimos artesanatos. Tais atitudes 

encaixam-se também no  terceiro R, o da Reciclagem. Neste quesito, podemos contar com as 

instituições  que realizam este procedimento e dão novos rumos a utensílios corretamente  

descartados. Apoiando empresas deste ramo, cuidamos do Meio Ambiente  enquanto geramos 

empregos para a população local.  

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, chegamos a Coleta Seletiva  que entende-se 

como "o sistema de recolhimento de materiais  recicláveis presentes nos resíduos sólidos e que 

foram separados na própria  fonte geradora" (SUÇUARANA, 2020, p.1)  

As atividades da coleta seletiva visam proporcionar para esses materiais um destino 

diferente do que acontece com o lixo, que é  encaminhado aos lixões ou aterros 

sanitários. Quando esses materiais  recicláveis são descartados junto aos demais 

resíduos sólidos, eles  acabam sendo contaminados e perdem o potencial de serem   

recuperados através da reutilização ou da reciclagem (Idem, ibidem).  

Existem algumas regras básicas para a separação de materiais para que  sejam 

recolhidos pelas empresas de reciclagem. E também, há alguns lugares  que dispõe de lixeiras 

coloridas, mas a maioria das pessoas não sabe onde  dispensar cada tipo de elemento. 

Estudaremos as cores e seus respectivos  materiais a seguir.  

São recicláveis na categoria Vermelha: Materiais plásticos como tampas,  potes, 

garrafas, recipientes de limpeza, brinquedos, baldes. Mas não: tomadas,  cabos de panela, 

espuma, acrílico e embalagens metalizadas (SUÇUARANA,  2020, p.1). Na categoria Verde: 

Vidro, aceita materiais como garrafas, potes,  copos e embalagens de remédios. Mas não: 

espelho, louça, cerâmica, óculos e  porcelana. Na categoria Azul: Papel. Jornais, revistas, 

caixas, rascunhos e  papelão. Mas não: adesivos, etiquetas, papéis com cola em geral, papel 

carbono,  fotografias, papéis engordurados, papel toalha ou higiênico. E na categoria  Amarelo: 

Metais. Latas, ferragens, canos, arame e pregos. Mas não: clipes,  grampos, esponjas de aço, 

latas de tinta, pilhas e baterias (Idem, ibidem).  

Um fator crucial da Coleta Seletiva é que esta é componente de um ciclo  que inicia-se 

com "a geração e o descarte dos resíduos e se completa quando o material reciclável é 
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empregado em um processo produtivo" (SUÇUARANA,  2020, p.1).  

Há inúmeros empecilhos no que tange a evolução rumo à sustentabilidade  e seu 

desenvolvimento sustentável, os desafios serão, geralmente, relacionados  aos seguintes 

critérios: necessidade de coordenação global; relevância aos  tomadores de decisão; e 

alavancagem (REID et al., 2010 apud SARTORI,  LATRÔNICO e CAMPOS, 2014, p. 9-10).  

Vencer estes primeiros obstáculos contribui com as estimativas de futuras  condições 

ambientais e suas consequências para a humanidade (SARTORI,  LATRÔNICO e CAMPOS, 

2014, p. 10). Segue uma breve análise acerca dos  diversos desafios da sustentabilidade de 

acordo com as autoras:   

1. Implementar normas de proteção ambiental; 2. Capturar os impactos externos das 

atividades além do nível local; 3. Reconhecimento da sustentabilidade social; 4. 

Desenvolvimento humano; 5. Erradicação da  pobreza; 6. Produção e consumo 

equilibrado; 7. Incentivo à educação;  8. Desenvolvimento e manutenção de recursos 

ambientais; 9. Eficiência  na alocação de recursos; 10. Cooperação entre stakeholders, 

governos  e sociedade civil; 11. Metodologias e indicadores de sustentabilidade de 

acesso público; 12. Uso de indicadores complementares nas avaliações; 13. Uso de 

abordagens holísticas; 14. Indicadores para a medição do  consumo de recursos; 15. 

Sensibilização da população; 16. Usar um padrão de avaliação comparativa entre 

países; 17. Conciliar objetivos  locais com os objetivos globais; 18. Pesquisas 

aplicadas e que trazem  resultados práticos; 19. Equilíbrio entre os pilares da 

sustentabilidade;  20. Indicadores de sustentabilidade dinâmicos; 21. Indicadores 

voltados  para os sistemas empresariais e locais; 22. Participação pública no  

planejamento; 23. Participação da ciência e da tecnologia (Idem, ibidem).  

Sobre a lista de desafios, é preciso repensar nossa maneira de combatê-los, pois cruzar 

os braços nos fadará ao fracasso, inevitavelmente. Não é  possível continuar permitindo o 

fluxo natural das coisas. A humanidade se  descontrola diariamente, esquecendo-se que nossa 

existência não resume a  vida na Terra.  

Atualmente, contamos com poucas análises de aplicações sustentáveis  para a 

identificação de resultados plausíveis, mas parece que há “um consenso  sobre os desafios da 

sustentabilidade: integrar economia, ambiente e sociedade,  bem como as questões 

institucionais; considerar as consequências das ações  do presente no futuro; conscientização e 

envolvimento” (Idem, ibidem).  

Sobre a questão do desenvolvimento, não implica que precisamos atingir  um status 

predeterminado e nem mesmo seguir um único modelo de conduta, “ao contrário, o importante 

são os fatores que condicionam a evolução da  sociedade, de forma que ela mantenha 

características consideradas desejáveis  para o bem estar atual e futuro” (SILVA NETO; 

BASSO, 2010 apud SARTORI;  LATRÔNICO e CAMPOS, 2014, p. 10).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que toda e qualquer ação em pró do planeta é válida. Então, ao  utilizarmos a 

domicílio as ferramentas que há muito tempo auxiliam profissionais,  otimizamos nosso tempo, 

preservamos nossa saúde e Meio Ambiente. Através  dos 5S tornamos a nossa casa mais 

harmoniosa, organizada, segura e limpa.  Simplificamos nossa rotina e evitamos o desperdício 

de novos recursos naturais.  
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Como exemplo, podemos citar uma situação genérica e corriqueira, como  quando não 

encontramos “algo” e o consideramos perdido. De acordo com seu  grau de necessidade, 

tendemos a comprar um novo “algo”, ou ainda, usar “outro  algo” para esta função. De qualquer 

maneira, é preciso compreender que nada  se perde e geralmente, o que procuramos não está 

onde deveria estar.  

O que solucionaria este dilema? Seiton, armazenamento no local  adequado. Para 

ilustrar, pensemos em nossas compras semanais. Se por um  lapso guardarmos as carnes cruas 

no armário, em poucas horas, estarão  condenadas à lixeira. Como resultado temos: alimento, 

dinheiro e tempo  desperdiçados.   

Tomando um exemplo mais drástico, podemos pensar num litro de álcool,  hoje mais 

do que nunca, muito presente em todas as residências. Caso a tampa  deste invólucro se quebre 

ou se perca por qualquer motivo, alguém poderá  acreditar que o seu conteúdo deva ser 

guardado em outra garrafa comum. No  entanto, no caso de algum imprevisto com fogo, outra 

pessoa poderá jogar este  líquido incolor nas chamas, acreditando tratar-se de água. O que 

certamente  causaria um terrível acidente.  

Já com os conceitos dos 3Rs, aprendemos como diminuir o consumo  desenfreado de 

bens e serviços, afim de minimizar gastos dispensáveis e  contribuir para a manutenção 

adequada da vida na Terra. Podemos utilizá-los  reduzindo a quantidade de água usada 

diariamente em nossas casas, estando atentos aos vazamentos nas tubulações e ensinando as 

crianças a fecharem as  torneiras enquanto escovam os dentes ou ensaboam as mãos, por 

exemplo. Outro artifício seria reutilizar mais coisas, mais vezes, até que realmente  não seja 

mais possível. Poucas pessoas ajustam roupas atualmente, pois  preferem comprar outra peça. 

Mas ao comprar uma roupa nova, compramos  junto: a água, a energia elétrica, a mão-de-obra, 

a poluição gerada, o impacto  ambiental da extração da matéria-prima e o material utilizado 

para construí-la,  mas a maioria destes fatores não são levados em consideração e o preço que  

pagamos acaba sendo infinitas vezes maior do que o da etiqueta. Uma alternativa interessante, 

são os brechós. Onde, muitas vezes é  possível encontrar elementos pouco usados e bastante 

semelhantes aos que  compraríamos numa loja. Seu valor mais baixo, é o menor benefício 

encontrado  neste tipo de ação. Quando reutilizamos o que seria jogado fora, o ciclo reinicia se 

e o que estaria inutilizado, volta para nós na forma do que precisamos e  também como um 

novo fôlego para o ecossistema.  

Aliás, como seria bom se cada um pudesse dispensar o carro e andar  alguns quarteirões 

para chegar a destinos mais próximos, não é? Pegar carona  com o colega que também dirige 

sozinho, algumas vezes na semana, também  seria de grande ajuda, pois além de diminuir os 

níveis de poluição no ar, também  reduziria o trânsito e o tempo de deslocamento de todos.  

Por fim, sobre a Coleta Seletiva, muitos cidadãos já estão adaptados a ela mas ainda não 

sabem realmente como proceder, nem reconhecem facilmente  quais materiais dispensar e como 

separá-los. Neste momento, deve entrar em  ação a Educação Ambiental, fator preponderante 

para o sucesso de qualquer  ação biosustentável. Ela deverá ser mais abordada pelas grandes 

mídias, pelas  escolas, pelas famílias, por todos nós. A saúde do ecossistema não pode ser  pauta 

menos importante do que o futebol do fim de semana ou os lançamentos  do cinema. Enquanto 

educamos e instruímos a atual e as futuras gerações, com  ações simples mas eficazes, 

trabalhamos para preservar o Meio Ambiente e  assim manter a existência de vida no planeta.  
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RESUMO  

É preciso falar sobre o estresse vivido pelos trabalhadores, no mundo inteiro.  Este estudo visa 

esclarecer as suas principais causas nos mais variados  ambientes de trabalho, e encontrar 

soluções plausíveis que resolverão ou ao  menos, amenizarão suas implicações e consequências 

a curto, médio e longo  prazo. Há determinados fatores que causam pequenos desconfortos aos  

trabalhadores enquanto fatos isolados, no entanto, com a rotina e as jornadas  diárias, estes 

pequenos imprevistos, deslizes ou mesmo aborrecimentos,  tendem a tornar a vida de quem 

trabalha difícil de tolerar. Baseando-nos em  ideias sobre a Qualidade de Vida e a necessidade 

de um diagnóstico correto,  apresentamos o presente, e em seu conteúdo, sugestões de novas 

condutas  para empregados e empregadores.  

Palavras-chave: Estresse; Burnout; Trabalho; Rotina.  

 

ABSTRACT  

It is necessary to talk about the stress experienced by workers, worldwide. This  study aims to 

clarify its main causes in the most varied work environments, and  to find plausible solutions 

that will solve or at least mitigate its implications, and  consequences in the short, medium and 

long term. There are certain factors that  cause minor discomfort to workers as isolated facts, 

however, with routine and  daily hours, these small unforeseen events, slips or even annoyances, 

tend to  make the life of those who work hard to tolerate. Based on ideas about Quality of  Life 

and the need for a correct diagnosis, we present this work, and in its content,  suggestions for 

new behaviors for employees and employers.  

Keywords: Stress; Burnout; Job; Routine.  

 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho versa sobre a necessidade de discutirmos a grande  incidência de 

casos onde o estresse leva o trabalhador ao seu limite,  desestabilizando-o física e mentalmente. 

É fato que nos dias atuais, e em períodos de crise financeira mundial, muitos encontram-se 

exacerbados,  cumprindo jornadas absurdas e expondo-se a rotinas caóticas diariamente. Por  

esta razão é preciso pensar em alternativas que surjam para reparar os prejuízos que o estresse 

e o esgotamento profissional causam nestas pessoas.  

Acompanhado dos mais diversos sintomas, o estresse atrapalha a vida do  trabalhador 

em vários aspectos, tanto dificultando sua capacidade de raciocínio  e produtividade no local 

de trabalho, quanto fazendo-o perder bons momentos  em família. O estresse diminui a 

qualidade do sono do trabalhador e causa  irritabilidade, ansiedade e muitas doenças 

psicossomáticas.  

O ambiente de trabalho deverá então favorecer uma rotina tranquila aos  que lhe 
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utilizam. Deverá ser um local calmo e organizado, que conte com uma  linguagem que traga 

confiança e demonstre reconhecimento aos seus. A seguir,  o desenrolar do tema nos trará 

respostas a estas questões.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 

O termo estresse provém da língua inglesa, da palavra: estresse, muito  utilizada por 

pesquisadores, e descreve uma situação “que causa pressão e  desconforto ao indivíduo” 

(HAAN, 1982 apud NORONHA e FERNANDES, 2007,  p.1). O conceito foi criado no início 

do século XX, “pelo fisiologista Walter  Cannon, como respostas fisiológicas apresentadas por 

animais quando expostos  a situações aversivas ou ameaçadoras” (CARLSON, 1995 apud 

NORONHA e  FERNANDES, 2007, p.1).  

Iniciaremos nossa pesquisa analisando os impactos sofridos pelos  trabalhadores com 

as alterações sociais, tecnológicas e econômicas que a  sociedade atual enfrenta, o que lhe 

proporciona novas rotinas e experiências  profissionais (PRADO, 2016, p.1)  

 

O profissional da era globalizada participa de um cenário constituído por diversos 

fatores, como a alta competitividade, a ascensão da mão de  obra terceirizada e a 

concorrência acirrada, ocasionando desgastes  fisiológicos e cognitivos no corpo 

humano. Os trabalhadores cujas  atividades dependem de alto grau de 

responsabilidade, agilidade de  decisão e outras vertentes que exijam resultados 

satisfatórios estão cada  vez mais renunciando ao lazer e ao descanso que o corpo e a 

mente  necessitam para se restabelecerem (GENUÍNO; GOMES; MORAES,  2010 

apud PRADO, 2016, p.1) 
  

A intensa busca por adaptação a esse novo modelo gera um impacto  significativo na 

saúde dos trabalhadores, e este estresse ocupacional pode ser  compreendido como um 

aglomerado de “perturbações psicológicas ou  sofrimento psíquico associado às experiências 

de trabalho” (PASCHOAL, 2004  apud PRADO, 2016, p.1). Devido a este tipo de repercussão 

negativa sobre os indivíduos, vêm surgindo novas propostas com o objetivo de adequar o 

trabalho  e também a estrutura das organizações para atender as necessidades destes 

trabalhadores, visando sua satisfação e melhoria de desempenho profissional (CARVALHO; 

SERAFIM, 2002 apud PRADO, 2016, p.1).  

Originalmente, o conceito de estresse, começou a ser usado na Física,  onde descrevia 

“uma força ou um conjunto de forças que, aplicadas a um corpo,  tendem a desgastá-lo ou 

deformá-lo” (SELYE, 1936 apud PRADO, 2016, p.1), Desta forma, compreendemos que 

estresse laboral significa então: as formas  como o ambiente de trabalho tende a alterar o estado 

de saúde do trabalhador,  modificando-o.  

 

Os resultados mostraram que o estresse é caracterizado por uma síndrome específica 

de fatos biológicos, apresentando-se como uma  resposta inespecífica do corpo diante 

de exigências às quais está sendo  submetido, manifestando-se de forma positiva 

(eustresse), que motiva e  provoca a resposta adequada aos estímulos estressores, ou 

negativa  (distresse), que intimida o indivíduo diante de situação ameaçadora, com  

predominância de emoções de ansiedade, medo, tristeza e raiva (LIP,  2000 e 

TANURE et al, 2014 apud PRADO, 2016, p.1).  

 

O estado de homeostase, assim como a sua manutenção, são fundamentais à vida, sendo 
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este incessantemente “desafiado por forças internas  ou externas que atuam no psiquismo do 

indivíduo, ativando emoções e  desencadeando uma reação dos sistemas nervoso e glandular 

que atinge,  principalmente, o nível físico” (ROCHA, 2002 apud PRADO, 2016, p.1). O  

organismo, com o objetivo de amenizar os danos causados pelo estresse, “ativa  os sistemas 

sensoriais que desencadeiam uma resposta aguda, a fim de induzir  uma rápida mobilização de 

energia aos locais apropriados” (ULRICH-LAI, 2009  apud PRADO, 2016, p.1). Assim, o 

“estresse produz reações de defesa e  adaptação diante do agente estressor, as quais são 

classificadas em fase de  alarme, resistência e exaustão” (CAMELO, 2004 apud PRADO, 2016, 

p.1).  

 

A fase de alarme inicia-se com os estímulos estressores que provocam  resposta rápida 

do organismo (luta e fuga). Entretanto, esse estágio não se mantém por muito tempo, 

pois o esforço maior não visa somente à manutenção da harmonia interior mas ao 

enfrentamento da situação ameaçadora. As alterações observadas no organismo, nessa 

fase, incluem aumento das frequências cardíaca e respiratória, e da pressão  arterial; 

contração do baço; liberação de glicose pelo fígado;  redistribuição sanguínea e 

dilatação das pupilas (PRADO, 2016, p.1).  
 

Nesta nova fase, de resistência, o indivíduo busca adaptar-se a “nova  situação com o 

propósito de restabelecer o equilíbrio interno, pois o organismo  apresenta um desgaste maior, 

dificuldades de memória e está mais vulnerável a  doenças” (Idem, ibidem). Os sintomas mais 

comuns são: tremor muscular,  desânimo, irritabilidade, fadiga física, dificuldade de 

concentração e instabilidade  emocional (PRADO, 2016, p.1).  

Por conseguinte, surge a fase de exaustão, a qual “consiste em uma  extinção da 

resistência em decorrência de falhas nos mecanismos de  adaptação” (Idem, ibidem). Ela é 

considerada a condição mais crítica  relacionada ao estresse, pois, após exposições repetidas ao 

mesmo estressor,  o organismo pode desenvolver doenças graves ou, até mesmo, entrar em  

colapso” (CANOVA e PORTO, 2010 apud PRADO, 2016, p.1).   

 

Em complementação, Lipp identificou outra fase do processo de  estresse, 

denominada de quase-exaustão, caracterizada por um enfraquecimento do indivíduo 

que não está conseguindo adaptar-se ou  resistir ao estressor. As afecções começam a 

surgir, porém não são tão graves quanto na fase de exaustão (LIPP, 1996 apud 

PRADO, 2016,  p.1).  

 

Nesta etapa, observamos o conceito de Estresse de um modo geral, sua  etimologia no 

campo da física e suas implicações fisiológicas no corpo humano. A partir deste ponto, 

passaremos à análise do Estresse Laboral propriamente  dito, aquele que é causado ao 

trabalhador por seu ambiente e rotina de trabalho  diário.  

 

O conjunto e a divisão de tarefas que compõem a carga de trabalho do profissional 

estão associados a importantes estressores laborais, os  quais podem sofrer agravos 

significativos em razão de condições  precárias de organização do trabalho, que vão 

desde a baixa valorização  e remuneração, descompasso entre tarefas prescritas e 

realizadas, até  a escassez severa de recursos e problemas de infraestrutura (COTTA 

et  al, 2006 apud PRADO, 2016, p.1).  

 

O estresse laboral ou ocupacional, portanto, apresenta-se enquanto  resposta aos 

estímulos do ambiente de trabalho e sua caracterização depende  da capacidade individual de 
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avaliação das situações que promovem o estresse, assim, o cognitivo do sujeito em questão terá 

função essencial no processo que  envolve aos estímulos estressores e as respostas a eles 

(GENUÍNO et al 2010  apud PRADO, 2016, p.1). O termo estressor ocupacional é utilizado 

para  designar aos estímulos oriundos do e no trabalho “e têm consequências físicas  ou 

psicológicas negativas para um maior número de indivíduos expostos a eles.  Consideram-se 

agentes estressores os fatores extra organizacionais e  organizacionais, individuais e de grupo” 

(Idem, ibidem).  

De acordo com esta abordagem, serão consideradas as vertentes: biológica, psicológica 

e sociológica, que mesmo diferentes em diversos  aspectos, complementam-se e estão 

interligadas (PRADO, 2016, p.1). Na visão  biológica, o estresse caracteriza-se, principalmente, 

devido ao grau de desgaste  do corpo (Idem, ibidem). “Os processos afetivos, emocionais e 

intelectuais do  indivíduo correspondem à abordagem psicológica, ou seja, é a maneira pela 

qual  este se relaciona com as outras pessoas e com o mundo ao seu redor” (Idem,  ibidem). Na 

vertente sociológica, o estresse se relaciona a compreensão das  variáveis que estabelecem-se 

no contexto vivenciado pela sociedade (Idem,  ibidem).  

A conclusão do “diagnóstico dos sinais e sintomas do estresse  ocupacional é 

essencialmente clínico, baseado nos rastreamentos individual e  do risco nas situações de 

trabalho” (ROCHA e GLIMA, 2002, apud PRADO,  2016, p.1).  

Dentre as implicações clínicas mais comuns aos casos diagnosticados de  estresse, 

encontramos a Síndrome de Burnout, “também conhecida como  esgotamento profissional no 

Brasil” (GIANASI e OLIVEIRA, 2014 apud PRADO,  2016, p.1). A definição “mais 

amplamente aceita é baseada na perspectiva  psicossocial que busca identificar as condições no 

ambiente de trabalho que  conduzem ao Burnout e os sintomas específicos que caracterizam a 

síndrome”  (REZENDE; BORGES, 2012 e BATISTA et al, 2016 apud PRADO, 2016, p.1).  

Pode ser “considerada como uma resposta prolongada a estressores emocionais  e interpessoais 

crônicos no trabalho, sendo classificada como exaustão  emocional, despersonalização e 

ineficácia” (SCHAUFELI; PEETERS, 2000 e  MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001 

apud PRADO, 2016, p.1). Dentre os principais sintomas destaca-se: “fadiga persistente, falta 

de energia, adoção de  condutas de distanciamento afetivo, insensibilidade, indiferença ou 

irritabilidade  relacionadas ao trabalho, além de sentimentos de ineficiência e baixa realização  

pessoal” (VIEIRA, 2010 apud PRADO, 2016, p.1).  

O Burnout desenvolve-se nas fases de: Idealismo: onde o trabalho é  interessante e 

preenche as necessidades do indivíduo; Realismo: quando as expectativas iniciais não são mais 

supridas e o trabalho já não satisfaz as  necessidades, além das recompensas e o reconhecimento 

serem escassos; Estagnação e Frustação: entusiasmo e energia iniciais se dissipam e  

transformam-se em fadiga crônica e irritabilidade; e por fim Apatia: a pessoa  vivenciará a 

sensação de desespero, fracasso e perda da autoestima e  autoconfiança. (MASLACH; 

SCHAUFELI; LEITER, 2001 apud PRADO, 2016,  p.1)  

 

O diagnóstico da síndrome é complexo, pois seus efeitos apresentam consequências 

variáveis em termos psicológicos, implicações físicas e  alteração de conduta. No 

plano das implicações psíquicas, o indivíduo  acometido descompensa-se, responde 

de modo inadequado à tensão e  aos estímulos do ambiente de trabalho, perde o eixo, 

encontra  dificuldade de aprendizagem, tem insônia, pesadelos, impotência e  apatia, 

extingue laços afetivos e evita restabelecer novos vínculos, isola se, afasta-se dos 

familiares, e demonstra desinteresse pelo emprego (COSER, 2013 apud PRADO, 
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2016, p.1).  

 

Mas, qual será que há alguma diferença entre estresse e síndrome  de Burnout? Sim, 

ela existe e trata-se do fato de que no estresse observamos um lado bom e outro ruim, pontos 

positivos e negativos, e também a dominância  dos sintomas físicos com emoções 

exacerbadas, e por outro lado, no Burnout encontramos principalmente aspectos negativos, ou 

distresse (PRADO, 2016,  p.1).  

 

Existem alguns tipos de atividades cujos profissionais são mais propensos a 

desenvolverem o desgaste emocional. De acordo com  Benevides-Pereira, a síndrome 

de Burnout acomete, principalmente,  profissionais que prestam assistência ou são 

responsáveis pelo  desenvolvimento ou cuidado de outros. Essa síndrome foi 

reconhecida  como risco ocupacional para profissões que envolvem cuidados com  

saúde, educação e serviços humanos (BENEVIDES-PEREIRA, 2002;  SILVA et al, 

2010 e GONÇALVES, 2011 apud PRADO, 2016, p.1). 

  

Um estudo com médicos residentes identificou que metade dos  participantes 

apresentavam sintomas de Burnout, sendo a maioria do gênero  feminino, com média de idade 

de 26,6 anos. Os autores enfatizaram a  importância de abordagem preventiva nas situações que 

exercem impacto  negativo sobre a saúde dos profissionais expostos” (FABICHAK et al, 2014 

apud  PRADO, 2016, p.1).  

Se tratando de prevenção e enfrentamento do estresse ocupacional, o  ideal seria iniciar 

um trabalho preventivo antes mesmo que surjam os primeiros  trabalhadores sintomáticos.   

 

O estresse ocupacional afeta o indivíduo, a prestação de serviço e a  qualidade dele, 

sendo necessário o trabalho preventivo. A prevenção é  de fundamental importância 

porque enfatiza a dimensão humana e  sinaliza os cuidados quanto ao respeito à saúde 

do trabalhador.  O enfrentamento do estresse tem como objetivo principal minimizar 

ou  moderar os efeitos sobre o bem-estar emocional e físico do indivíduo (PRADO, 

2016, p.1).  

 

Há estratégias que "aliviam'' temporariamente e podem ser mal adaptadas  em longo 

prazo. Outras são ineficazes, pois o estressor não é eliminado e sua  recorrência não pode ser 

impedida” (Idem, ibidem). Também há as que têm  como foco a emoção, as quais são as que 

tendem a ser mais efetivas, “pois o  indivíduo lida diretamente com o estressor, reduzindo as 

demandas deste”  (Idem, ibidem).  

Amenizar o estresse envolve diversos aspectos, como: alimentação,  relaxamento, 

exercício físico, estabilidade emocional e qualidade de vida, e  esses fatores devem ser 

considerados como um todo para que se possam  alcançar resultados satisfatórios” (Idem, 

ibidem). As novas condutas adotadas  no ambiente de trabalho colaboraram para que “o estresse 

não se torne  excessivo, pois propiciam melhor comunicação, seleção adequada, concessão  de 

poder e participação, metas definidas, capacitação de funcionários e apoio às  famílias” 

(SCHERMERHORN; HUNT; OSBORN, 1999 apud PRADO, 2016, p.1).  

A Qualidade de Vida no Trabalho, ou QVT, costuma receber outras  diversas 

denominações, “entretanto existe um consenso de que uma maior  humanização, aumento do 

bem-estar do trabalhador e maior participação dele nas decisões e nos problemas da empresa 

relacionam-se diretamente com a  qualidade de vida” (PRADO, 2016, p.1).  
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A QVT envolve fatores intrínsecos e extrínsecos do cargo, afetando tanto  as atitudes 

pessoais quanto as comportamentais, com relevância na  produtividade individual e 

coletiva. Entende-se que motivação,  adaptabilidade, criatividade e vontade de inovação 

ou de aceitar  mudanças estão diretamente ligadas à QVT, tendo representativa  

influência na produtividade e lucratividade das organizações (CHIAVENATO, 2004 

apud PRADO, 2016, p.1).  

 

Sobre os fatores organizacionais que afetam mais significativamente a  Qualidade de 

Vida do Trabalhador, podemos citar a “sobrecarga no trabalho,  falta de estímulos e de 

perspectivas, ruídos, alteração do sono, necessidade de  mudanças e ergonomia” (PRADO, 

2016, p.1). Daí surgiu a importância de  implantar novos programas de qualidade de vida para 

os ambientes de trabalhos  (Idem, ibidem).  

 

Um dos obstáculos para a implementação de tais programas é que  alguns gestores os 

consideram um aumento nos custos, e não  investimento intelectual e profissional. 

Torna-se imprescindível estimular  o envolvimento e o comprometimento do 

trabalhador, e essa é uma ideia que deve ser praticada pelos gestores das organizações 

(MERINO,  2000, apud PRADO, 2016, p.1).  

 

É importante envolver a toda a equipe na estruturação de suas funções, possibilitar a sua 

real capacitação e também, muni-la das ferramentas  necessárias para um trabalho eficiente e 

seguro (Idem, ibidem). Acredita-se que para preservar a saúde mental e física, bem como a  

qualidade de vida, é necessário que o profissional esteja inserido não só  no universo de seu 

trabalho mas também no mundo exterior que o  beneficia interiormente, visto que este conjunto 

complementa-se para  que o indivíduo permaneça em equilíbrio e obtenha a satisfação no  seu 

cotidiano (Idem, ibidem).  

Assim, compreendemos que a capacidade de criar e, principalmente, manter um 

ambiente de trabalho com menos presença de agentes estressores “é uma exigência crescente, 

e todo empregador deve estar capacitado para gerir  e reduzir o próprio estresse, bem como para 

auxiliar na diminuição das tensões  de seus empregados” (PRADO, 2016, p.1).  

No Brasil, ainda há poucos estudos relacionados ao estresse, e mesmo  que haja aumento 

gradual nos índices de pesquisas, contamos com apenas três instrumentos aprovados pelo 

Conselho Federal de Psicologia (NORONHA e  FERNANDES, 2007, p.1).  

 

No âmbito específico da pesquisa do estresse laboral, observam-se  poucos estudos, 

assim como não foram encontrados instrumentos que  avaliam o estresse ocupacional, 

inferindo-se, assim, que há uma grande  necessidade de pesquisa nessa área, 

ocasionada principalmente pelo  crescimento desse construto e da vida cotidiana de 

uma pessoa (NORONHA e FERNANDES, 2007, p.1).  

 

No contexto atual, o estresse tornou-se objeto de estudo de diversas  áreas, pois já temos 

evidências de que ele interfere no comportamento humano  de forma geral (Idem, ibidem). “O 

interesse desse objeto de estudo para a  Psicologia é muito vasto, em razão de afetar o ser 

humano no seu dia a dia, seja  no trabalho, em casa ou em qualquer outro contexto” (Idem, 

ibidem).   

Sobre as intervenções a serem realizadas para evitar ou remediar as  situações que 

adoecem aos trabalhadores, recomenda-se que sejam  executadas em três diferentes níveis: “no 
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nível primário, deve-se buscar reduzir  os estímulos estressores, modificando o quanto for 

possível o ambiente de  trabalho, buscando definir ocupações e direitos de cada trabalhador, 

como seus  horários e funções” (FERRARI, 2020, p.1). Neste nível, já deve-se cogitar o  

encaminhamento a tratamento psicológico, através do qual possibilita-se ao  sujeito que 

ressignifique sua relação com o trabalho (Idem, ibidem).  

 

Em um segundo nível de atuação, deve-se buscar melhorar a resposta dos sujeitos ao 

ambiente de trabalho, com foco nos eventos estressores.  Nesse sentido, as 

intervenções psicoterapêuticas buscam a  compreensão e transformação da relação do 

sujeito com os estressores.  Uma das formas comuns de atuação nesse sentido são as 

dinâmicas de  grupo, as técnicas de relaxamento, meditação, acupuntura, psicoterapia  

etc. (Idem, ibidem).  

 

No entanto, “como são técnicas utilizadas quando o estresse ocupacional  já está 

instalado, podem ser menos eficazes que as transformações sugeridas  primariamente, isso 

porque não trabalham na fonte de estresse, mas em seus  efeitos” (Idem, ibidem).  

No terceiro e último nível, temos “a atenção aos indivíduos acometidos da  condição de 

estresse ocupacional que sofrem com os sintomas do desequilíbrio”  (Idem, ibidem). Esta, 

deverá focar em reorganizar e restabelecer a saúde e o  estado psicológico do trabalhador, 

contando com a ação de equipes multidisciplinares, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

médicos e outros, “que  precisam constantemente destruir as barreiras do preconceito para 

adentrar o  terreno das empresas, tornando-se possibilidade de aliança entre trabalho e  saúde 

mental” (FERRARI, 2020, p.1).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Vivenciamos situações estressantes constantemente, algumas  corriqueiras como a 

necessidade de falar em público em uma reunião de  condomínio, ou algum imprevisto como 

perder o transporte público. Mas há  também as situações as quais nos expomos todos os dias 

em nossos ambientes  de trabalho, e por sua constância em nossa rotina, tornam-se cada vez 

mais  relevantes. Como pudemos observar neste trabalho, o estresse surge como  aliado quando 

nos motiva a autopreservação, quando aciona em nós o modo  atento, quando nos faz mais ágeis 

para discernir qual a melhor conduta a ser  tomada.  

No entanto, quando o estresse nos prejudica e altera nossos  comportamentos e estado 

de saúde, é preciso tratamento e mudança imediata. Não podemos nos adaptar à rotinas que nos 

exigem mais do que podemos  trabalhar, tanto física quanto cognitivamente. É preciso 

concordar que o exagero  em produtividade provocará uma queda brusca em determinado 

momento da  jornada, e isto será inevitável.  

Há também outras questões que provocam situações extremamente  estressantes no 

ambiente de trabalho, como trabalhar sem estar realmente apto  àquela função desempenhada. 

Nos deparamos a todo momento com pessoas  que buscaram suas carreiras baseadas no desejo 

de ascensão econômica ou  aceitação familiar, por exemplo. No entanto, optar por um emprego 

implica  dedicar-se a ele muitas horas por dia, todos os dias, por muitos anos. Isto, aliado  ao 

fato de não estar aonde gostaria de estar e desempenhando uma função que  não se adequa a 

sua personalidade, propiciará o aparecimento de crises e muito  estresse a longo prazo, 
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independentemente do fato de que os objetivos primeiros  tenham sido alcançados com sucesso 

ou não.  

Trabalhar em equipe ou num perfil de atividades que não se encaixam no  seu modelo 

de aprendizado também causará estresse. Algumas pessoas têm facilidade em comunicar-se, 

outras não. Há os que adaptam-se bem ao receber  ordens e outros, que apenas desenvolvem 

todo o seu potencial em funções de  chefia e liderança. Se trocarmos os papéis, ambos serão 

prejudicados e sentirão  as consequências em seus estados emocionais, físicos, e psicológicos.  

Passar a maior parte do dia em um local ruidoso, desorganizado, e fora  dos parâmetros 

descritos nas Normas Regulamentadoras propiciam o  aparecimento do estresse. Ainda 

podemos citar o desconforto térmico, a falta de  aparelhos e instrumentos adequados à execução 

das atividades propostas, a  ausência de mobiliário ergonômico e de equipamento de segurança. 

Outros  fatores são: a distância do trajeto percorrido até o local de trabalho e a alteração  

frequente deste local, para trabalhadores que viajam entre sedes e filiais. A falta  de rotina 

também influencia neste quadro, pois altera a qualidade do sono e da  alimentação saudável dos 

trabalhadores. Ainda sobre a alimentação, empresas  que a oferecem devem estar atentas às 

condições do local onde seus  funcionários alimentam-se e ao cardápio oferecido.  

Há também de se ressaltar a necessidade de conhecer o trabalhador e  reconhecê-lo 

enquanto ser humano, passível a erros. Não repreendê-lo  publicamente, e sim, aconselhá-lo e 

guiá-lo ao esperado pela empresa. Aos  empregadores, também cabe a função de não reprimir 

o trabalhador, mas deixar  sempre um canal de comunicação aberto, entre ele e seus líderes e  

supervisores.  

É preciso compreender que não se pode exigir mais do que o limite físico permite ao 

funcionário, e que este nível poderá variar de pessoa para pessoa, e  também em um mesmo 

trabalhador, dependendo do momento e da fase que  enfrenta em sua vida e independente do 

grau de necessidade do seu trabalho  que a empresa apresenta.  

Reconhecer o esforço da equipe será fundamental na tarefa de amenizar  agentes 

estressores, além de dar-lhe segurança quanto a sua estabilidade  dentro da empresa. Para isso, 

investir em desenvolvimento profissionalizante  será de suma importância, pois trabalhamos 

melhor quando nos reconhecemos  enquanto parte essencial da engrenagem que faz a empresa 

funcionar.  

Portanto, o trabalhador não pode ser um número, não pode ser visto como  o lucro que 

produz, ele precisa ter voz e precisa respeitar seus limites, assim  como também o empregador 

deve assumir a responsabilidade de proporcionar  

11  

a seus empregados todas as condições necessárias para desempenhar sua  função de forma 

saudável e digna.  
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RESUMO 

Dеѕdе o іníсіо dе 2020 еѕtаmоѕ vіvеnсіаndо a раndеmіа dо COVID-19, que trouxe dіvеrѕаѕ 

еxсерсіоnаlіdаdеѕ para a vida dаѕ реѕѕоаѕ e раrа аѕ оrgаnіzаçõеѕ. Eѕtа реѕԛuіѕа tеvе соmо 

objetivo verificar аѕ аçõеѕ dа árеа dе Rесurѕоѕ Humаnоѕ (RH) раrа fаzеr frеntе аоѕ іmрасtоѕ 

аdvіndоѕ dа раndеmіа dа COVID-19. O estudo еfеtіvоu-ѕе роr mеіо dе umа реѕԛuіѕа de 

nаturеzа bіblіоgráfіса, tеndо соmо bаѕе lіvrоѕ e аrtіgоѕ. Cоnсluі-ѕе, ԛuе еѕѕа mudаnçа bruѕса 

e ѕеm рrесеdеntеѕ, рrоvосаdа реlа раndеmіа, аfеtоu dе fоrmа muіtа іntеnѕа a rеlаçãо de 

trabalho o nесеѕѕіdаdе que o ѕеtоr dе RH еxеrçа ѕеu рареl соm рrоfundіdаdе, роіѕ оѕ 

funсіоnárіоѕ ԛuе соnhесеm o рареl dеvіdо a еѕtе ѕеtоr, ѕеntеm a nесеѕѕіdаdе de роlítісаѕ 

еfеtіvаѕ dа árеа раrа mеlhоrаr ѕеu bеm-еѕtаr. 

Palavras-chave: Recursos Humanos. Pandemia. COVID-19. 

 

ABSTRACT 

Since the beginning of 2020, we have been experiencing the COVID-19 pandemic, which has 

brought several exceptionalities to the lives of people and organizations. This research aimed 

to verify the actions of the Human Resources (HR) area to face the impacts arising from the 

COVID-19 pandemic. The study was carried out through a bibliographic research, based on 

books and articles. It is concluded that this sudden and unprecedented change, caused by the 

pandemic, affected the working relationship and the need for an HR sector to play its role in 

depth, because the employees who know the role due to this sector, feel the need for effective 

policies in the area to improve their well-being.  

Keywords: Human Resources. Pandemic. COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir do início do ano de 2020, especificamente na realidade brasileira, vem-se 

sofrendo os efeitos da pandemia causada pelo coronavírus, que assumiu o nome de Covid 19. 

Trata-se de um problema de saúde pública jamais vivido na sociedade moderna, o que gerou 

inúmeras mudanças no modo de viver, agir e trabalhar, alterando comportamentos tanto das 

pessoas quanto das organizações. 

Por seus graves efeitos, o vírus exigiu que os hábitos sociais ganhassem novos rumos e 

novas formas de agir e interagir, como é o caso dos ambientes de trabalho que, com as mais 

diversas versões, adentraram com força na possibilidade do trabalho à distância, virtual, feito a 

partir da casa dos trabalhadores, que foram forçados a se isolar a fim de diminuir o potencial de 

alastramento da pandemia. 

Estas mudanças levaram a novas posturas por parte de organizações e de trabalhadores. 

Vários aspectos diferentes do convencional passaram a fazer parte desta realidade diferenciada, 

tais como a relação empresa x trabalhador, a relação líder x liderado e a relação entre os pares 
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que, antes, compartilhavam o mesmo espaço de trabalho e, agora, executam suas atividades a 

partir de suas casas. 

Tal fato, apresentou-se como um desafio raramente presente na vida da maioria das 

organizações, que vêm utilizando alternativas as mais variadas para dar continuidade às suas 

atividades, com o mínimo de prejuízo aos resultados esperados. O trabalho à distância, da 

mesma forma, exigiu um novo modelo de relacionamento entre a gestão de pessoas e os 

trabalhadores, o que incentiva a criatividade e a inovação para qualquer tipo de empresa. 

A preocupação de evitar aglomeração estabelece escalas de rodízios, trabalho virtual e 

outras modificações de hábitos de trabalho, tomada de decisões e compartilhamento de 

atividades. A área de recursos humanos, estando no meio da relação corre atrás de alternativas 

que satisfaçam as exigências e necessidades dos atores envolvidos no processo de existência da 

empresa. 

Esta realidade leva a incentivar pesquisas como esta que parte da seguinte questão: como 

está a preparação da área de Recursos Humanos para atender as necessidades dos seus 

funcionários e da empresa, no período da pandemia da Covid 19? 

 As pesquisas sobre este tema se justificam pela possibilidade de identificar a capacidade 

das empresas para se adaptarem às mudanças provocadas pelo ambiente. Quanto mais 

preparada para o imprevisto, mais fácil fica para encontrar soluções rápidas e precisas, de forma 

a não sofrer com a continuidade das atividades ou ser minimamente impactadas. 

Este trabalho, então, tem como objetivo verificar as ações da área de RH para fazer 

frente aos impactos advindos da pandemia da COVID-19, identificando as ações que devem ser 

promovidas pelo RH em relação às necessidades dos funcionários, para fazer frente aos 

dificultadores originados na pandemia. Trаtа-ѕе de umа реѕԛuіѕа bіblіоgráfіса ѕеndо соnѕtruídа 

аtrаvéѕ dе mаtérіаѕ já рublісаdоѕ dе dіvеrѕаѕ fоntеѕ, ԛuе іnсluеm аrtіgоѕ, possibilitando аѕѕіm, 

o асеѕѕо a umа dіvеrѕіdаdе dе fеnômеnоѕ e соnѕіdеrаçõеѕ ԛuе fасіlіtаm a іnvеѕtіgаçãо (GIL, 

2017).  

 

RECURSOS HUMANOS - CONCEITOS 

 

Falar sobre Recursos Humanos é voltar a atenção para a construção histórica da 

humanidade, na perspectiva do contexto laboral das organizações enquanto local de produção 

de serviço ou produto e que necessite agregar pessoas para desenvolver atividades. Nesse pano 

de fundo, um momento relevante no limiar desse organismo é a Revolução Industrial, pois aí 

começaram as aglomerações de pessoas em torno da produção e fez descortinar as necessidades 

das pessoas. 

Kaufman (2002, apud OLIVEIRA, SHINYASHIKI, 2009, p. 1) ensina que, соm o 

раѕѕаr dо tеmро, várіаѕ dеnоmіnаçõеѕ fоrаm uѕаdаѕ: gеѕtãо dоѕ еmрrеgаdоѕ, gеѕtãо do 

trabalho, аdmіnіѕtrаçãо реѕѕоаl, rеlаçõеѕ de trabalho, rеlаçõеѕ іnduѕtrіаіѕ, gеѕtãо dаѕ rеlаçõеѕ 

іnduѕtrіаіѕ e rеlаçõеѕ dоѕ еmрrеgаdоѕ. Nо еntаntо, o termo gеѕtãо dе rесurѕоѕ humаnоѕ, ѕó fоі 

іntrоduzіdо роr vоltа dа déсаdа dе 1950. O ԛuе dеmоnѕtrа umа lutа іntеnѕа nа іnсоrроrаçãо dе 

mudаnçаѕ еѕtruturаіѕ e соnсеіtuаіѕ dentro dаѕ соrроrаçõеѕ. 

Cоntudо, nо ԛuе ѕе rеfеrе àѕ саrасtеríѕtісаѕ ѕосіаіѕ e сulturаіѕ dе саdа éроса, ѕеu 

dеѕеnvоlvіmеntо fоі mаrсаdо, ао lоngо dа hіѕtórіа, реlо аtеndіmеntо dе um соnjuntо de 

nесеѕѕіdаdеѕ еmрrеѕаrіаіѕ, ԛuе ѕе rеnоvа a раrtіr dе соnѕtаtаçõеѕ dе mudаnçа, ѕеmрrе еxіgіndо 
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nоvаѕ аdеԛuаçõеѕ gеrеnсіаіѕ. Stеwаrt (1996 арud OLIVEIRA, SHINYASHIKI, 2009, р. 1) 

соntrіbuі соm o tеmа ԛuаndо fаlа dаѕ соnѕtаntеѕ bаtаlhаѕ еnfrеntаdаѕ реlа funçãо dе RH раrа 

juѕtіfісаr a ѕuа іmроrtânсіа еѕtrаtégіса dentro dаѕ оrgаnіzаçõеѕ. Cоrrоbоrаndо соm o 

реnѕаmеntо dоѕ аutоrеѕ сіtаdоѕ, ао lоngо dа hіѕtórіа hоuvе mudаnçаѕ соnѕtаntеѕ раrа ѕе 

аdеԛuаr аѕ nесеѕѕіdаdеѕ dо mundo еmрrеѕаrіаl e dаѕ реѕѕоаѕ 

Sendo as empresas organismos vivos e dinâmicos, existe uma demanda latente de todos 

os seres que compõem o cenário da empresa, logo, há uma construção incessante de 

nomenclaturas para atualizar os novos paradigmas. 

Esse trabalho inclui a avaliação e o desenvolvimento de um conjunto de competências, 

comportamentos e expertises necessárias para que um profissional consiga desempenhar suas 

tarefas dentro de uma empresa, trazendo resultados econômicos”. 

 

RH EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Dentre as mais diversas crises passadas pelas organizações nos últimos 50 anos, 

nenhuma delas exigiu adaptações e mudanças de maneira tão rápida quanto a crise provocada 

pela pandemia da COVID-19. 

Mais do que cumprir a legislação, os Recursos Humanos precisaram trabalhar com 

sensibilidade para perceber as necessidades de seus  servidores nesse contexto, que gera 

ansiedade e desequilíbrio nas pessoas (AMADEUS, 2020). Dessa forma, a área de Recursos 

Humanos, passa a ter um papel primordial e diferenciado na empresa que é cuidar do seu bem 

mais precioso. Passa a zelar pelas pessoas para contribuir com a diminuição de servidores 

contaminados ou sanar os efeitos negativos causados pela pandemia do novo coronavírus, 

conhecido como COVID-19. 

Para que isto se concretize, a área responsável pelos Recursos Humanos deve elaborar 

planos e desenvolver mecanismos estratégicos, além se ser proativa junto aos trabalhadores 

para manter as atividades de forma satisfatória e cuidar do seu bem-estar. Os tipos de cuidados 

estão amplamente divulgados na imprensa, a partir do momento em que os cientistas e médicos 

passaram a conhecer melhor o problema (AMADEUS, 2020). 

A Ordem dos Psicólogos, elaborou um documento cujo título é “Gestão de Recursos 

Humanos em tempos de pandemia”, onde afirma que a pandemia COVID- 19 colocou às 

organizações um desafio muito exigente, o de criar estratégias de adaptação, redução ou 

suspensão temporária das atividades, ajustando-se à realidade vigente, sem deixar de cuidar dos 

seus colaboradores. (ORDEM DOS PSICÓLOGOS, 2021) 

A pandemia do novo coronavírus provocou inúmeras dificuldades em diversos aspectos 

na vida das empresas e das pessoas. Houve a necessidade da adoção de medidas para promover 

o isolamento social da população, durante o período excepcional de surto da doença. 

 Vários decretos posteriores foram assinados pelos estados prorrogando essas medidas, 

estabelecendo a política de isolamento social rígido, conhecido como lockdown, protocolo de 

confinamento, como medida de enfrentamento à COVID-19. O retorno gradual dos serviços 

era avaliado por uma equipe multidisciplinar a cada 15 dias para liberar a continuação da 

abertura dos serviços. 

Segundo Seho (2020, p.1) “ѕаbеmоѕ ԛuе o рânісо é um grande іnіmіgо nessas hоrаѕ, 

mаѕ аçõеѕ рrеvеntіvаѕ, bеm соmо еѕtrаtégіаѕ, раrа tоrnаr еѕѕе mоmеntо um роuсо mаіѕ 
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trаnԛuіlо ѕãо bem-vіndаѕ, рrіnсіраlmеntе nо аmbіеntе соrроrаtіvо”.  De modo que a população 

foi surpreendida com a necessidade de uma mudança brusca  de  comportamento, rotinas e 

costumes, causando um impacto profundo no âmago, além do risco iminente de contaminação 

pelo SARS-COV-2. 

Tanto quanto nas empresas privadas, o vírus contamina, sem distinção, os servidores 

públicos, exigindo dos dirigentes decisões imediatas de proteção dos trabalhadores e da 

população por eles atendida. Para cuidar das pessoas o RH deve montar um plano estratégico. 

Para Seho (2020) “este plano deve contemplar ações de curto, médio e longo prazo, além de 

levar em consideração todas as variáveis que uma pandemia pode acarretar” ou seja, planejar 

uma estrutura para o bem estar dos servidores observando os todos os recursos disponíveis. 

Com o agravamento do nível de contaminação importante que se adote a sistemática de 

home office, ancorada no decreto governamental, porém, as pessoas nunca tinham vivenciado 

esse método de trabalho e foram surpreendidos com essa mudança provocada pela pandemia, 

sem tempo para articulação e preparo de um ambiente adequado para operacionalizar suas 

atividades. 

Hоmе оffісе ѕе trаtа dе umа саtеgоrіа еѕресífіса dеntrо dо mоdеlо dе tеlеtrаbаlhо, ԛuе 

соnѕіѕtе nо trаbаlhо ѕеndо еxесutаdо nа rеѕіdênсіа dо trаbаlhаdоr. Rоѕеnfіlеd e Alvеѕ (2011) 

dеfіnеm o hоmе оffісе, tаmbém сhаmаdо dе ѕmаll оffісе оu trаbаlhо еm dоmісílіо соmо 

“trаbаlhо rеаlіzаdо nа саѕа dо trаbаlhаdоr” (арud ROCHA; AMADOR, 2018). 

Pаrа Sеhо (2020) é рrесіѕо gаrаntіr ԛuе оѕ funсіоnárіоѕ роѕѕuаm um lосаl аdеԛuаdо 

раrа trаbаlhаr, соm еԛuіраmеntоѕ nесеѕѕárіоѕ раrа o dеѕеnvоlvіmеntо nоrmаl dо trаbаlhо, 

соmо саdеіrа соnfоrtávеl, tеlеfоnе, соmрutаdоr соm асеѕѕо à іntеrnеt e ѕоluçõеѕ оnlіnе раrа 

rеunіõеѕ. Cаbе ао RH e аоѕ gеѕtоrеѕ mареаrеm оѕ оbѕtáсulоѕ e аѕ аçõеѕ a ѕеrеm tоmаdаѕ раrа 

еnfrеntаr аѕ роѕѕívеіѕ dіfісuldаdеѕ.  

Dа mеѕmа fоrmа, deve proporcionar umа соmunісаçãо іntеrnа, сlаrа e еfісіеntе, роіѕ o 

hоmе оffісе роdе dіfісultаr o рrосеѕѕо соmunісасіоnаl, еѕресіаlmеntе реlо іnеdіtіѕmо, lоgо, é 

іmрrеѕсіndívеl um рlаnо dе соmunісаçãо ԛuе аbrаnjа tоdа a еmрrеѕа. Eѕtе рrосеѕѕо іnісіа соm 

аjuѕtаr umа rеunіãо dіárіа оnlіnе еntrе gеѕtоrеѕ, сооrdеnаdоrеѕ e servidores раrа соmbіnаr аѕ 

еntrеgаѕ, ѕеjа dіѕраrаndо um соmunісаdо ѕеmаnаl соm аѕ рróxіmаѕ mеdіdаѕ a ѕеrеm tоmаdаѕ 

оu dіvulgаndо іnfоrmаçõеѕ оfісіаіѕ ѕоbrе o соrоnаvíruѕ. 

O RH nа funçãо dе ѕеu lídеr dеvе іnсеntіvаr o соmраrtіlhаmеntо dе іnfоrmаçõеѕ соm 

o dіѕраrо dе е-mаіlѕ ԛuе аtuаlіzеm оѕ соlаbоrаdоrеѕ ѕоbrе o ѕtаtuѕ аtuаl dа раndеmіа (PIAI, 

2020). Dеѕѕе mоdо, аlém dе еvіtаr a dеѕіnfоrmаçãо, a рrátіса роdе аjudаr nа tоmаdа dе 

dесіѕõеѕ mаіѕ аѕѕеrtіvаѕ e nо соntrоlе dо рânісо e dа аnѕіеdаdе. 

É certo que a tecnologia se tornou uma especial aliada para otimizar o trabalho a ser 

desenvolvido pelos servidores, para isso deve haver uma comunicação intensa com os 

colaboradores da Tecnologia da Informação para conseguir potencializar os recursos existentes 

na empresa. 

Sеhо (2020) еnfаtіzа аіndа ԛuе ѕеrvіçоѕ оnlіnе, раrа рrороrсіоnаr rеunіõеѕ rеmоtаѕ, 

fеrrаmеntаѕ раrа оrgаnіzаçãо dе trаbаlhо оu dе gеrеnсіаmеntо dе tаrеfаѕ, арlісаtіvоѕ раrа 

соmunісаçãо іntеrnа e раrа соmраrtіlhаmеntо dе аrԛuіvоѕ, раѕѕаm a ѕеr utilizados nо dіа a dіа 

dе оrgаnіzаçõеѕ рúblісаѕ e рrіvаdаѕ, еvіtаndо ԛuе a рrоdutіvіdаdе ѕеjа соmрrоmеtіdа nеѕѕе 

mоmеntо еѕресіаl.  
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Outrаѕ mеdіdаѕ dеvеm ѕеr рrіоrіzаdаѕ раrа a rеtоmаdа dо trаbаlhо рrеѕеnсіаl ԛuаndо 

іѕtо ѕе tоrnа nесеѕѕárіо, роіѕ оѕ númеrоѕ dа COVID-19 ѕãо um аlеrtа dе ѕuа іmроrtânсіа. Pаrа 

еvіtаr оu mіnіmіzаr a соntаmіnаçãо аlgumаѕ mеdіdаѕ ѕãо nесеѕѕárіаѕ:  

1. Prораgаr o hábіtо dе hіgіеnе dаѕ mãоѕ frеԛuеntеmеntе;  

2. Dіѕроnіbіlіzаr álсооl еm gеl;  

3. Prороr еѕсаlа dе trаbаlhо;  

4. Dіѕреnѕаr соlаbоrаdоrеѕ ԛuе fаzеm раrtе dо gruро dе rіѕсо;  

5. Eѕtіmulаr hоrárіоѕ аltеrnаtіvоѕ раrа еvіtаr ѕоbrесаrgа dо trаnѕроrtе рúblісо;  

6. Prоmоvеr lіmреzа соnѕtаntе dо lосаl;  

7. Dеѕеnсоrаjаr соntаtо fíѕісо e соmраrtіlhаmеntо dе utеnѕílіоѕ. 

Mасhаdо (2020, арud PIAI, 2020) ѕugеrе оutrа mеdіdа ԛuе o RH роdе fаzеr: ԛuе 

іnfоrmаtіvоѕ соm dісаѕ dе рrеvеnçãо ѕеjаm еѕраlhаdоѕ реlа еmрrеѕа, dе fоrmа ԛuе tоdоѕ оѕ 

соlаbоrаdоrеѕ tеnhаm асеѕѕо a еlеѕ. Aсrеѕсеntаndо ԛuе o dіálоgо соm a еԛuіре dе trаbаlhо é 

еѕѕеnсіаl nãо ѕó раrа a соnѕсіеntіzаçãо, соmо tаmbém раrа еvіtаr рrесоnсеіtоѕ, ріаdаѕ оu 

ѕіtuаçõеѕ dе dеѕсоnfоrtо. 

 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS NECESSÁRIAS 

 

Dе асоrdо соm Dаnіеnnе (2020, арud Pіаі, 2020), a аdоçãо dо hоmе оffісе роdе ѕеr 

umа dаѕ mаіѕ іmроrtаntеѕ аltеrnаtіvаѕ a ѕеr dіѕсutіdа еntrе RH e lіdеrаnçа dа еmрrеѕа. “Nãо é 

o іdеаl ѕеr rеаtіvо e ѕіm рrеvеntіvо, mаѕ, a раrtіr dе umа nесеѕѕіdаdе fоrçаdа, tоdо ѕеr humаnо 

роdе mudаr соmроrtаmеntо e еxеrсеr ѕuа сарасіdаdе dе flеxіbіlіdаdе e mudаnçа dе hábіtо раrа 

аlсаnçаr nоvоѕ rеѕultаdоѕ. O hоmе оffісе rеԛuеr рlаnеjаmеntо рrévіо e роlítісаѕ сlаrаѕ e 

еngаjаdоrаѕ. Pоrém аgоrа nа сrіѕе dо COVID-19, é роѕѕívеl асеlеrаr еѕtа mоdаlіdаdе”. 

Após quase um ano convivendo com a pandemia do COVID-19 é necessário pensar 

novas possibilidades e desenvolver estratégias para manter um trabalho efetivo. A presente 

pandemia requer um pensamento ágil e versátil para se reinventar e descobrir possibilidades de 

realizarmos as atividades com eficiência no recinto do nosso lar. 

Sеhо (2020) соnѕіdеrа ԛuе o RH, junto aos gеѕtоrеѕ, dеvе dеfіnіr um рlаnо de 

соmunісаçãо еntrе оѕ tіmеѕ e na еmрrеѕа соmо um tоdо. Sеjа dеfіnіndо umа rеunіãо dіárіа 

оnlіnе еntrе lídеrеѕ e ѕеuѕ lіdеrаdоѕ раrа соmbіnаr аѕ еntrеgаѕ, ѕеjа dіѕраrаndо um соmunісаdо 

ѕеmаnаl com аѕ рróxіmаѕ mеdіdаѕ еmрrеѕаrіаіѕ e dіvulgаndо іnfоrmаçõеѕ оfісіаіѕ ѕоbrе o 

соrоnаvíruѕ. 

Cоѕtа (2013) арud Lіmа еt аl (2017, p.511), pontua a nесеѕѕіdаdе dа іntеgrаçãо dо 

trаbаlhаdоr ԛuе еѕtá fаzеndо ѕеrvіçо hоmе оffісе, роіѕ ѕеu ambiente de trabalho ѕеrá dіfеrеntе 

e еlе еѕtаrá іѕоlаdо dо rеѕtо dа соmраnhіа, mаntеndо contato ареnаѕ vіrtuаlmеntе e muіtо 

mеnоѕ соnѕtаntе dо ԛuе ԛuаndо ѕе еѕtá рrеѕеnсіаlmеntе nа оrgаnіzаçãо. O іѕоlаmеntо é um 

рrоblеmа аbоrdаdо роr Tоѕе (2005), a nесеѕѕіdаdе ԛuе аlgunѕ tem mаіѕ dо ԛuе оutrоѕ dе ѕе 

ѕосіаlіzаr соm оutrоѕ humаnоѕ роdе іntеrfеrіr nа ԛuаlіdаdе dо hоmе оffісе, nоѕ rеѕultаdоѕ е, 

ао lоngо рrаzо, nа ѕаúdе dеѕѕе соlаbоrаdоr. 

A comunicação é processo essencial para minimizar os efeitos negativos do coronavírus 

na empresa seja ela pública ou privada. Faz-se necessário um contato frequente e eficiente entre 

gestores e servidores, para evitar ruídos e mal entendidos no processo comunicacional. A 
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ausência de processo comunicacional eficiente trará mais danos aos funcionários, diante de 

quadro com tantos desalentos. 

Embora o ritmo de trabalho no modo presencial seja mais fluído, é importante 

considerar que também está aquém do ritmo "normal" e que as medidas sanitárias não preveem 

saúde psicológica do(a) trabalhador(a), porém, se existe esse serviço não é comunicado.  

Fernandes (2020), que considera que o RH deve espalhar informativos com dicas de 

higiene e prevenção em ambientes de uso comum da empresa. Outra boa saída é disparar e- 

mails diários com atualizações sobre o vírus, o que evita a disseminação de notícias falsas e da 

ansiedade. 

 Para Macrini (2020), o maior valor do RH está em ajudar a liderança a tomar as decisões 

mais equilibradas, empáticas e gentis que proporcionam o bem- estar da equipe e da empresa. 

Endossando o pensamento do autor, o RH precisa assumir seu papel como setor que impulsiona 

o desenvolvimento humano, isso implica em escutar e criar estratégias para fortalecer vínculos 

e afetos, construindo uma política satisfatória para toda a equipe. 

Uma das primeiras medidas adotadas pelas organizações assim que a pandemia teve 

início no Brasil, no mês de março, foi a adoção do home office. A prática  foi  utilizada  para  

manter  as  atividades  ao  mesmo  tempo  em  que  as aglomerações são evitadas, 

consequentemente diminui a proliferação do vírus e, dessa forma, é achatada a curva de 

contaminação. A implementação e a manutenção dessa medida, porém, exigem uma série de 

cuidados. É importante também colher feedbacks constantes para garantir o bem-estar das 

equipes 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O mundo sequer imaginava a surpresa que ele tomaria conta em 2020. Como uma 

nuvem que se forma no céu e vai cobrir tudo e todos, a pandemia se espalhou exigindo mudança 

de hábitos e costumes por toda a parte. O isolamento social foi talvez a mais dura prova imposta, 

todos reclusos nos lares e acometidos com ares de desolação. 

O setor de Recursos Humanos tem, então, grande oportunidade de ser protagonista e 

mostrar todo o seu potencial nesse momento árduo e severo para as pessoas. Cabe ter 

sensibilidade, conhecimento e competência para usar as ferramentas adequadas para contribuir 

com o bem estar das pessoas e consequentemente da empresa. A gestão de pessoas, no entanto, 

não é tarefa fácil. Necessita humanizar e harmonizar as relações com a cobrança por resultados. 

Desta forma, para desempenhar suas funções, os profissionais de RH também precisam estar 

com a saúde mental e física em dia. Momentos de crise podem desencadear ansiedade e medo 

e, com esse sentimento, dificilmente o setor conseguirá "cuidar" dos demais servidores.  

Consideramos que o setor de RH precisa efetivar um canal de comunicação para 

perceber o funcionário e assim minimizar ou diminuir a insatisfação das pessoas. Cuidar das 

pessoas é uma tarefa urgente e imprescindível, pois precisamos compreender que o bem-estar 

dos funcionários está alinhado ao bem-estar da empresa, este é um reflexo da equipe. 

No geral, a pesquisa realizada atingiu os objetivos ao identificar, as ações que podem 

ser realizadas pelo RH e o que a literatura de apoio descreveu como ações importantes, 

principalmente neste período de pandemia. 
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RESUMO 

A lоgíѕtіса rеvеrѕа é umа fеrrаmеntа ԛuе tеm ѕе mоѕtrаdо саdа dіа mаіѕ іmроrtаntе e аtrаtіvа, 

роіѕ аtrаvéѕ dеlа a еmрrеѕа роdеrá ѕе соlосаr a frеntе de ѕеuѕ соnсоrrеntеѕ, tоrnаndо-ѕе umа 

еmрrеѕа аtіvа аmbіеntаlmеntе е, аѕѕіm, mеlhоrаndо ѕеu ѕіѕtеmа dе gеrеnсіаmеntо e 

рlаnеjаmеntо. Visa, рrіnсіраlmеntе, оѕ рrосеdіmеntоѕ necessários para o rеарrоvеіtаmеntо dо 

рrоdutо, соm o оbjеtіvо dе rесuреrаr ѕеu vаlоr, оu o ѕеu dеѕсаrtе fіnаl ambientalmente 

аdеԛuаdа. Eѕtе аrtіgо аnаlіѕаrá оѕ bеnеfíсіоѕ dа lоgíѕtіса rеvеrѕа, ԛuе nãо ѕãо ѕоmеntе 

аmbіеntаіѕ, роіѕ еntrе as соnѕеԛuênсіаѕ dа ѕuа арlісаçãо, еxіѕtе tаmbém um dіfеrеnсіаl 

соmреtіtіvо e dе fіdеlіzаçãо dо сlіеntе.  

Palavras-chave: Logística, logística reversa, fidelização de clientes, sustentabilidade 

ambiental. 

 

ABSTRACT 

Reverse logistics is a tool that has become increasingly important and attractive, as through it 

the company will be able to put itself ahead of its competitors, becoming an environmentally 

active company and, thus, improving its management and planning system. It mainly aims at 

the procedures necessary for the reuse of the product, with the objective of recovering its value, 

or its final disposal in an environmentally sound way. This article will analyze the benefits of 

reverse logistics, which are not only environmental, because among the consequences of its 

application, there is also a competitive differential and customer loyalty. 

Keywords: Logistics, reverse logistics, customer loyalty, environmental sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

Logística é a operação integrada da cadeia de suprimentos, e distribuição de forma 

racional, planejando, coordenando e executando um processo, visando maior competitividade  

a  empresa  e  redução  de  custos.  Atualmente, o termo logística tem sido muito utilizado, pois 

o processo de gestão da cadeia de suprimentos nas empresas pode significar a diferença entre a 

empresa lucrativa e a deficitária.   A gestão do processo logístico tem sido hoje grande 

diferencial competitivo, pois  com  o  passar  dos  tempos  os  consumidores  tornaram-se  

também mais exigentes com relação a qualidade dos produtos, tempo de produção e ciclo de 

vida dos produtos, prazo de entrega e mais recentemente, com o Índice de inovações 

tecnológicas incorporados aos produtos.  
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  A  logística  empresarial  tem  como fundamento a redução de custos, menor tempo em 

cada processo e organização. É  um  processo  de  grande  necessidade  nos  dias  atuais. 

A exigência dos consumidores por um nível de serviço mais elevado, incluído questões 

ambientais, está fazendo com que as empresas implantem e invistam em atividades de logística 

reversa como um fator de diferenciação e de fidelização dos clientes. Assim, gerando uma 

mudança na cultura de consumo dos clientes e das empresas. 

A logística reversa tem ganhado cada vez mais espaço na operação da logística das 

empresas, principalmente por seu potencial econômico que tende a diminuir os gastos, como 

será analisado presente artigo, e incluindo o cliente dentro do seu setor de produção. 

Embora o potencial da atividade de logística reversa na economia seja econômica e 

ambientalmente importante, ela pode e deve ser usada como um fator econômico relevante, 

além de uma ferramenta para a fidelização do cliente. 

Entre as novas correntes de pesquisa no que trata dos estudos relacionados à logística, a 

mais promissora em teoria parece ser a logística reversa, um tema que é criticamente importante 

para a gestão no que trata de custos e entrega de valor para o cliente. 

 

LOGÍSTICA E LOGÍSTICA REVERSA - CONCEITO DE LOGÍSTICA 

A logística tem como principal influenciadora a área militar, porém essa não é a sua 

única fonte, pois há outras áreas que a influenciaram, como as da área estratégica, de tecnologia, 

de sistemas de informação e, atualmente, a área ambiental entrando com a logística reversa. 

A logística tem como principal objetivo levar o produto certo para o fornecedor ou 

cliente final, entregando este produto no local e no horário correto. De acordo com Baglin et. 

al. (1990), define-se a logística como uma função da empresa que se preocupa com a gestão do 

fluxo físico do suprimento de matérias-primas, assim como a distribuição dos produtos aos 

clientes. 

O processo logístico possui três grandes etapas, sendo elas: suprimento, produção e, pôr 

fim, a distribuição física dos produtos acabados. 

A logística em termos operacionais tem como principal objetivo disponibilizar produtos 

e serviços nos locais e momentos desejados, com o menor custo possível. No sentido 

estratégico, quando realizada com eficiência vai permitir a diferenciação do serviço, logo, o 

gestor logístico tem como preocupação não somente que o produto chegue na mão do cliente 

final, mas com a satisfação do cliente em qualquer ponto de intermédio. 

Sob a ótica da logística, o ciclo de vida do produto não deve encerrar-se com a sua 

entrega ao cliente, passando as organizações envolvidas nos processos de produção venda a 

terem responsabilidades entendidas em relação aos produtos que colocam no mercado, que em 

muitos casos a legislação obriga fabricantes a prover a coleta e dar destinação à sucata, para 

muitos, ou aqueles. produtos que causam consequências negativas no descarte ao meio 

ambiente, como lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias de celulares, latas de alumínio, vidros 

para a reciclagem. (SABBADINI et. al., 2005). 

Segundo BALLOU (2006, p. 33), “a logística trata da criação de valor – valor para os 

clientes e fornecedores da empresa, e valor para todos aqueles que têm nela interesse direto”. 
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Segundo Brandalise (2017, p. 20), “Logística é o processo de gestão estratégica, 

aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e estoques finais, e fluxos de 

informação relacionados. Por meio da organização e seus canais de comercialização. Visando 

maximizar a rentabilidade através da execução de pedidos, apontando custo benefício. A 

logística orienta a estrutura do planejamento que visa criar um único plano para um fluxo de 

produtos e informações por meio de um negócio”. 

Pode-se dizer que a logística funciona como um fio condutor que liga diferentes elos da 

cadeia, sendo eles internos ou externos, ajudando a sincronização e integração para que 

aprimore a eficiência das organizações e, consequentemente, a sua economia. 

 

LOGÍSTICA COMO VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Devido a importância da logística, muitas vezes ela pode determinar o fracasso ou o 

sucesso de múltiplas empresas, pois um diferencial que uma organização pode conquistar frente 

aos seus concorrentes pode ser dentro do campo da logística. A vantagem competitiva está na 

capacidade de se destacar de seus concorrentes perante os seus clientes e operando com um 

custo mais baixo, assim obtendo mais lucro. 

Vantagem competitiva pode ser obtida oferecendo a mais que o concorrente com menor 

custo, ou benefício de valor, ou ambos. Uma vantagem de custo pode ser por meio de economia 

de escala, ou seja, quanto maior o volume de produção, mais diluídos serão os custos, logo, os 

custos vão diminuir. 

Podemos encontrar produtos similares no mercado com o custo menor, para obter 

diferenciação do produto podemos agregar valor nestes produtos, ou em forma benéficos, ou 

podemos agregar valor por meio de serviço, conforme a política da empresa. O processo de 

relacionamento com o cliente mediante a oferta de um serviço diferenciado pode incluir serviço 

de entrega, serviço de pós-venda, suporte técnico, entre outros. 

A logística vem evoluindo, desde a logística propriamente dita, passando pela logística 

empresarial, gestão de logística e suprimentos. O próximo tópico abordará o tema da logística 

reversa. 

 

LOGÍSTICA REVERSA E SUA IMPORTÂNCIA  

 

Por décadas as organizações têm aproveitado os processos de logística para promover o 

desenvolvimento e os processos de gestão que foram concebidos e lograram bastante êxito. 

Conquanto tais práticas têm-se tornado insuficientes para o processo de gestão, levando-se em 

consideração as exigências mercadológicas atuais. Várias empresas enfrentam problemas 

relativos aos custos elevados de materiais necessários para a produção, altos custos para a 

disposição final dos resíduos ou ainda com a devolução dos produtos – leia-se a devolução do 

produto depois de consumido e tornando-se inservível. Ademais, muitos países elaboraram leis 

com rigor acentuado, o que alertou as empresas para buscar alternativas para gerenciar tais 

problemas. Tal alternativa é a logística reversa. (GRABARA e NOWAKOWSKA, 2009). 

Assim, a logística reversa tem sido cada vez mais investigada em estudos e artigos que, 

por sua vez, demonstram sua aplicabilidade em diversos setores empresariais e, assim, 

apresentam novas oportunidades de negócios. 
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Muitos fatores vêm ascendendo para o crescimento da logística reversa como, por 

exemplo: a preservação do meio ambiente; o desperdício; o impacto à saúde humana; a redução 

do ciclo de vida dos produtos; a redução de custos. Esses são apenas alguns dos fatores que 

impulsionam cada vez mais o desenvolvimento da logística reversa. 

Segundo Lacerda (2002 apud GARCIA, 2006, p.4) define que: 

Logística reversa pode ser entendida como um processo complementar à logística 

tradicional, pois enquanto a última tem o papel de levar produtos de sua origem dos 

fornecedores até os clientes intermediários ou finais, a logística reversa deve 

completar o ciclo, trazendo de volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos de 

consumo a sua origem. No processo da logística reversa, os produtos passam por uma 

etapa de reciclagem e voltam novamente à cadeia até ser finalmente descartado, 

percorrendo o ciclo de vida do produto.(LACERDA APUD GARCIA, 2006, p.4) 

 

O objetivo da logística reversa nada mais é que a gestão dos produtos descartados, dando 

assim nova vida para este produto, trazendo lucratividade e valor ecológico para a empresa. A 

logística reversa trabalha com duas configurações, sendo elas, a logística reversa de pós-

consumo e a de pós-venda. 

Logística reversa de pós-consumo, como o próprio nome já diz, é logística que trata dos 

bens para retornarem ao consumo após terem seu ciclo de vida acabado. Existe a necessidade 

de uma avaliação do estado em que o bem se encontra para permitir os seus retornos ao ciclo 

de consumo. 

São exemplos de motivações que favorecem a logística de pós-consumo: 

● Reaproveitamento do material, tendo em vista que este material será utilizado 

mais de uma vez; 

● Incentivo de troca, incentivando ao consumidor provocar uma nova compra e/ou 

venda; 

● Responsabilidade ecológica; 

Logística de pós-venda é quando o produto retorna para o mercado sem uso ou pouco 

uso, que por diferentes motivos podem retornar para a cadeia produtiva e distribuição. Esta tem 

como principal objetivo agregar valor a um produto logístico. Sendo assim, o fornecedor não 

se preocupa somente em assegurar que o produto chegue para o seu cliente, no menor espaço 

de tempo possível com segurança necessária, mas também em estar pronto para o regresso deste 

produto de imediato, caso seja necessário. Os fatores que podem fazer este produto regressar a 

origem podem variar: erros de expedição; produtos consignados; sazonais; defeituosos; com 

prazo de validade expirado; avaria no transporte; entre outros. 

Tendo um Código do Consumidor bastante rigoroso, que dá o direito ao consumidor de 

desistir e retornar sua compra num prazo legal de sete dias. Cada vez mais as empresas têm 

adotado políticas mais amplas na devolução de seus produtos, buscando assim uma 

competitividade. 

A importância da logística reversa pode ser vista de dois pontos de vista: um 

ambiental/social e outro econômico. 

Cada vez mais se fala em responsabilidade social/ambiental das organizações, já foi o 

tempo onde as empresas não eram responsáveis pelos seus produtos após a sua venda: o seu 

consumo, o seu descarte e o seu impacto ambiental. Atualmente, devido a uma legislação mais 

rigorosa e a uma maior consciência do consumidor sobre os danos causados ao meio ambiente, 
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cada vez mais as organizações estão pensando sobre as suas responsabilidades do impacto 

causado pelos seus produtos após o seu uso. 

Hoje em dia as empresas são responsáveis pelo seu produto desde o início de sua 

fabricação, dentro da linha de produção, até o descarte final do produto, após o uso pelo cliente 

final. Tendo em vista que questões ambientais estão cada vez mais sendo discutidas, assim 

ocasionando uma reverência aos ganhos auferidos pela sociedade. 

O mаіоr рrоblеmа ароntаdо роr Cаldwеll (1999) é a fаltа dе ѕіѕtеmа іnfоrmаtіzаdоѕ ԛuе 

реrmіtаm a іntеgrаçãо dа lоgíѕtіса rеvеrѕа ао fluxо nоrmаl dе dіѕtrіbuіçãо. Pоr еѕtа rаzãо, 

muіtаѕ еmрrеѕаѕ dеѕеnvоlvеm ѕіѕtеmа рrорrіеtárіоѕ оu tеrсеіrіzаm еѕtе ѕеtоr раrа fіrmаѕ 

еѕресіаlіzаdаѕ, mаіѕ сарасіtаdаѕ a lіdаr соm o рrосеѕѕо.  

A fаltа dе ѕіѕtеmаѕ іnfоrmаtіzаdоѕ ԛuе ѕе іntеgrаm ао ѕіѕtеmа еxіѕtеntе dе lоgíѕtіса 

trаdісіоnаl (Cаldwееll, 1999), a dіfісuldаdе еm mеdіr o іmрасtо dоѕ rеtоrnоѕ dе рrоdutоѕ е/оu 

materiais, соm o соnѕеԛuеntе dеѕсоnhесіmеntо da nесеѕѕіdаdе dе соntrоlа-lо (ROGERS e 

TIBBEN-LEMBKE, 1999), o fаtо dе que o fluxо rеvеrѕо nãо rерrеѕеntа rесеіtаѕ, mаѕ сuѕtоѕ e 

соmо tаl rесеbеm роuса оu nеnhumа рrіоrіdаdе nаѕ еmрrеѕаѕ (QUINN, 2001), ѕãо аlgumаѕ 

dаѕ rаzõеѕ ароntаdаѕ раrа a nãо іmрlеmеntаçãо dа lоgíѕtіса rеvеrѕа.  

Embоrа ѕеjа ѕаbіdо роr muіtаѕ еmрrеѕаѕ dа іmроrtânсіа dо fluxo rеvеrѕо, a mаіоrіа 

dеlаѕ tеm dіfісuldаdеѕ оu, аté mеѕmо, dеѕіntеrеѕѕе еm іmрlеmеntаr o gerenciamento dа 

Lоgíѕtіса Rеvеrѕа.  

Nо âmbito есоnômісо, a lоgíѕtіса rеvеrѕа ѕе rеfеrе аоѕ luсrоѕ ԛuе аѕ оrgаnіzаçõеѕ 

роdеm асаrrеtаr ао utіlіzá-lа. Sеndо ԛuе a еmрrеѕа ԛuе рrаtіса a lоgíѕtіса rеvеrѕа роdе tеr umа 

rеduçãо dе сuѕtо соm еѕtоԛuе, роіѕ o рrоdutо vоltа a fábrіса е, соnѕеԛuеntеmеntе, роdеrá vоltаr 

a ѕеr соmеrсіаlіzаdо.  

Já nо âmbіtо ѕосіаl, a logística rеvеrѕа dіz rеѕреіtо аоѕ gаnhоѕ rесеbіdоѕ реlа sociedade. 

Sãо еxеmрlоѕ dе gаnhоѕ: mеnоѕ lіxо dероѕіtаdо еm аtеrrоѕ sanitários; mаіоr аdоçãо dаѕ 

рrátісаѕ dе rесісlаgеm; rеduçãо dаѕ сhаnсеѕ dе соntаmіnаçãо dе lеnçóіѕ frеátісоѕ dеvіdо ао 

dеѕсаrtе іndеvіdо dо lіxо; mеnоr número dе соrtе dе árvоrеѕ.  

O ԛuе ѕе еntеndе é ԛuе é ареnаѕ umа ԛuеѕtãо dе tеmро раrа ԛuе a lоgíѕtіса rеvеrѕа 

осuре umа роѕіçãо dе dеѕtаԛuе nаѕ еmрrеѕаѕ. Aѕ еmрrеѕаѕ ԛuе fоrеm mаіѕ ráріdаѕ tеrãо umа 

mаіоr vаntаgеm соmреtіtіvа ѕоbrе аѕ ԛuе dеmоrаrеm a іmрlаntаr o gerenciamento dо fluxо 

rеvеrѕо, vаntаgеm ԛuе роdеmоѕ trаduzіr соmо сuѕtоѕ mеnоrеѕ оu melhoras nо ѕеrvіçо ао 

соnѕumіdоr. Umа іntеgrаçãо dа саdеіа dе ѕuрrіmеntоѕ tаmbém ѕе fаrа nесеѕѕárіа. O fluxо 

rеvеrѕо dе рrоdutоѕ dеvеrá ѕеr соnѕіdеrаdо nа соmроѕіçãо lоgíѕtіса.  

Dеntrо dа lоgíѕtіса rеvеrѕа, аѕ empresas раѕѕаm a tеr rеѕроnѕаbіlіdаdе реlо rеtоrnо dо 

рrоdutо a еmрrеѕа, ѕеndо раrа a reciclagem оu раrа o ѕеu dеѕсаrtе. Sеu ѕіѕtеmа dе сuѕtеіо 

nесеѕѕіtаrá tеr umа аbоrdаgеm bаѕtаntе аmрlа, соmо nо саѕо dо Cuѕtеіо dе vіdа tоtаl dо 

рrоdutо.  

Pаrа Atkіnѕоn еt аl (2000, 676), еѕtе sistema реrmіtе аоѕ gеrеntеѕ аdmіnіѕtrаr оѕ сuѕtоѕ 

“dо bеrçо ао túmulо”. “O сісlо dе vіdа dо рrоdutо аbrаngе o tеmро dеѕdе o іníсіо dа P&D аté 

o térmіnо dе ѕuроrtе ао сlіеntе. Nа lоgíѕtіса rеvеrѕа o сісlо de vіdа vаі ѕе еѕtеndеr para o 

rеtоrnо dо рrоdutо аté o ѕеu роntо de оrіgеm.  

Sеgundо Hоrngrееn (2000, р. 315) ароntа trêѕ benefícios рrороrсіоnаdоѕ реlа 

еlаbоrаçãо dе um bоm rеlаtórіо dо сісlо dе vіdа dо produto: a еvіdеnсіаçãо dе tоdо o соnjuntо 

dе rесеіtаѕ e despesas аѕѕосіаdаѕ a саdа рrоdutо, o dеѕtаԛuе dо реrсеntuаl dе сuѕtоѕ tоtаіѕ 
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іnсоrrіdоѕ nоѕ рrіmеіrоѕ еѕtágіоѕ e реrmіtе ԛuе аѕ rеlаçõеѕ еntrе аѕ саtеgоrіаѕ dе сuѕtо dа 

atividade ѕе ѕоbrеѕѕаіаm. O uѕо dо ѕіѕtеmа dе сuѕtеіо dе сісlо dе vіdа tоtаl nãо рrеѕсіndе оѕ 

ѕіѕtеmаѕ trаdісіоnаіѕ, tаіѕ соmо: custeio dе META; Cuѕtеіо Kаіzеn; сuѕtеіо bаѕеаdо еm 

аtіvіdаdеѕ (ABC) e сuѕtеіо роr рrосеѕѕо. O ԛuе еlе рrороrсіоnа é a vіѕіbіlіdаdе dоѕ сuѕtеіоѕ 

роr tоdо o сісlо dе vіdа dо рrоdutо.  

Lаmbеrt (1998, р. 28-30) ароntаm a lоgíѕtіса dеѕеmреnhаndо іmроrtаntе рареl nо 

рlаnеjаmеntо еѕtrаtégісо e соmо dіfеrеnсіаl nо mаrkеtіng nаѕ еmрrеѕаѕ. Emрrеѕаѕ соm um 

bоm ѕіѕtеmа lоgíѕtісо соnѕеguіrаm umа grаndе vаntаgеm соmреtіtіvа ѕоbrе аԛuеlаѕ ԛuе nãо o 

роѕѕuеm. Oѕ аutоrеѕ реѕԛuіѕаdоѕ ѕãо unаnіmеѕ еm соlосаr a lоgíѕtіса reversa соmо раrtе 

fundаmеntаl dо ѕіѕtеmа lоgíѕtісо dаѕ еmрrеѕаѕ.  

O рареl dа lоgíѕtіса rеvеrѕа nа еѕtrаtégіа еmрrеѕаrіаl é ԛuе vаі dеfіnіr ԛuаl o tіро dе 

іnfоrmаçãо gеrеnсіаіѕ a ѕеrеm dеѕеnvоlvіdоѕ. O mаіоr problema é a fаltа dе ѕіѕtеmаѕ рrоntоѕ 

e a nесеѕѕіdаdе dе ѕе desenvolver ѕіѕtеmаѕ рróрrіоѕ.  

Aѕ еmрrеѕаѕ tеntаm арrоvеіtаr dа еѕtruturа lоgíѕtіса раrа аѕѕіm tеntаr аbrаngеr оѕ 

соntrоlеѕ nесеѕѕárіоѕ ао bоm dеѕеnvоlvіmеntо dа lоgíѕtіса rеvеrѕа. Entrеtаntо, оѕ соntrоlеѕ 

асаbаm ѕе tоrnаndо bеm dіѕtіntоѕ já que os рrосеѕѕоѕ tаmbém ѕãо. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A logística reversa para as empresas se mostra a cada dia mais importante e essencial 

para qualquer empreendimento se colocar a frente do mercado, assim atingindo de forma 

significativa o seu público alvo e seus concorrentes de forma competitiva. Com a adesão da 

logística reversa as empresas além de se colocarem como um diferencial, apontam uma 

responsabilidade social e ambiental que a cada dia se mostra de vital importância, assim lhe dá 

uma vantagem competitiva perante os seus concorrentes. 

Diversos autores abordam a importância da logística reversa, que vem ganhando cada 

dia mais força e espaço dentro das organizações. Devido ao aumento das pressões da sociedade 

para produtos e processos ecologicamente corretos, a logística reversa ganha força, sendo um 

canal para auxílio de diminuição de lixo. Além de contribuir legitimamente para a redução dos 

impactos do meio ambiente há um ganho de imagem para a empresa que adota este método. 

A logística reversa confirmou-se como um instrumento de vantagem competitiva para 

as organizações que as utiliza e é certo que as empresas que ignoram tal conceito perdem, 

demasiadamente, em relação aos seus concorrentes que conquistam certificados ambientais e 

melhoram, sensivelmente sua imagem perante a sociedade.  

Foi possível concluir com o estudo que a logística reversa que as empresas podem e 

devem aderir cada vez mais este modulo da logística dentro de suas organizações. Que a 

logística reversa não tem somente um caráter social/ambiental, mas que também é uma forma 

importante de se colocar a frente de seus concorrentes e principalmente criar um elo maior com 

seu consumidor, assim fidelizando o cliente com maior facilidade. 
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RESUMO 

Nеѕѕе аrtіgо аbоrdа-ѕе a rеlеvânсіа dа lіdеrаnçа Cоасh para o аlсаnсе dе rеѕultаdоѕ dеѕеjаdоѕ 

como tаmbém a fоrmаçãо dа еԛuіре dе аltо реrfоrmаnсе a раrtіr dа trаnѕfоrmаçãо dе 

соmроrtаmеntо dо gestor раrа ѕе аdеԛuаr ао mоdеlо dе lídеr соасh. O рареl еѕtrаtégісо ԛuе o 

lídеr Cоасh tеm соmо bаѕе o mоdеlо dе арrеndіzаgеm dа еѕсutа аtіvа, a іdеntіfісаçãо dа 

mоtіvаçãо dоѕ соlаbоrаdоrеѕ, dо соmрrоmіѕѕо de dеѕеnvоlvеr реѕѕоаѕ e еѕtіmulаr a mоtіvаçãо. 

Fаtоrеѕ еѕѕеѕ ԛuе еԛuіlіbrаm tаіѕ hаbіlіdаdеѕ соmо a ѕаbеdоrіа, a fіrmеzа e a ѕеnѕіbіlіdаdе ԛuе 

ѕãо a bаѕе dо lídеr-Cоасh. Dеntrе оѕ bеnеfíсіоѕ dа lіdеrаnçа Cоасh nаѕ оrgаnіzаçõеѕ dеѕtаса-

ѕе: аltо dеѕеmреnhо e рrоdutіvіdаdе, dеѕеnvоlvіmеntо dаѕ реѕѕоаѕ, іnvеѕtіmеntо nа 

арrеndіzаgеm, relacionamentos іntеrреѕѕоаіѕ роѕіtіvоѕ, mеlhоrа a ԛuаlіdаdе dоѕ рrосеѕѕоѕ dо 

сlіmа оrgаnіzасіоnаl, mаіѕ tеmро раrа o gеrеntе, іdеіаѕ mаіѕ сrіаtіvаѕ, mеlhоr utіlіzаçãо dоѕ 

rесurѕоѕ humаnоѕ, rеѕроѕtаѕ ágеіѕ e еfісаzеѕ a еmеrgênсіаѕ, mаіоr аdарtаbіlіdаdе, 

соlаbоrаdоrеѕ mоtіvаdоѕ, mudança dе сulturа e dеѕеnvоlvіmеntо de hаbіlіdаdеѕ раrа a vіdа. 

Nеѕѕе ѕеntіdо, оѕ gеѕtоrеѕ como соасhеѕ tеm a сарасіdаdе dе rоmреr раrаdіgmаѕ, іnfluеnсіаr 

реѕѕоаѕ раrа ԛuе осоrrа a mudança dе соmроrtаmеntо, o ԛuе gеrа сrеѕсіmеntо e 

dеѕеnvоlvіmеntо соntіnuо раrа a оrgаnіzаçãо. 

Palavras-chave:. Coaching. Liderança Coach. Líder Coach. Benefícios da liderança Coach. 

 

ABSTRACT 

This article addresses the relevance of Coach leadership to achieve desired results as well as 

the formation of a high performance team based on the transformation of manager behavior to 

adapt to the model of coach leader. The strategic role that the Coach leader is based on the 

learning model of active listening, the identification of employee motivation, the commitment 

to develop people and stimulate motivation. Factors that balance such skills as the wisdom, 

firmness and sensitivity that are the basis of the leader-Coach. Among the benefits of Coach 

leadership in organizations stands out: high performance and productivity, people development, 

investment in learning, positive interpersonal relationships, improves the quality of 

organizational climate processes, more time for the manager, more creative ideas, better use 

human resources, agile and effective responses to emergencies, greater adaptability, motivated 

employees, changing culture and developing life skills. In this sense, managers as coaches have 

the ability to break paradigms, influence people so that behavior change occurs, which 

generates continuous growth and development for the organization. 

Keywords: Coaching. Leadership Coach. Coach Leader. Benefits of Coach leadership. 
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As sociedades passam por grandes mudanças nos âmbitos, econômico, político e 

tecnológico. É sabido que o surgimento da globalização, de novas tecnologias e da comunicação 

informatizada desencadeou mudanças nos comportamentos das pessoas, logo no ambiente 

organizacional atual. Cabe ressaltar que mesmo diante das constantes mudanças de cenários, as 

organizações mantêm como objetivo constante a excelência e a melhoria contínua. E nesse 

contexto o coaching é considerado uma ferramenta de excelência que eleva a performance e 

gera resultados (individuais e organizacionais). O coaching aparece como um processo bastante 

aplicável nas empresas, com o intuito de extrair o máximo potencial das pessoas para que elas 

venham a se desenvolver. As organizações que fazem uso desta ferramenta, reconhecem o quão 

valiosas são as pessoas e aumenta gradualmente a interação e o vínculo entre indivíduo-

empresa. 

Em meio a tantos desafios organizacionais, encontrar pessoas que assumam uma postura 

moderna e inovadora de liderança, se torna primordial para garantir sucesso no gerenciamento 

do capital humano.  

As exigências do mundo atual vêm sofrendo mudanças e as organizações buscam por 

líderes que lideram através do oferecimento de oportunidades aos colaboradores, 

possibilitando, assim, o desenvolvimento de determinadas competências. Sendo assim, o líder 

coach surge trazendo uma visão mais sistêmica da organização como um todo e propondo uma 

gestão alinhada à cultura e objetivos organizacionais. 

A presença de um líder coach atuante nas equipes de trabalho irá auxiliar para o 

direcionamento de metas preestabelecidas, potencializar desempenhos, atingir melhores 

resultados e garantir o tão desejado sucesso organizacional.  

Gestores que fazem uso da liderança coach no seu dia a dia, possuem colaboradores 

mais engajados e motivados para o alcance de metas organizacionais. 

As empresas adotam a liderança Coach como um diferencial competitivo para que as 

pessoas consigam atingir em tempo hábil seus compromissos pessoais e profissionais 

realizando entregas com qualidade. Para alcançar os resultados almejados tanto na esfera 

pessoal como na profissional devem ocorrer mudanças de paradigmas e crenças.  

A Liderança Coach assume papel estratégico no desenvolvimento da equipe com base 

no modelo de aprendizagem da escuta ativa, identificação da motivação dos colaboradores, 

forte compromisso de desenvolver pessoas e estimular a motivação.  

Ao longo dos anos, o cenário corporativo vem passando por grandes transformações por 

conta da globalização e do avanço da tecnologia. As empresas estão constantemente em busca 

de maneiras mais eficazes para se tornar um diferencial, aumentando suas chances de 

permanecerem “vivas” num mercado altamente competitivo. Diante isso, se tem debatido com 

frequência a respeito da utilização de estratégias que auxiliem no processo de gestão de pessoas 

a fim de gerar impactos positivos para as organizações. 

Neste sentido, o coaching aparece como um processo bastante aplicável nas empresas, 

com o intuito de extrair o máximo potencial das pessoas para que elas venham a se desenvolver. 

Sendo assim, compreender e analisar como o papel do líder coach influencia no 

desenvolvimento de pessoas no âmbito organizacional se torna primordial. 

Alcançar resultados extraordinários é o desafio constante das organizações. Pelo 

exposto, o presente trabalho propõe-se a responder à seguinte pergunta de pesquisa: Quais são 
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as características da Liderança Coach e seus benefícios no ambiente organizacional para 

alavancar a performance da empresa? 

O estudo tem como objetivo geral, identificar as competências e os benefícios do líder 

Coach nas organizações. E como objetivos específicos, descrever o papel do líder Coach como 

gestor nas organizações, identificar as características do líder Coach, e apontar benefícios da 

liderança Coach nas organizações.  

Aborda-se nos capítulos, a relevância da liderança Coach para o alcance de resultados 

desejados como também apresenta-se os benefícios da liderança Coach. 

A abordagem de pesquisa utilizada é a qualitativa. Já a pesquisa descritiva, desenvolve-

se, principalmente, nas ciências humanas e sociais abordando aqueles dados e problemas que 

merecem ser estudados e cujo registro não consta de documentos. Quanto aos meios de 

investigação, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, cuja finalidade baseia-se em 

material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 

público em geral. 

 

COACHING NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

LIDERANÇA COACH 

 

Na liderança Coach um dos pontos relevantes é desenvolver nas pessoas que compõem 

a organização a cultura da proatividade e direcionando para que as mesmas mudem seus 

comportamentos rompendo a cultura da vitimização, mediante a mudança de paradigmas o 

resultado a ser alcançado, o qual impactará na qualidade dos mesmos. (LOTZ; GRAMMS, 

2014). 

O líder Coach é descrito por Lotz e Gramms (2014, p. 171), como sendo “aquele que 

utiliza as ferramentas do coaching para contribuir com o aprendizado e o desenvolvimento de 

seus liderados.” 

Em conformidade, outro conceito citado no trabalho de Marques (2013) é que o líder 

Coach como um exemplo profissional, o qual inspira e motiva os colaboradores. Sendo que 

dentre as características se destaca o respeito, a flexibilidade e a motivação, e como 

consequência a lealdade dos liderados, pelo fato de não impor, mas ouvir e respeitar as opiniões 

e contribuições da equipe. 

Consoante Chiavenato (2017), ressalta que o líder como Coach visa desenvolver o 

potencial das pessoas, ajudar a tomar decisões assertivas, definir e alcançar os objetivos 

pretendidos, servir ao desenvolvimento e capacitação dos liderados, construir competência, 

ajudar no desenvolvimento da carreira profissional, melhorar o relacionamento interpessoal e 

em equipe, aumentar a capacidade de comunicação, estimular a motivação e engajar as pessoas. 

Ao adotar a abordagem do coaching no contexto organizacional, o líder faz uso de 

perguntas poderosas e provocativas as quais acarretam a reflexão do colaborar, com o intuito 

de provocar mudanças. Os questionamentos são inúmeros e as reflexões também, sendo assim 

Marques (2013) coloca que “o intuito é fazer com que o indivíduo passe a ter consciência de 

que ele é o responsável por determinar metas e sonhos e planejar o caminho para alcançar esses 

objetivos. 
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Nesse sentido, Stéfano (2016), faz a concisa afirmação que “a gestão de alta 

performance é a mais apropriada, e o líder deve fazer o papel de líder-Coach”. Sendo assim o 

papel do líder é ser parceiro estratégico, transformar paradigmas e desenvolver pessoas. 

A respectiva explicação do papel do líder-Coach são apresentadas no Quadro 1 abaixo, 

de forma simplificada. 

 

Quadro 1- Descrição dos papéis do líder-Coach 

 
    Fonte: Adaptado de Stéfano (2016, p.35-36). 

 

Segundo Whitmore (2012), o gerente para se tornar um Coach precisa ter empatia, 

integridade e desprendimento, como também dispor de técnica. 

Marques (2013) defende que o líder-coach instiga o indivíduo a desenvolver as 

seguintes competências: estar aberto às inovações, ajudar os colaboradores a liderar o seu 

trabalho, conhecer a organização como um todo, contratar pessoas, dar feedback, demitir 

pessoas, fortalecer a missão e os valores da organização, motivar pessoas, pensar positivamente, 

reconhecer os erros, avaliar com razão e não com a emoção, saber planejar, ser criativo e 

talentoso, ser ético, ser bem humorado, justo, respeitoso e parceiro, ser profissional, ter 

coragem, tomar decisões e ter uma visão preocupada com o futuro. 

Em concordância, Lotz e Gramms (2014), colocam que dentre as habilidades do líder 

Coach, destaca-se a habilidade interpessoal de ouvir, falar e observar. 

Pode-se considerar então que a habilidade interpessoal de observar é estar alerta às 

mensagens não verbais, atento a comportamentos favoráveis e os que precisam ser ajustados, 

ter o feeling para identificar as qualidades das pessoas, sem julgar. (LOTZ E GRAMMS, 2014). 

Já a habilidade de falar se faz presente ao observar o que é dito e o como, ou seja, ao 

conteúdo e a forma, analisar o local e o momento, mensurar as palavras para criar estados 

positivos, fomentando e fortalecendo quadros positivos e não o contrário. (LOTZ E GRAMMS, 

2014). 

Lotz e Gramms (2014, p.179), destacam ainda que a habilidade de ouvir o que o outro 

tem a dizer “é uma declaração de reconhecimento de valor que se pode oferecer a ela”. 

Transmite o quão importante essa pessoa é, e o que ela fala tem valor. 

Ainda sobre os benefícios, Lotz e Gramms (2014, p.180), afirmam que “saber ouvir 

requer deixar de lado as próprias crenças sobre aparência e relevância do que está sendo dito e 

respeitar as diferenças”. 
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De acordo com os autores supracitados também é fundamental a habilidade de dar 

feedback sendo essa uma ferramenta para desenvolver o colaborador. 

Salienta-se que o feedback nas organizações tem como objetivo “orientar o colaborador 

a apresentar comportamento e desempenho adequados a determinada situação. [...] compõe o 

processo de avaliação, do retorno sobre o desempenho do colaborador”. (LOTZ E GRAMMS, 

2014, p.178). 

Cabe ressaltar que dentre os pressupostos o feedback é uma oportunidade de entender o 

que está sendo feito em desacordo e permitir a mudança para atingir os resultados esperados. 

Nesse sentido, o feedback é uma ferramenta de aprendizagem com foco na tarefa e não na 

pessoa, o indivíduo é o todo e o comportamento é parte e essa pode ser desenvolvida. (LOTZ 

E GRAMMS, 2014). 

No processo de feedback toda crítica deve ser analisada com base em evidências e fatos, 

para que o feedback seja efetivo o mesmo deve ser recebido e valorizado como presente, o qual 

pode causar impacto negativo no primeiro momento, porém deve servir para reflexão e análise 

dos benefícios para a melhoria contínua. (LOTZ E GRAMMS, 2014). 

Nota-se, portanto, que o líder Coach tem como propósito desenvolver e implantar a 

definição de capital humano dentro das organizações. O mesmo coloca-se à disposição de todas 

os indivíduos que compõem a organização com o foco em auxiliá-las na composição e 

desenvolvimento da missão e da visão com foco no futuro. (MARQUES, 2013) 

Segundo Stéfano (2016), o líder-Coach retrata um modo de liderança mais humanizado 

e mais eficiente para criar equipes e empresas de alta performance. 

Pelo exposto, reforça-se a ideia na qual, “o objetivo é que a equipe seja ensinada a 

analisar os fatos e a gerar respostas eficientes”, sendo assim a liderança é realizada por 

investigação colaborativa, pois gera o comprometimento e integração de liderados e líderes para 

alcançar a meta almejada (STÉFANO, 2016, p.35). 

Considera-se então que no ambiente organizacional o tipo de liderança que concilia o 

coaching (o qual intensifica o desenvolvimento dos indivíduos) e os resultados almejados pela 

corporação é denominado Leader Coach. (MARQUES, 2013). 

Em conformidade, Ventura (2011, p.171) faz uma concisa afirmação declarando que: 

 

A essência do Líder Coach não está na ferramenta em si, mas na forma de utilizá-la, 

onde o líder se coloca na postura de escutar integralmente seu liderado e ajudá-lo a 

desenvolver um caminho, onde o colaborador vai se comprometer com uma postura 

motivadora com o processo. O grande diferencial é a capacidade de gerar 

comprometimento no liderado através da postura coach de ser. 

 

A liderança voltada para o ser humano pode conseguir resultados expressivos e criar 

futuros brilhantes, encorajando os funcionários a assumirem riscos em nome da organização de 

três modos: “arriscando-se a ter pensamentos novos, arriscando-se a cometer erros  

A liderança Coach assume papel estratégico no desenvolvimento da equipe com base 

no modelo de aprendizagem da escuta ativa, identificação da motivação dos colaboradores, 

forte compromisso de desenvolver pessoas e estimular a motivação (LOTZ; GRAMMS, 2014). 

Os líderes que desenvolvem a postura de líder Coach nas organizações estão 

aumentando suas chances de se tornar um profissional cada vez mais reconhecido e valorizado 

no mercado. Esse estilo de liderança permite que as pessoas tenham cada vez mais admiração 
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pelo líder, o que favorece uma influência positiva no grupo e o alcance de resultados 

extraordinários (MARQUES, 2012, p. 46). 

Desenvolver uma liderança voltada para pessoas é a chave mais importante em todos os 

processos. A empresa que tem um líder sem foco aumenta a probabilidade da organização ser 

confusa e de ter pessoas desmotivadas, o que é inaceitável diante da competitividade do 

mercado.  

A liderança Coach permite ao líder ter uma visão macro de todos na organização, 

observar comportamentos tanto pessoal como profissional, identificar pontos fortes e fracos, 

direcionar para busca de melhorias contínuas, tanto no aspecto físico como comportamental. 

O líder promove mudanças de comportamento e resultados. Para tanto, é primordial que 

exista uma conexão entre todos da equipe e organização, e tenha como base a confiança e 

admiração no líder. Assim, as mudanças fluem naturalmente, pois quando há confiança e 

valorização do ser humano, a equipe se torna um time unido, comprometido na realização do 

objetivo final. 

Ressalta-se como podemos verificar no próximo capítulo, que a liderança Coach como 

sendo o modelo mais adequado ao líder cujo papel é promover o autodesenvolvimento das 

pessoas com foco na ação para alcançar as metas.  

 

BENEFÍCIOS DA LIDERANÇA COACH 

 

Whitmore (2012), descreve que existem múltiplos benefícios da liderança Coach nas 

organizações, quando a mesma é adotada com cultura, tais como: 

a. Alto desempenho e produtividade: O coaching aponta o potencial de cada pessoa e 

das equipes, algo cuja instrução não o faz. 

b. Desenvolvimento das pessoas: O gestor será encarregado de formar, desenvolver e 

manter o funcionário na organização, sendo que o estilo de liderança adotado será primordial. 

c. Investimento na aprendizagem: O coaching potencializa o aprendizado 

imediatamente. 

d. Relacionamentos interpessoais positivos: O ato de o gestor questionar o membro da 

sua equipe sobre sua opinião de algo, faz com que ocorra a troca de ideias e com isso os insights 

o que valoriza essa pessoa e sua resposta. 

e. Melhora a qualidade de vida das pessoas: O processo fortalece o respeito pelo 

próximo, impactando o relacionamento entre os membros da organização e diante disso o 

ambiente de trabalho se transforma para melhor. 

f. Mais tempo para o gerente: Com o desenvolvimento dos funcionários, a equipe se 

autor responsabiliza em executar suas atividades de maneira plena, sendo assim o gestor 

consegue desenvolver funções amplas com qualidade. 

g. Ideias mais criativas: O coaching forma um ambiente mais criativo no qual a equipe 

tem espaço para a prática do brainstorm, sem medo de ser ridicularizado ou ser demitido 

prematuramente. 

h. Melhor utilização dos recursos humanos: O coaching revela talentos que estavam 

ocultos, como também soluções para problemas práticos em pessoas que desempenham tarefas 

simples. 
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i. Respostas ágeis e eficazes a emergências: O processo de coaching cria um ambiente 

em que as pessoas são valorizadas, interagem de maneira imediata e engajam-se em todas as 

tarefas com eficiência e rapidez. 

j. Maior adaptabilidade às mudanças: Os hábitos ou crenças desenvolvidas pelo 

processo de coaching proporcionam flexibilidade, adaptabilidade e resiliência no indivíduo, 

pois diante do contexto econômico essas características serão primordiais para que as empresas 

tenham diferencial competitivo. 

k. Colaboradores motivados: A automotivação individual emerge no processo de 

coaching, pois os indivíduos mostram seu desempenho porque querem e não por necessidade. 

l. Mudança de cultura e desenvolvimento de habilidades para a vida: Os princípios do 

coaching mantêm o equilíbrio na cultura de alto desempenho que é desejada por muitos líderes. 

O coaching transforma a atitude e o comportamento gerando as competências que são aplicadas 

no ambiente interno da organização e fora dele. 

Em conformidade, outro conceito interessante, citado no trabalho de Lotz e Gramms 

(2014), descreve que entre os benefícios de aplicar técnicas de coaching nas empresas, 

acarretará impacto sobre os elementos que serão citados a seguir: 

a. Liderança: O coaching como forma de fomentar o desenvolvimento de habilidades 

técnicas e aprimorar o desempenho na gestão de conflitos, de planos sucessórios entre outros 

aspectos. 

b. Desempenho superior: O Coach atua como mentor e facilitador no processo de 

melhoria contínua individual e de equipes de alta performance. 

c. Cultura organizacional: O ato do coaching proporciona um clima organizacional 

positivo ao desempenho dos colaboradores, a flexibilidade e estímulo à mudança. 

d. Aprendizagem organizacional: A ação de estimular continuamente o aprendizado por 

meios de ferramentas do coaching e da formação do hábito de manter a cultura do feedback. 

e. Carreira: O desenvolvimento da carreira se dará pela identificação da lacuna que 

deverá ser preenchida, ou seja, qual competência deve florescer para que a carreira seja alinhada 

com missão, visão e os valores da organização. 

f. Empreendedorismo: Reconhece os colaboradores com perfil empreendedor, os quais 

tem como características ser inovador, criativo, arrojado e estimula o intraempreendedorismo e 

a ação antecipada, evitando e/ou resolvendo situações e problemas futuros. 

g. Desenvolvimento organizacional: Atua estrategicamente ao formular planos 

alinhados à visão da organização e ao fixar metas para a empresa. 

Percebe-se, portanto, que o coaching nas organizações possibilita o desenvolvimento 

das competências que são primordiais para a execução das atividades em qualquer função. 

Seguindo essa visão, Lotz e Gramms (2014, p. 52), definem que o coaching “promove a 

aprendizagem e a consciência que leva os indivíduos a adotarem ações responsáveis e em 

acordo com os valores da organização”. 

Nascimento (2015) destaca alguns benefícios da introdução da cultura Coach no 

ambiente organizacional: pessoas mais criativas com visão comum e foco nos resultados, 

desenvolvimento da liderança, aumento da responsabilidade, retenção de grandes talentos, 

valorização do capital humano e pessoas que transformam problemas em oportunidade. 
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Segundo Nascimento (2015, p. 66), “Cada ser humano que faz parte da organização 

alinhar seus objetivos com aqueles estabelecidos pela empresa através do autoconhecimento e 

aumento da percepção gerando autoestima”. 

Pode-se considerar então que o coaching promove diferentes maneiras de visualizar e 

estimular a remoção de barreiras mentais individuais, a qual proporciona o alcance de objetivos 

individuais, do grupo e da empresa na qual estão inseridos. Ou seja, impulsiona que os gestores 

e líderes se potencializem e fortaleçam suas equipes. 

A Sociedade Latino Americana de Coaching (2020) coloca que a metodologia do 

coaching está em crescimento e pesquisas atestam que 68% das organizações que submetem 

seus gestores ao coaching, sendo que as principais razões são: assertividade do time, aumento 

da produtividade, redução do nível de estresse, ganhos de performance, desenvolvimento da 

inteligência organizacional, foco na solução de conflitos e baixo absenteísmo. 

Os benefícios desse processo são observados tanto a curto ou a longo prazo, o qual pode 

variar pois depende da adaptação às mudanças por parte dos envolvidos. Essa pode causar 

desconforto, ser interpretada de maneira equivocada pelos envolvidos, pois mudar pode causar 

incômodo, mas com o passar do tempo a nova realidade se torna prazerosa a quem se permite 

desfrutar. (MARQUES, 2013). 

É interessante ressaltar que no instante que o Coaching se associa ao conceito de 

liderança, o coaching potencializa o indivíduo que se torna um líder principalmente focado no 

capital humano da empresa a qual faz parte, gerando diferencial competitivo. O resultado é 

atender aos interesses da organização e aliar o coaching à nova cultura, na qual os indivíduos 

da organização aprendem com todos os tipos de acontecimentos. (MARQUES, 2013). 

Utilizando-se da adaptabilidade e da capacidade de saber lidar com as dificuldades, os 

colaboradores tem diversas vantagens perante o mercado competitivo e que exige que as 

empresas possuam esse diferencial. (MARQUES, 2013). 

Ainda segundo Nascimento (2015), um estudo realizado pela Clear Coach, empresa 

britânica especializada em Business Coaching apresentou alguns benefícios tangíveis e 

facilmente identificáveis como: o aumento da percepção em 63%; aquisição de novas 

competências 50%; melhoria nos relacionamentos dentro do time 50%; aumento comprovado 

de performance 43%.  

Marques (2013) também relata que o papel da liderança é essencial para o crescimento 

organizacional, pois consiste em conduzir profissionais a alcançar com êxito os resultados 

planejados de acordo com a visão e os valores da organização. De acordo com o autor, o 

principal benefício para as organizações é o resultado, medido pela qualidade de vida no 

ambiente de trabalho e por recursos financeiros. 

Portanto, pode-se entender que a liderança Coach tem um diferencial competitivo para 

que as pessoas consigam atingir em tempo hábil seus compromissos pessoais e profissionais, 

realizando entregas com qualidade. Para (Faulkner; Andreas, 1995), para alcançar os resultados 

almejados, tanto na esfera pessoal como na profissional, é necessário que haja mudanças de 

paradigmas e crenças. 

Segundo Chiavenato (2002), o coaching é uma ferramenta, um instrumento gerencial 

que se utiliza de técnicas não diretivas para estimular o executivo a refletir sobre seu 

comportamento ou decisões, levando-o a escolher a melhor alternativa para uma determinada 

situação de trabalho. Visa orientar e otimizar o desenvolvimento da carreira executiva e o 
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aperfeiçoamento de pessoas. Krausz (2007) afirma que o coaching de negócios agrega 

competências pessoais e profissionais bem como “know-how” específico no mercado. 

Adotar a cultura de liderança Coach em todas as organizações é uma utopia, pois muitas 

organizações desenvolvem culturas tão rígidas, que acabam construindo barreiras inflexíveis a 

qualquer novo processo. Segundo Nascimento (2015), introduzir a nova cultura de liderança 

Coach é o grande desafio, pois envolve crenças e hábitos adquiridos ao longo de anos, e romper 

com tudo isso é desafiador. 

Os benefícios da liderança Coach refletem nos resultados, no clima corporativo e na 

satisfação e orgulho que as pessoas demonstram em trabalhar em organizações que valorizam 

o ser humano. Em curto prazo, é possível observar pessoas mais engajadas envolvidas e 

comprometidas, dando o seu melhor para realização e cumprimento de metas. É importante 

salientar que a mudança de comportamento se deve quando os valores e a missão da 

organização estão bem definidos e as pessoas se identificam com estes (MARQUES, 2013). 

As empresas antes contratavam chefes para compor seu quadro de funcionários. Agora 

este cargo está obsoleto no mercado devido à busca de profissionais com uma capacitação 

diferenciada, que envolve muito mais do que um currículo perfeito. Estes são profissionais que 

sabem conduzir uma equipe por meio do carisma, persuasão e flexibilidade e entendem a 

importância de agir rápido caso seja necessária a mudança de rota, que acreditam que nada é 

fracasso, tudo é aprendizado. A forma de liderar pode direcionar para o sucesso ou para o 

fracasso de uma organização (DI STÉFANO, 2019). 

O impacto da liderança Coach é sentida no crescimento e no desenvolvimento e na 

inovação organizacional, embora, como já foi citado neste artigo, poucos estudos foram feitos 

para mensurar o crescimento com as intervenções e práticas do coaching. 

Portanto, segundo Marques (2013), desenvolver a liderança Coach é ter um grande 

diferencial no ambiente organizacional, pois o líder estimula as pessoas a obterem melhores 

resultados, desenvolvendo suas competências pessoais e profissionais para alcance da alta 

performance. No próximo capítulo serão apresentadas as considerações finais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A história da humanidade sempre contou com profundas mudanças por meio do 

aparecimento de novas ferramentas e técnicas de trabalho, que influenciaram as ações das 

pessoas e o seu ambiente. 

Frente a essas mudanças, nota-se a relevância de utilizar ferramentas competitivas 

necessárias ao desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, autoconhecimento, 

desenvolvimento espiritual ou realização maior do nosso potencial.  

Com isso o papel de liderança nas organizações é fundamental para o processo de 

desenvolvimento da empresa. A gestão marcada pelo modelo autocrático, na qual o chefe 

tomava todas as decisões sem consultar os colaboradores, dá lugar a gestão alta performance 

na qual os colaboradores buscam o líder que se destaca pela capacidade de saber motivar, 

inovar, ouvir da essência, ousar, que tenha comunicação efetiva, saiba empreender, respeitar os 

liderados e suas necessidades pessoais e profissionais, ensinar, delegar e acompanhar as tarefas 

de maneira assertiva. 
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Sendo assim, a implantação de uma nova cultura encontrará diversos desafios, pois a 

audácia do líder em mudar crenças será fundamental, como também questionada, porém os 

resultados provocam a satisfação das pessoas envolvidas direta ou indiretamente.  

Por esse motivo, o presente artigo propôs apresentar algumas das características da 

Liderança Coach e seus benefícios no ambiente organizacional para alavancar a performance 

da organização. 

Neste contexto, o estudo teve como objetivo identificar as competências e os benefícios 

do líder Coach nas organizações. 

De posse das informações provindas da pesquisa bibliográfica, o coaching é um 

processo de aconselhamento no qual o coach por meio de perguntas assertivas irá conduzir o 

coachee para que o mesmo alcance as metas, alavancadas pelo estabelecimento de objetivos. 

Pode-se considerar que estão entre as competências do líder Coach, auxiliar o liderado 

na busca por respostas, tendo como base o autoconhecimento; desenvolver novos potenciais; 

feedback objetivo; desenvolver e aprimorar competências que o colaborador já possui; foco na 

solução dos problemas; evolução do liderado aplicando o modelo de liderança coaching em 

situações cotidianas como também inesperadas; processo de aprendizado com foco no não 

julgar e sim compartilhar os conhecimentos com os liderados, transformando os acertos em 

momentos frequentes.(MARQUES, 2013) 

De forma mais peculiar, a Sociedade Latino Americana de Coaching (2017) coloca que 

a metodologia do coaching está em crescimento e pesquisas atestam que 68% das organizações 

que submetem seus gestores ao coaching. Esses fatores influenciam de forma singular na 

assertividade do time, aumento da produtividade, redução do nível de estresse, ganhos de 

performance, desenvolvimento da inteligência organizacional, foco na solução de conflitos e 

baixo absenteísmo. 

Com a utilização desse método de liderança humanizado o líder Coach se mune de 

técnicas e ferramentas para desenvolver os colaboradores que compõem a organização, 

alavancando o alcance dos objetivos almejados pela organização. 

Por fim, sugere-se a utilização da liderança Coach no processo de desenvolvimento para 

que o indivíduo, o coachee, otimize seu potencial e saia do estado atual para o estado desejado 

e alcance o resultados almejados. 

Conclui-se que o coaching concede ao líder e ao liderado uma evolução como pessoa e 

como profissional, por meio do estímulo ao desenvolvimento em alta performance, o qual 

estimula-os a pensar, a refletir, a buscar encontrar o seu eu, o que os leva a conquistar metas no 

âmbito pessoal e profissional. Desenvolver a liderança Coach é possível em qualquer 

organização, basta os gestores estarem abertos a esta nova cultura e dispostos a se 

desenvolverem e trabalharem suas crenças limitantes para estimular avanços no 

desenvolvimento individual e organizacional. 
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RESUMO 

O consumo é um processo econômico associado à satisfação das necessidades e desejos dos 

agentes econômicos. O consumo como tal ocorre em todos os sistemas econômicos. Nas 

sociedades avançadas, o consumo e, especialmente, o consumo de bens não necessários à 

sobrevivência, tornou-se uma atividade central, ao ponto de se poder falar de uma "sociedade 

de consumo". Os objetos consumidos, além de seu valor e funcionalidade material, apresentam 

uma dotação simbólica, de modo que o ato de consumir serve para construir e enfatizar 

identidades individuais e sociais. Uma das críticas mais comuns à sociedade de consumo é que 

ela é um tipo de sociedade que se "rendeu" às forças do sistema capitalista e que, portanto, seus 

critérios e bases culturais estão sujeitos às criações colocadas ao alcance do consumidor. Este 

artigo revisa, por meio de uma revisão da literatura buscar e apresentar algumas abordagens 

algumas abordagens sociológicas clássicas em relação ao consumo como ato simbólico, para 

posteriormente sintetizar o desenvolvimento do sistema do consumismo em massa. 

Posteriormente levanta-se alguns pontos com um olhar crítico como possíveis alternativas ao 

atual sistema consumidor. 

Palavras-chave: Consumismo, Valor simbólico, Sociedade 

 

ABSTRACT 

Consumption is an economic process associated with satisfying the needs and desires of 

economic agents. Consumption as such occurs in all economic systems. In advanced societies, 

consumption, and especially consumption of goods not necessary for survival, has become a 

central activity, to the point of being able to speak of a "consumer society." The consumed 

objects, beside their value and material functionality, present a symbolic endowment, so that 

the act of consuming serves to build and emphasize individual and social identities. One of the 

most common criticisms of the consumer society is that it is a type of society that has 

"surrendered" to the forces of the capitalist system and that, therefore, its criteria and cultural 

bases are subject to the creation placed within the reach of the consumer. This article reviews, 

through a review of the literature, seeks to present some approaches to some classical 

sociological approaches to consumption as a symbolic act, to later synthesize the development 

of the system of ass consumerism. Subsequently a few points are raised with a critic a eye as 

possible alternatives to the current consumer system. 

Keywords: Consumerism, SymbolicValue, Society 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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O consumo é mais do que um momento na cadeia de atividade econômica. É uma 

maneira de se relacionar com os outros e construir sua própria identidade. Na verdade, nas 

sociedades referidas como avançada, desde o advento da produção em massa, o consumo, com 

destaque para bens de consumo não é necessário para a sobrevivência, tornou-se uma atividade 

central, a ponto de se falar de uma "sociedade de consumo" (DE PAULA, 2015).  

Considera-se que este cenário é algo que foi construído nas últimas décadas, enfatizando 

o estilo materialista e egoísta que acabou causando um agravamento da desigualdade social e 

tem sido, com toda a probabilidade, uma das causas de uma crise para algumas nações e pessoas, 

não apenas econômica, mas também uma crise cultural e de valores. Portanto, por meio de uma 

extensa revisão da literatura, este trabalho tem como objetivo trazer uma reflexão sobre o 

consumismo, buscando entender algumas das razões para os padrões atuais de consumo e 

abordando também algumas possíveis alternativas éticas.  

A primeira coisa a se enfatizar é que o consumo é uma atividade que vai além do 

domínio do meramente material; isto é, nos referiremos à dimensão simbólica do ato de 

consumir, intimamente ligada ao contexto cultural e histórico em que essa atividade se desdobra 

(RUSCHEINSKY; CALGARO; AUGUSTIN, 2010). Portanto, pode-se dizer que não é um 

processo simples que considera apenas as questões econômica e utilitária, mas um fenômeno 

que depende mais do desejo de tornar-se um certo tipo de pessoa para satisfação de uma 

necessidade biológica pré-existente. 

Sem dúvida, os objetos têm algumas características físicas e materiais, mas não 

importam por si mesmos, mas por suas propriedades. Cada cultura leva a cada objeto um 

conjunto de significados simbólicos determinados por seu sistema de crenças. Com isso, não se 

deseja dizer que não há necessidades básicas que precisam ser atendidas por meio do consumo, 

como alimentação ou abrigo. No entanto, mesmo essas necessidades podem ser atendidas de 

maneiras diferentes e cada sociedade define padrões diferentes em relação a elas. Portanto, é 

difícil estabelecer necessidades básicas e mínimas para todos os seres humanos; mesmo assim, 

o debate sobre o consumo deve incluir uma abordagem sobre o fornecimento mínimo para que 

todo ser humano possa viver com dignidade.  

 

CONSUMO COMO ATIVIDADE SOCIAL 

Ao longo da história, as mesmas substâncias e produtos similares vêm adquirindo 

diferentes formas de consumo e variados significados simbólicos, intimamente ligados ao 

espírito do momento. As pessoas consomem não apenas para apreciá-las, mas também para 

marcar sua identidade. Essa ideia, embora possa ser aplicada à análise do consumo em muitas 

culturas e épocas, é especialmente pertinente nos tempos atuais. Como Bocock (1992) afirma, 

na mudança de modernidade para a pós-modernidade é cada vez mais falado da perda de 

importância do papel do trabalho como um fator central para a vida dos indivíduos e sua 

identidade. Agora, questões como lazer ou consumo são cada vez mais importantes quando se 

trata de marcar a identidade das pessoas. Assim, a imagem e a mensagem da mercadoria 

tornam-se mais importantes do que o próprio objeto, de modo que, em grande parte, são 

consumidos sinais, publicidade e imagens de marca. 

O processo que leva à produção de marcas, mais do que produtos, magistralmente 

descrito por Mendonça (2016), determinou que a publicidade de vários produtos é cada vez 
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mais orientada para formas de promoção que vendem estilos de vida, experiências e mitologias 

mais do que destacar as características do próprio produto. Além disso, como apontou Nery 

(2012), o consumo tornou-se uma atividade valiosa em si, canalizando uma das capacidades 

mais profundas do ser humano: o desejo, que se materializa pela aquisição dos objetos 

desejados.  

Apesar da perda de importância da posição no sistema produtivo como eixo de definição 

da identidade social, isso ainda tem mais importância do que algumas das análises atuais, mais 

focados na visão do consumo como um sistema de signos. Os padrões de consumo são 

determinados estruturalmente pelas mesmas relações de produção, que determinam a 

participação de cada indivíduo na distribuição de renda, quantidade e forma de consumo. Em 

suma, é necessário considerar a posição dos indivíduos no mercado de produção, classe, sua 

posição e suas relações no mundo da produção a fim de compreender o seu modo de consumo 

relacionando com o impacto e evidências diretas sobre práticas de consumo que, por sua vez, 

reproduzem e contribuem para as desigualdades sociais.  

A gênese da motivação e suas formas depende das posições na estrutura social que são 

ocupadas, como consequência e reprodução das distinções que nela ocorrem. Baseado no 

modelo inaugurado por Veblen (2005), que coloca o lazer como um ascendente do consumo, 

destacando sua função como meio de ganhar reputação e de mostrar a posição na estrutura 

social com base em sua ostentação, surgem outras abordagens, como Bourdieu (1985) que, para 

explicar o consumo, utiliza o conceito de habitus, enfocando o processo de internalização no 

sujeito de uma estrutura social em conflito, sendo o consumo um dos modos preferidos de ação 

dos conflitos entre grupos, setores ou classe social. Assim, o consumo faz parte das lutas 

simbólicas de quem quer ser / viver / comer como aqueles localizados imediatamente acima da 

estrutura social, e também aqueles que aspiram se distanciar, distinguindo-se daqueles na 

mesma posição ou imediatamente acima. 

O consumo é um fato social total, uma vez que é uma realidade objetiva e material, mas 

é, ao mesmo tempo e indissoluvelmente, uma produção simbólica que depende dos sentidos e 

valores que os grupos sociais dão aos objetos e atividades do consumidor. 

Nesta linha, Porter(1974) considera que uma verdadeira teoria de objetos e consumo 

não deve se basear em uma teoria de necessidades e sua satisfação, mas em uma teoria de 

provisão social e significado. Embora a referência a sociedades primitivas seja perigosa, ele 

lembra que o consumo de bens não responde originalmente a economia real de um indivíduo, 

mas uma função social de prestígio e distribuição hierárquica. É necessário que alguns bens e 

objetos sejam produzidos e trocados para que uma hierarquia social se manifeste. O que conta, 

nesses casos, é o valor da troca simbólica, não seu valor de uso, não sua relação com as 

necessidades. Assim, por trás das compras está o mecanismo de provisão social, discriminação 

e prestígio que está na base do sistema de valores e integração na ordem hierárquica da 

sociedade. O consumo, então, tem pouco a ver com o prazer pessoal, mas é, acima de tudo, uma 

instituição social coercitiva, que determina o comportamento social. Por trás do discurso 

funcional, os objetos continuam a desempenhar seu papel de discriminantes sociais. 

O consumo é uma atividade social quantitativa e qualitativamente central no atual 

contexto histórico. Não apenas porque grande parte de nossos recursos econômicos, temporais 

e emocionais se dedica a ela, mas também porque grande parte de nossas identidades e formas 

relacionais de expressão são criadas e estruturadas. O consumo como o uso social, isto é, como 
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uma forma desigual e conflituosa de apropriação material e de uso do significado dos objetos e 

sinais que ocorrem em um campo social por grupos sociais com capital concreto, (econômico, 

simbólico, social, cultural) diferente e de posições sociais determinadas pelo processo de 

trabalho. Assim, o consumo como uma prática social concreta sintetiza um conjunto múltiplo 

de forças, tais como a distribuição de renda derivada do processo de trabalho, a construção de 

necessidades identificadas pelos consumidores que procuram vantagem comercial, o aparelho 

de publicidade, a conscientização de grupos sociais, instituições formais e informais ou 

emulação e imitação social.  

A produção do desejo é uma produção característica e dominante no capitalismo 

avançado; isto é, é uma produção derivada da criação de aspirações individualizadas por um 

aparato cultural e comercial. O desejo é baseado em identificações inconscientes e sempre 

pessoais com o valor simbólico de certos objetos ou serviços. Os desejos têm bases mais ou 

menos remotas nas necessidades, mas a dinâmica atual do mercado é mais orientada para 

estimular uma demanda com base em um sistema de valores simbólicos que foram adicionados 

na sociedade, distorcendo inclusive seu valor de uso.  

Além disso, a desigualdade de acesso ao consumo, que se baseia em fundamentos 

econômicos (desigualdade de poder aquisitivo) é superdimensionada por um fator simbólico 

que a cobre. Os produtos, portanto, não são criados e divulgados para satisfazer as necessidades 

da maioria, mas tornar-se bens supérfluos impensáveis sem sua capacidade de gerar um forte 

efeito na demonstração de status. Cria, portanto, uma dinâmica desenraizada da necessidade, 

que desenvolve o consumo através da exploração intensiva dos desejos. 

 

CONSUMO, CLASSES SOCIAIS E ESTILO DE VIDA 

 

No final do século XIX, paralelamente ao desenvolvimento do capitalismo industrial 

nos Estados Unidos e na Europa, emergiram grupos de consumidores para os quais os padrões 

de consumo desempenharam um papel central em suas vidas, proporcionando-lhes maneiras de 

se distinguirem de outros grupos de diferentes níveis sociais. Um desses grupos era a nova e 

próspera classe média norte-americana enriquecida com comércio e indústria que tentava imitar 

o estilo de vida das classes altas europeias. 

O consumo ostentatório e emulação pecuniária eram, em 1899, analisados por Thorstein 

Veblen ao estudar a Teoria da Classe Ociosa, pesquisando como orientar os motores de ação 

social. Para Veblen (1898), a principal fonte de desigualdade social é dada pelas diferenças de 

ocupação ou, melhor, a abstinência do trabalho, ligada a um certo grau de prestígio ou 

reconhecimento social. Veblen coloca a assim chamada classe ociosa, que não funciona, à frente 

da estrutura social em termos de reputação e considera que seu modo de vida e suas diretrizes 

de valor fornecem a norma que serve toda a comunidade. Mas tudo isso é usado para relacionar 

essa posição de classe com respeito a padrões e formas de consumo, que é baseado na 

propriedade e posse de bens. Para Veblen, o padrão de gastos que geralmente orienta os esforços 

de indivíduos e famílias responde a um ideal de consumo ligeiramente acima de suas 

possibilidades e que requer algum tipo de esforço para alcançá-lo; além disso, esse ideal está 

ligado à posição de classe. 

Por trás desse ideal de consumo está a emulação, entendida como o estímulo de uma 

comparação de valorização que leva as pessoas a superar aqueles com os quais estão 
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acostumadas a classificar. Essas diretrizes que marcam as formas de consumo vão além do 

consumo real dos bens, chegam até aos aspectos culturais, às formas e modos de vida, bem 

como aos valores a eles associados. É um desejo conformar-se de acordo com os usos 

estabelecidos, para evitar comentários, principalmente comentários desfavoráveis, para viver 

de acordo com as regras aceitáveis de decoro em relação à quantidade e grau de bens 

consumidos, bem como em termos da utilização decente de seu tempo e esforço. 

O tipo de despesas aceitas na comunidade ou na classe à qual uma pessoa pertence em 

grande parte determina qual deve ser seu padrão de vida. Ele o faz diretamente, recomendando-

se ao seu senso comum do que é bom e conveniente, por meio de sua habitual contemplação e 

assimilação do esquema geral da vida em que está inserido; mas também indiretamente através 

da insistência popular na necessidade de se conformar à escala aceita de gastos como uma regra 

de regularidade, sob pena de rejeição e ostracismo.  

Aceitar e praticar o padrão de vida que está em voga é ao mesmo tempo agradável e útil; 

em geral, é a ponto de ser indispensável para o conforto pessoal e o sucesso na vida. No que diz 

respeito ao elemento do lazer ostensivo, o padrão de vida de qualquer tipo é, em geral, tão alto 

quanto a capacidade de lucro que permite uma tendência constante a subir. O efeito nas 

atividades sérias do homem consiste, portanto, em dirigi-las com grande singeleza de propósito 

para a maior aquisição possível de riqueza e desencorajar o trabalho que não produz um ganho 

pecuniário. Ao mesmo tempo, seu efeito sobre o consumo é fazê-lo concentrar-se nas direções 

mais visíveis para os observadores cuja boa opinião é buscada; enquanto as inclinações e 

aptidões cujo exercício não implica um gasto honorário de tempo ou matéria, tendem a cair no 

esquecimento como resultado do desuso. No entanto, nem sempre a motivação para consumir 

consiste em estar à altura da classe ociosa, ou superar os outros, mas simplesmente para ser 

igual àqueles que são considerados iguais. Apesar disso, a contribuição de Veblen tem sido 

essencial quando se trata de destacar a importância que a identidade social das pessoas tem ao 

se registrar em formas de consumo socialmente delineadas; isto é, não há indivíduo com suas 

necessidades e desejos puros, mas a pessoa inscrita em estilos de vida socialmente 

compartilhados. 

Campbell (2005) também observou o estilo de vida urbano ou o novo rico, em que o 

consumo de coisas como roupas, adornos pessoais e prazeres caros eram fundamentais. Além 

disso, esses padrões de comportamento se espalharam com a chegada do século XX que trouxe 

progresso para outros grupos menos afluentes. De fato, a análise de Campbell em “A metrópole 

e a vida mental” sobre os habitantes de Berlim ainda é atual. Campbell conta como, pressionado 

por um ritmo vertiginoso e impossível de evitar, o urbanista começa a configurar um tipo de 

personalidade moderna, capitalista, indiferente e reservada. Um tipo de personalidade 

caracterizada pela intensificação dos estímulos nervosos. Os problemas mais profundos da vida 

moderna derivam da demanda que coloca o indivíduo, a fim de preservar a autonomia e 

individualidade de sua existência contra as forças esmagadoras sociais que incluem tanto a 

herança histórica, a cultura externa, como a técnica da vida.  

O cotidiano dos habitantes das grandes metrópoles é influenciado pela necessidade de 

cultivar uma atitude de indiferença para com os outros, através da busca de sinais de status, 

moda ou sinais de excentricidade individual. O indivíduo tem que desenvolver estratégias para 

se relacionar com os outros de um modo distante, mesmo que ele esteja imerso em uma 

multidão. Assim, para preservar sua autonomia e individualidade, ela deve consumir dentro de 
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um repertório que é, ao mesmo tempo, distintivo de um grupo social específico e da expressão 

de preferências individuais. Segundo Campbell, a luta constante pelo distintivo que faz com 

que as classes sociais mais altas tenham que mudar continuamente seus próprios padrões de 

consumo à medida que as classes sociais mais baixas copiam seus hábitos. 

Em seu estudo, Campbell aborda a moda como imitação de um determinado modelo 

permite que o indivíduo se comporte de forma adequada, buscando satisfazer sua necessidade 

de apoio social. Além disso, busca-se cumprir a necessidade de contraste e destaque através da 

variação do conteúdo, nuances individuais dentro de limites definidos, exagerando em uma nota 

em relação ao outro ou rejeitando-o.  

A moda sempre varia de acordo com a classe, de modo que a moda da classe superior 

difere da classe inferior e é abandonada quando esta começa a acessá-la, o que explica sua 

constante mutação. A moda expressa a coesão do grupo para dentro e sua diferenciação para o 

exterior. A observância da moda é também uma máscara que protege o íntimo, que permanece 

em maior liberdade, abandonando o externo à escravidão pelo coletivo. Além disso, há apenas 

alguns exercícios de moda, o resto é imitação. Quando moda penetra em todos os lugares, perde 

sua condição de singularidade e exclusividade.  

Bourdieu (1985), estabelece uma correspondência entre mapa de consumo e a classe 

ocupacional. Para explicar a relação entre o conceito de classe e mapa consumo, fala-se que a 

classe social não se define apenas por uma posição nas relações de produção, mas também pelos 

habitus da classe que normalmente é associado a esta posição. Percebe-se, portanto, uma 

extensão das noções mais clássicas de classe social, referindo-se apenas à esfera produtiva. 

Assim, o conceito de habitus pode ser dito como um sistema de disposições duráveis e 

transferíveis, integrando todas as experiências passadas e opera em todos os momentos como 

uma matriz estrutural das percepções, aparências e ações dos indivíduos de enfrentar uma 

situação ou evento e que ele contribui para produzir. 

Esse conceito tem uma capacidade dupla: o primeiro, como produtor de práticas e alguns 

trabalhos, e o segundo, refere-se à capacidade de apreciar e diferenciar essas práticas e esses 

trabalhos. Essa segunda capacidade é chamada de gosto, e é onde o mundo social representativo 

é construído, isto é, o espaço dos estilos de vida e do consumo como um indicador disso. O 

gosto une e separa; sendo o produto de algumas condições associadas a uma classe particular 

de condições de existência, une todas aquelas que são o produto de condições similares, mas 

distinguindo-as de todas as outras que consideram mais essencial. Assim, auxiliada por esses 

dois conceitos, habitus e gosto, a classe é também definida pelo seu consumo tanto pela sua 

posição nas relações de produção.  

Outra questão levantada é em relação à um consumo ético, que tem como base a 

premissa de que os bens de consumo devem estar a serviço da liberdade de pessoas concretas, 

e suas características devem ter a capacidade de agregar mais humanidade nas pessoas. O 

modelo de consumo deve proteger e promover as capacidades e operações que compõem o 

bem-estar pessoal. A qualidade de vida deve prevalecer como um projeto sobre a quantidade 

de mercadorias, ou seja, um tipo de vida que pode sustentar moderadamente e razoavelmente 

bem, valorizando os ativos que não se enquadram no âmbito do consumismo indefinido, mas o 

gozo sereno. A boa vida não depende de consumo indefinido de produtos no mercado, mas o 

consumidor sábio toma em suas mãos as rédeas do consumo e escolhe a qualidade de vida 

versus quantidade de produtos, por uma cultura das relações humanas, do gozo da natureza, da 
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calma e da paz, em desacordo com a aspiração a um consumo ilimitado. Por modos de vida 

com qualidade, que felizmente podem ser universalizados. 

Os consumidores não são soberanos, mas também não podem ser considerados meros 

fantoches. As pessoas autônomas que têm o poder de mudar a maneira como consomem e 

buscam a felicidade, tornam-se consciente de suas motivações pessoais, crenças sociais, os 

mitos de sua sociedade, e sabem decodificar a propaganda, descobrindo as crenças assumidas 

em sua primeira socialização, sabendo diferentes estilos de vida capaz de dar-lhes uma 

identidade social digna e, fazendo suas escolhas de consumo tornar-se consciente do impacto 

que têm sobre sua própria vida e a de outros seres humanos. Os consumidores podem participar 

de associações e organizações que defendem seus direitos e responsabilizar empresas e 

autoridades públicas. A liberdade não é apenas uma independência ou autonomia, mas também 

a participação, e desde os anos oitenta e noventa, os consumidores do século XX tornaram-se 

uma força que faz deles, não uma classe universal, mas cidadãos responsáveis para canalizar 

sua força em um sentido transformador (DE PAULA, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como demonstrado, o ato de consumir é, acima de tudo, um ato simbólico através do 

qual indivíduos e grupos sociais apontam e até criam sua identidade e marcam suas diferenças. 

Embora os estudos sobre consumo tradicionalmente a vinculem à posição que ocupa no sistema 

produtivo e, portanto, à estrutura de classes, análises mais contemporâneas enfatizam a perda 

de importância desse vetor, em favor de noções como estilo de vida, que permite aos 

consumidores escolher entre uma ampla gama de possibilidades que, é claro, ainda são 

limitadas por condições econômicas e físicas. O que parece certo é que as distinções 

tradicionais, por classes sociais, deram lugar a identidades mais líquidas. 

Em ambientes urbanos, onde as pessoas mal se conhecem e contatos são efêmeros, é 

fácil de adotar determinados atributos para parecer ser quase qualquer coisa que se deseja, 

embora em grande parte cada grupo social adota diferentes formas de consumo, porque o sabor 

é educado desde cedo. Também há margens dentro das quais o indivíduo expressa tanto seu 

pertencimento ao grupo quanto seu caráter individual. O consumo, inclusive, pode servir para 

proteger aspectos mais íntimos da vida das pessoas; então, por meio do ajuste às modas atuais, 

elas são colocadas dentro daquilo que é considerado socialmente aceitável ou normal. Atrás do 

consumo está a necessidade de aceitação e reconhecimento social, não por meio do circuito 

comercial, mas através de outras formas de intercâmbio de bens, como por exemplo o ciclo do 

dom, que envolve a criação e manutenção de links sociais através de dar e receber de graça.  

O problema é que o desenvolvimento da economia capitalista implicou um crescimento 

contínuo das necessidades e desejos provocados pelo binômio produção/consumo. Apesar da 

existência de enormes áreas de pobreza, a civilização ocidental, com o apoio de estratégias 

publicitárias que incentivam a compra de produtos carregados com virtudes ilusórios e rápida 

obsolescência e promoção dos novos interesses individualistas sobre o status e conforto 

oferecido pelo consumidor contra frustrações vitais, incentiva, em sua essência, o consumo 

excessivo. Consumismo envolve desperdício e provoca degradação, poluição e escassez de 

recursos naturais. 
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A necessidade de impor restrições, que acompanham qualquer crise econômica, poderia 

ajudar a refrear essa dinâmica, conscientizando-se das insatisfações que levam à busca de 

satisfação material, rebelando-se contra a incitação ao consumo por parte de produtores e 

publicitários, educando os consumidores a exigirem qualidade nos produtos que compram, 

promovendo movimentos de reforma que buscam a qualidade de vida e modificação do 

consumo, substituindo a produção de objetos de uso único por objetos reparáveis, generalizando 

a reciclagem de produtos, exigindo garantias de que o que é comprado não é fruto da exploração 

dos trabalhadores, promovendo o retorno em ações sociais, a criação de comitês de ética e troca 

do consumidor, além de promover modos de produção e consumo harmônicos com o meio 

ambiente. 

Além disso, algo importante deve ser revisto. A concepção puramente técnico-

econômica do desenvolvimento, que nada conhece senão o cálculo como instrumento de 

conhecimento, ignora não apenas as atividades não monetizadas, como produções domésticas 

e / ou de subsistência, favores mútuos, o uso de bens a parte comum e livre da existência, mas 

também tudo aquilo que não pode ser calculado ou medido: alegria, amor, sofrimento, 

dignidade, em outras palavras, o próprio tecido de nossas vidas.  
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RESUMO 

Esta pesquisa foi realizada para mostrar que o legislativo municipal no Brasil, tem hoje uma 

necessidade de se desenvolver e modernizar sua administração parlamentar. Sua 

representatividade está totalmente questionada e a participação popular cada vez mais distante, 

refletindo assim na procura de mecanismos para que o Legislativo possa exercer suas funções 

com excelência, que seus legisladores consigam traduzir em leis, fiscalizações e condutas éticas 

suas atividades e que através do poder da venerança defender o interesse de seus representantes. 

O surgimento de uma estrutura educacional voltada para o desenvolvimento, capacitação e 

profissionalização de todos que estão envolvidos neste processo, efetivado através de convênios 

com entidades de ensino profissional, acadêmico e de pesquisa é a melhor alternativa para 

tornar o Legislativo um poder mais eficiente e profissional modernizando suas ações, sua 

estrutura e facilitando o desempenho de suas funções. Essencial na criação da Escola do 

Parlamento é democratizar ainda mais este poder, trazendo seu cidadão para também usufruir 

do conhecimento produzido, assim proporcionará uma participação mais consciente e 

capacitada da população em todas as oportunidades ofertadas  pelo Legislativo local. 

Palavra-Chave: Legislativo Municipal. Modernização.Escola do Parlamento.Democratizar 

 

 

ABSTRACT 

This research was carried out to show that the municipal legislature in Brazil, today, has a need 

to develop and modernize its parliamentary administration. Its representativeness is totally 

questioned and popular participation is increasingly distant, thus reflecting in the search for 

mechanisms so that the Legislative can exercise its functions with excellence, that its legislators 

are able to translate their activities into laws, inspections and ethical conduct and that through 

power of veneration defending the interest of its representatives. The emergence of an 

educational structure focused on the development, training and professionalization of all those 

involved in this process, carried out through agreements with professional, academic and 

research entities is the best alternative to make the Legislature a more efficient and professional 

power. modernizing its actions, its structure and facilitating the performance of its functions. 

Essential in the creation of the School of Parliament is to democratize this power even more, 

bringing its citizens to also enjoy the knowledge produced, thus providing a more conscious 

and trained participation of the population in all opportunities offered by the local Legislature. 

Keywords: Municipal Legislative. Modernization. Parliament School. Democratize. 
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INTRODUÇÃO 

 

Analisar a criação da Escola do Parlamento no município poderá contribuir na 

evolução e desenvolvimento das ferramentas de gestão do legislativo municipal, assim como, 

proporcionar uma profissionalização da administração parlamentar, dos vereadores facilitando 

o desenvolvimento de suas atividades, dos servidores melhorando o desempenho funcional da 

instituição e dos cidadãos locais aproximando a participação popular através de cursos, oficinas 

e diversas formas de produção e distribuição de conhecimento.  

As ações desta Escola do Parlamento, será em proporcionar um desenvolvimento 

da administração parlamentar, atualizando ferramentas de gestão das organizações públicas  e 

atividades legislativas, capacitando o vereador a função pública através de treinamentos 

voltados para as funções da venerança dentro do parlamento, um segundo objetivo também 

importante é a profissionalização do servidor com oficinas e cursos para cada departamento do 

Legislativo e o terceiro seria realizar cursos preparatórios, profissionalizantes e de caráter 

educativo social para uma maior entendimento do cidadão nesta delegação de 

representatividade, ensinando a melhor forma de fiscalizar as ações dos políticos, 

consequentemente observar onde os recursos públicos estão sendo aplicados em sua cidade, 

facilitando assim sua participação e fortalecendo a democracia. 

A relevância desta pesquisa consiste em visualizar a  transformação que pode 

ocorrer, com a criação de uma entidade de produção de conhecimento como a Escola do 

Parlamento para sua administração parlamentar, seus vereadores, os cidadãos e a democracia, 

devido ao poder da transformação na evolução em todos os processos e relações de poder, 

trabalho e transformação social. 

A relevância desta pesquisa é a modernização, transformação e desenvolvimento 

da função do Poder Legislativo, para ter um melhor desempenho e aproximar a população de 

sua representatividade. 

 

O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 no Brasil, 

houve uma grande alteração nas características, funções e competências do legislativo 

municipal no país. O novo texto constitucional trouxe uma descentralização política 

significativa na sua estrutura, tendo como uma das principais inovações o reconhecimento dos 

municípios como entes federados, evidenciado logo no seu artigo 1º: 

  

Artigo 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: 

 I- a soberania; 

II- a cidadania; 

III- a dignidade da pessoa humana; 

IV- os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa; 

V- o pluralismo político.   
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Com esta prerrogativa de ente federado em nosso novo ordenamento jurídico, o 

Município Brasileiro passou a ser um dos mais autônomos do mundo, relatado em nossa 

Constituição Federal de 1988: 

 

 Art. 18º A organização política-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 

nos termos desta Constituição.  

 

                      Os municípios  Brasileiros tiveram uma ampliação em sua autonomia política, 

administrativa e financeira, conforme estabelecido na nova Constituição em seus artigos 29 a 

31, 156 e 159. Como exemplos mais significativos na melhoria de suas atividades temos a 

oportunidade dos municípios ter a competência privativa de legislar sobre assuntos de interesse 

local, o poder de elaborar sua lei orgânica, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 

com atuação principal do Poder Legislativo local. Também estão regulamentados quanto deve 

ser o quantitativo de vereadores da cidade, qual o valor destinado ao Poder Legislativo e seu 

dever de fiscalização das contas do Executivo local. 

                        O Poder Legislativo Municipal tem sua funções bem regulamentadas e tem em 

seus vereadores, os representantes da população, a responsabilidade de cumprir os interesses da 

sociedade vinculados aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência; promover atos e condutas  éticas na elaboração das leis e na fiscalização do 

Executivo, responsável pela aplicação dos recursos públicos.  

                        Atualmente o Legislativo Municipal não tem uma boa aceitação social, devido 

aos constantes episódios de corrupção e desvios éticos realizados pelos representantes do povo. 

Mesmo com a constante tentativa de transparência dos gastos públicos e uma maior 

acessibilidade por parte da população a estas informações, acontece grandes conflitos de 

interesses e desvios de recursos públicos, tendo também sua função de fiscalização ao 

Executivo totalmente desviada, por muitas vezes serve apenas de poder facilitador dos 

interesses do Prefeito local, afastando assim o principal interesse que a população delegou a 

seus representantes, fiscalizar aplicação dos recursos públicos. 

                            Através da implantação de uma entidade de produção de conhecimento, poder 

desenvolver mudanças de ordem administrativa em sua gestão,  na capacitação de seus 

vereadores e na profissionalização de seus servidores, podendo aproximar o cidadão através de 

cursos e oficinas. Assim irá modernizar as funções do Poder Legislativo acrescentando a 

informativa e a educativa, podendo mudar todo o desempenho destas instituições que hoje estão 

viciadas e defasadas, sem conseguir exercer seus deveres eficientemente e afastando os 

verdadeiros donos do poder de uma maior participação no Legislativo. 

 

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO BRASIL 

 

Nossa carta magna de 1988, trouxe em seu texto funções, princípios e 

elementos essenciais que servirão de base para que o Estado exerça com plenitude, através de 

seus órgãos, instituições e poderes seus objetivos, sua autonomia e que conduza seus 

administrados da melhor forma. 
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Neste processo o servidor público é o principal responsável para utilização de 

ferramentas de gestão, de princípios que regulamentam a sua atividade que devem possuir 

legalidade dos seus atos, impessoalidade de suas ações, moralidade neste desempenho, sua 

publicidade e transparência para que seja realizado com a eficiência necessária para atender as 

necessidades da população. 

Com as constantes tentativas de evolução administrativas realizadas pelo 

Estado Brasileiro, o Poder Legislativo vem sofrendo com essas reformas estruturais do Estado, 

tendo nos poderes Executivo e Judiciário um foco maior desta medidas gerenciais de suas 

estruturas e funções. A primeira Escola do Parlamento foi criada na Assembléia do Estado de 

Minas Gerais como projeto inovador em 1992, a partir daí diversos entes da federação passaram 

a implantar este novo modelo de desenvolvimento através da educação em suas instituições. 

A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, veio com a principal 

intenção de proporcionar uma reforma administrativa do Estado,  processo natural no 

desenvolvimento de técnicas e ferramentas de gestão.  

Nessa perspectiva de estruturar melhor administração pública e seus poderes 

foi autorizada que todas as organizações possam criar uma estrutura para um desenvolvimento 

de todas as instituições  seus comandados, com uma visão olhando para dentro das necessidades 

das organizações, suas funções e seus alcances; permitindo assim uma participação ampla dos 

servidores e de uma aproximação da população. 

 

Emenda Constitucional nº 19 de 04 de junho de 1998 

Art. 39.... 

 § 2º  A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo 

para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-

se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 

facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 

federados. 

 

Com essa legislação aprovada e impulsionada por inúmeros Estados e 

Municípios que já previamente tinham adotado este modelo de estruturação, se uniram e 

criaram em 2003 a  ABEL (Associação Brasileira de Escolas do Legislativos), iniciativa do 

Congresso Federal, de seus poderes legislativos auxiliares, os Tribunais de Contas e todo o 

Legislativo estadual e municipal; desenvolvendo e fortalecendo toda a estrutura através do 

conhecimento, com iniciativas voltadas para a educação e capacitação de seus servidores, 

parlamentares e do povo.  

 

 

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARLAMENTAR 

 

Com essa nova política de desenvolvimento de suas instituições através da 

Escola do Legislativo, em alguns Estados e Municípios  do país, passou a ter nos Parlamentos  

uma estrutura organizada,  buscando resolver carências de seu funcionamento local e 

aperfeiçoando na resolução de demandas criadas, tendo assim uma nova visão e um 

questionamento em suas funções. 
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Na dissertação 'As Escolas do Legislativo no Contexto de Modernização do Parlamento 

Brasileiro: Um Estudo de Casos Múltiplos: EL-ALMG, CEFOR, ILB-INTERLEGIS' de 

Willian Maximiliano Carvalho de Melo para obter o título de Mestre em Gestão de Políticas 

Públicas na Universidade de São Paulo na Escola de Artes, Ciências e Humanidades o autor 

na (pagina 96) ele cita: 

Conforme Bobbio, Metteucci e Pasquino(2000) a criação das leis constitui apenas uma de 

quatro funções essenciais dos parlamento, As demais funções são: 1 Representação: que 

retrata a capacidade dos parlamentos em aglutinar as demanda da vontade geral e convertê-

las na agenda do Executivo; 2 Controle do Executivo: que se baseia não apenas no controle 

fiscal do Executivo, mas também nos resultados produzidos na sociedade; 3 Legitimação: 

como instituição vinculada diretamente ao processo democrático, é papel essencial do 

parlamento o processo de conferir ou subtrair legitimidade política ao governo. Acresce -se 

ainda algo ligado a Legitimação, a função do parlamento, expressa na clássica obra de Walter 

Bagehot (1873), de ser foco de promoção de educação política, agindo no sentido de instituir 

o país. 

 

A partir do aperfeiçoamento do parlamentar, teve uma consequência direta 

em suas funções, passou a perceber que o Legislativo poderia fazer mais a população, o 

administrador parlamentar percebeu que com a evolução da tecnologia, da mudança dos tempos 

e com uma gestão responsável, capacitada e profissional suas funções poderiam ir bem mais do 

que apenas fiscalizar e julgar o Executivo e propor leis. 

A Escola do Legislativo mostrou que podem também produzir conhecimento 

e ofertá-los para que todos que estão representando o povo, diminuam seus erros devido a ter 

uma formação mais adequada para função. 

Na medida que todos os servidores passam a ser estimulados e treinados para 

excelência no seu desempenho, isto diminui os gastos com consultorias e empresas estranhas 

ao serviço público que se apoderam de suas estrutura e estragam a relação constitucional do 

concurso público e suas funções.      

 

DEMOCRATIZAÇÃO ATRAVÉS DO CONHECIMENTO 

  

O Legislativo no Brasil possui uma das maiores rejeições da população entre 

os poderes, tendo adquirido esta impopularidade devido ao grande volume de episódios de 

desvio de recursos públicos, má gestão, ineficiência em suas atividades; enfim ter em seus 

parlamentares e em suas funções uma má conduta e um desperdício de dinheiro público. O 

Legislativo é o Poder que tem a maior proximidade com seu povo, devido a ser constituído 

diretamente através do voto, sendo os representantes diretos da população. 

Com a finalidade de melhorar esta relação e transformá-la, proporcionando 

resultados sociais diretos, a implantação da Escola do Parlamento como ferramenta de gestão 

tem finalidades bem interessantes como a produção do conhecimento e criação de cursos 

democratizando assim ações do Parlamento, facilitando que a população venha a ter uma 

melhor formação e entendimento das informações produzidas pelo Legislativo facilitando a 

transparência e o melhor entendimento. 

O desenvolvimento e profissionalização dos servidores do Legislativo é fator 

sinequanon neste processo, pois estreita e incorpora os cidadãos a esta instituição, tendo uma 
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participação mais ativa, consequentemente melhorando as políticas públicas, tendo seu debate 

mais objetivo e diminuindo desperdícios de tempo e de recursos. 

 

Carvalho (2014) afirma que ao proporcionar aperfeiçoamento e a expertise aos seus 

servidores com excelência e eficiência próprios, por meio das Escolas do Legislativo, 

esses funcionários passam a acumular a tarefa de ensinar cidadania e transmitir 

conhecimento através de atendimentos, ações, programas e cursos por elas desenvolvidos 

fortalecendo, dessa maneira, o próprio Poder Legislativo. 

 

 

 

Algumas ações especificas que podem ser adotadas pelo Legislativo, através das Escolas do 

Parlamento e de seus servidores treinados para aproximar a população através da Educação e 

democratizar o conhecimento, podemos colocar: 

● Promover cursos profissionalizantes 

● Oferecer oficinas, treinamentos de temas relevantes para sociedade 

● Firmar convênios e parcerias com Instituições de ensino para proporcionar cursos 

acadêmicos para servidores e a população 

● Debater Orçamento Participativo 

● Realizar Audiências Públicas e discutí-las  junto a comunidade 

● Ministrar treinamentos a população, através dos servidores do Legislativos em assuntos ou 

atividades realizadas pelos vereadores e a Câmara Municipal; assim como as Assembléias 

Legislativas facilitando o entendimento das informações fornecidas 

 

As possibilidades de aproximar a população através do conhecimento e da 

Educação, permitindo que o Legislativo incorpore uma nova função que permita a população 

de recuperar sua representatividade e tenha uma participação maior com a conduta e decisões 

da administração pública e da aplicação desses recursos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi observado a necessidade de mudança no Poder Legislativo, devido a sua 

baixa credibilidade junto a população, pelos contantes desvios de condulta, falta de 

cumprimento de suas funções e sua inabilidade representativa do seu povo, afastando assim os 

cidadãos de sua estrutura.  

Com a implantação de uma estrutura educacional, Escola do Parlamento, foi 

mostrado que existem inúmeras possibilidades e ferramentas de desenvolvimento para treinar 

servidores, profissionalizando assim suas ações, de capacitar os vereadores para exercer uma 

função pública mais correta permitindo a produção de informações através de mais debates e 

aproximação da sociedade civil, melhorando a gestão parlamentar que sentirá também, irão 

poder modernizar suas ações. 

Com estas melhorias através do conhecimento, da educação o Poder 

Legislativo passará a ofertar cursos, treinamentos, oficinas, debates voltados para assuntos 

pertinentes a cidade, as características de sua região e um melhor desenvolvimento, 

aproximando assim a população e democratizando mais o parlamento. 
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A população com um treinamento adequado, poderá participar mais do poder 

legislativo, devido a um melhor entendimento das informações colhidas por aquele poder, junto 

com essas novas funções informativa e educativa também poderá através de convênios passar 

a proporcionar uma formação acadêmica para seus servidores, vereadores e a sociedade em 

geral; exercendo assim um Poder Legislativo totalmente modificado pelo poder da Educação.  
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RESUMO 

Esta pesquisa foi realizada para evidenciar as políticas públicas que o Município de Fortaleza 

através de seus parlamentares da Câmara de Vereadores, passaram a desenvolver e propor após 

a implantação do Estatuto da Pessoa com Deficiência Municipal, a principal medida foi  

equiparar principalmente os Portadores do Espectro Autista, a pessoas com deficiência, assim 

como foi feito na Lei Federal de Inclusão da Pessoa com Deficiência(Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) para que os autistas e suas familias tenham todo o acesso a políticas públicas 

voltados para este segmento, aumentando assim a possibilidade de acesso a ferramentas e 

melhorias para seu desenvolvimento e uma estrutura melhor do Estado. Importante mostrar a 

produção no curto espaço de tempo de projetos e melhorias propostos de políticas públicas para 

este segmento, mostrando assim a sensibilidade deste poder municipal com a causa. 

Palavra-Chave: Políticas Públicas; Câmara de Vereadores; Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Portador Espectro Autista  

 

ABSTRACT 

This research was carried out to highlight the public policies that the Municipality of Fortaleza, 

through its members of the City Council, started to develop and propose after the 

implementation of the Statute of the Person with Municipal Disability, the main measure was 

to equalize the Autistic Spectrum Bearers , to persons with disabilities, as was done in the 

Federal Law for the Inclusion of Persons with Disabilities (Statute for Persons with Disabilities) 

so that autists and their families have full access to public policies aimed at this segment, thus 

increasing the possibility of access to tools and improvements for their development and a better 

state structure. It is important to show the production in the short time of projects and proposed 

improvements of public policies for this segment, thus showing the sensitivity of this municipal 

power with the cause. 

Keywords: Public policy; City Council; Status of People with Disabilities, Autistic Spectrum 

Carrier. 

 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho será uma análise do impacto da implantação do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência no Município de Fortaleza, na elaboração do poder legislativo e executivo de 

propostas voltadas para as pessoas portadores de deficiências e principalmente as matérias e 

propostas voltadas para os Portadores do Espectro Autistas. 
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A partir da Lei nº 13.146 de 16 de julho de 2015, que implantou o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência Federal equiparando os Autistas a Pessoas com Deficiência, permitindo assim 

que estas pessoas possuam esta condição genética que dificulta o seu neurodesenvolvimento e 

que não tem cura. 

Devido ao caráter permanente deste transtorno, é necessário um tratamento e 

acompanhamento multidisciplinar diário e com esta mudança na legislação, esses pacientes 

passam a ter direitos a políticas públicas de Estado que facilitam o acesso deles e de suas 

famílias a protocolos e condutas ofertadas, que amenizem este processo de tratamento e 

desenvolvimento que envolvem tantos profissionais de saúde e educação, assim como a 

dedicação exclusiva dos seus responsáveis.  

No município de Fortaleza após a implantação do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência Municipal foram discutidos e apresentados diversas propostas sobre este tema 

relevante, importante ressaltar o trabalho dos parlamentares, assim como aproveitar a discussão 

das propostas e possíveis implantações para um público que é muito carente e que está 

crescendo muito rápido, mostrando a necessidade de políticas de saúde pública e investimentos 

em pesquisa para facilitar seus tratamentos e desenvolvimentos. 

As políticas públicas sendo discutidas e evidenciadas pelos nossos representantes 

confirmam que o aumento do número de casos atingindo diversas famílias, se tornam um 

problema realmente de saúde pública e necessitam de investimentos em estruturas,  pesquisas 

e ações concretas do Estado constantes.  

 

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O AUTISMO 

Com a iniciativa do Governo Federal que Instituiu a (Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência Estatuto da Pessoa com Deficiência) implantado pela lei nº 13.146, de 

16 de julho de 2015, várias possibilidades de apoio a estas pessoas que precisam de ajuda em 

todo do seu desenvolvimento, passaram a ter propostas e projetos do poder público. 

 No município de Fortaleza foi dado um passo muito importante para melhorar o 

cuidado e atenção das pessoas com deficiências em nosso município, principalmente com a 

equiparação dos autistas a pessoas com deficiência, facilitando assim o acesso a direitos ao 

Estado com políticas voltadas para estas pessoas, que possuem transtornos em seu 

desenvolvimento e ainda não tinham esta prerrogativa legal. 

No Transtorno do Espectro Autista não existe pacientes iguais, todos tem sua 

individualidade e carências específicas, o que dificulta o tratamento, devendo ter um 

acompanhamento dos profissionais totalmente individualizado, dependendo do grau de 

comprometimento desta pessoa portadora desta deficiência. É uma condição genética que não 

tem cura, que precisa de acompanhamento constante por diversos profissionais da saúde como, 

Terapeutas Ocupacionais, Fonodiólogos, Psicólogos, Psicomotricistas.  

Na parte pedagógica eles precisam de suporte em seu desenvolvimento com 

psicopedagogos e neuropedagogos, além de acompanhamento de um neuropediatra constante, 

para controle do desenvolvimento e na condução do controle terapêutico com medicamentos. 

Todo este processo enfim, foi observado pelo Estado e viu a necessidade de ajuda aos 

responsáveis destas pessoas especiais, então em Fortaleza foi publicado o Estatuto que facilita 
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a inclusão dos autistas a certos direitos, facilitando após a publicação que outros projetos sejam 

implantados para auxiliar este público alvo.  

 
 Lei Nº 10668 DE 02/01/2018 

  Publicado no DOM - Fortaleza em 16 jan 2018 

Consolida a legislação municipal e dispõe sobre o Estatuto Municipal da Pessoa com 

Deficiência e dá outras  

providências. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DO ESTATUTO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Art. 1 º Esta Lei consolida a legislação municipal relativa à pessoa com deficiência e 

dispõe sobre o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência - Lei Nadja Pinho Pessoa. 

Parágrafo único. Encontram-se consolidadas as seguintes leis: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas. 

Parágrafo único. Considera-se também como deficiente físico a pessoa com fissura 

labiopalatina com deformidade craniofacial em tratamento e pessoas com sequelas 

irreversíveis advindo da fissura labiopalatina com deformidade craniofacial. 

Os direitos de atendimento e a preferência deste acesso a estas pessoas que realmente 

necessitam desta proteção, são de vital importância na condução de suas vidas em seus 

tratamentos e de seus responsáveis, este tratamento diferenciado não se configura um 

privilégio, mas sim de caráter necessário devido as características diversas apresentadas 

por estas pessoas de diferentes dificuldades motoras, psíquicas e comportamental.  

Art. 3º A proteção dos direitos e o atendimento à pessoa com deficiência no Município 

de Fortaleza abrangem os seguintes aspectos: 

I - acessibilidade e conscientização da sociedade sobre os direitos, necessidades e 

capacidades da pessoa com deficiência; 

II - adoção de políticas sociais básicas de saúde, educação, habitação, transporte, 

desporto, lazer e cultura, bem como às voltadas à habilitação e à reabilitação, visando à 

inserção no mercado de trabalho; 

III - promoção de políticas e programas de assistência social que eliminem a 

discriminação e garantam o direito à proteção especial e à plena participação nas 

atividades políticas, econômicas, sociais, culturais e esportivas do Estado; 

IV - redução do índice de deficiência por meio de medidas preventivas; e 

V - execução de serviços especiais, nos termos da legislação vigente. 

Art. 4º Fica garantido o atendimento preferencial às pessoas com deficiência nos 

seguintes estabelecimentos: 

I - repartições públicas municipais; 

II - sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações mantidas 

pelo Município; 

III - hospitais, laboratórios de análises clínicas e unidades de atendimento de saúde sob 

a responsabilidade do Município de Fortaleza ou com este conveniado; 

IV - agências bancárias estabelecidas no Município de Fortaleza, indistintamente a 

clientes ou não de serviços da agência bancária. 

§ 1º O atendimento preferencial é obrigatório, respeitando-se, nas entidades 

mencionadas no inciso III do caput deste artigo, as situações de maior urgência dos 

demais usuários. 

§ 2º Deverão ser afixadas, em local visível ao público, placas informativas contendo 

inscrição sucinta indicadora do atendimento prioritário, informando a preferência no 

atendimento às pessoas com deficiência, indicado o número desta Lei. 

 

Para que as pessoas com deficiências não fiquem isoladas e limitadas a suas 

dificuldades, o poder público implantou no Estatuto da Pessoa com Deficiência obrigações  

estruturais em equipamentos públicos e privados, para permitir que elas possam juntas com 
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suas famílias poderem ter acessos já que possuem uma dificuldade de locomoção e adaptação 

a diversos ambientes. 

 

DOS HOTÉIS E MOTÉIS 

Art. 18. Os hotéis e motéis estabelecidos no Município de Fortaleza que tenham mais de 

50 (cinquenta) unidades ficam obrigados a adaptar suas instalações, a fim de garantir 

que pelo menos 2% (dois por cento) de seus quartos ou apartamentos estejam aptos ao 

acesso da pessoa com deficiência, inclusive com a utilização de campainha luminosa. 

§ 1º As adaptações de que trata o caput deste artigo serão definidas em conformidade 

com ao disposto na Norma Brasileira - NBR - 9050/05, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, ou na que vier a substituí-la. 

§ 2º Os estabelecimentos localizados em prédios que não consigam atender às exigências 

previstas neste artigo devem apresentar alternativas para análise junto ao órgão 

competente. 

Seção I 

Do Shopping Center e Similares 

Art. 19. Os shopping centers e estabelecimentos similares ficam obrigados a 

disponibilizar, gratuitamente, cadeiras de rodas para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, devendo informar em sua dependências internas os locais onde as 

cadeiras podem ser encontradas. 

Seção II 

Das Casas de Evento e de Show, Teatros e Similares 

Art. 20. As casas de evento e de show, teatros e similares são obrigados a disponibilizar 

espaços para cadeiras de rodas e/ou assentos reservados para pessoas com deficiência 

física ou múltipla. 

Parágrafo único. Os espaços e assentos a que se refere o caput deste artigo deverão ser 

posicionados de forma a garantir a melhor comodidade aos beneficiários. 

Art. 21. Os estabelecimentos de que trata esta Seção ficam obrigados a instalarem 

rampas de acesso e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. 

Seção III 

Dos Estádios e Ginásios Esportivos 

Art. 22. É assegurada a reserva de, pelo menos, 1% (um por cento) dos lugares nos 

estádios e ginásios esportivos para as pessoas com deficiência física, sensorial, 

intelectual, do espectro autista ou múltipla. 

DO ESPORTE E LAZER 

Art. 33. Os equipamentos desportivos e recreativos devem ser acessíveis e adequados à 

prática de esporte, de recreação e lazer para as pessoas com deficiência, assegurando 

os meios necessários para a prática de modalidades reconhecidas pelo Comitê 

Paraolímpico e possibilitando sua participação em competições, a fim de garantir a 

inclusão nos diversos grupos sociais. 

Art. 34. Será comemorada a Semana dos Jogos Paradesportivos de Fortaleza na semana 

compreendida entre a primeira segunda-feira do mês de julho e o domingo subsequente. 

Parágrafo único. Na Semana dos Jogos Paradesportivos poderão ser disputadas todas 

as modalidades esportivas direcionadas a pessoas com deficiência. 

Art. 35. Os playgrounds instalados em praças, jardins, parques, clubes, áreas de lazer e 

áreas abertas ao público em geral, ainda que localizados em propriedade privada de uso 

público, deverão conter brinquedos adaptados para crianças com deficiência, 

observadas as normas técnicas pertinentes. 

 

Essa legislação também trouxe benefícios pecuniários em relação ao acesso a cultura 

e transporte, permitindo o desconto de 50% para os deficientes, trazendo a meia cultural já 

contemplada na legislação federal e a carteira de gratuidade no sistema de transporte municipal. 

DA CULTURA 

Art. 45. O direito à meia cultural para pessoas com deficiência será assegurado nos 

termos da Lei Federal nº 12.933/2013. 
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Art. 46. Sem prejuízo de outros meios de prova, são admitidos como comprobatórios da 

condição de beneficiário da meia entrada cultural para pessoas com deficiência, 

conforme assegurada pela Lei Federal nº 12.933 de 2013, os seguintes documentos: 

I - laudo médico, acompanhado de documento de identificação; 

II - carteira nacional de habilitação; 

III - comprovante da condição de beneficiário do benefício de prestação continuada da 

Previdência Social, em razão da condição de pessoa com deficiência, acompanhado de 

documento de identificação; 

IV - carteira de gratuidade no sistema de transporte coletivo municipal. 

Art. 47. O direito à meia cultural para pessoas com deficiência é extensivo a 1 (um) 

acompanhante, nos termos da Lei Federal nº 12.933 de 2013. 

 

PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA O APOIO FAMILIAR 

Depois da publicação do Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência no 

Município de Fortaleza iremos exemplificar o volume de projetos e políticas públicas voltadas 

para os autistas e suas famílias que foram aprovadas para que o poder público venha a ofertar 

ferramentas para um melhor desenvolvimento desta parte da população que merece atenção 

especial.  

Algumas propostas vêm auxiliar a administração pública a colher informações para 

que tenha um controle do universo desse público alvo, podendo assim ter um planejamento 

mais efetivo perante suas políticas públicas que poderão ser implementadas.  

A indicação nº 204 de 2021 da vereadora Estela Barros é um exemplo de apoio 

familiar, visando melhorar a condição econômica destas famílias sofridas, já acometidas com 

tantas despesas diferentes da vida cotidiana normal de uma família devido aos tratamentos, 

terapias, condição, educacional, alimentar, psicológicas enfrentadas por todos envolvidos, nesta 

condição que envolve o familiar Portador do Espectro Autista; vem simplesmente propor uma 

isenção de imposto para que autistas não tenham que pagar IPTU em sua moradia, a isenção 

deste tributo totalmente justificado e compreensivo, que já se encontra aprovado, esperando 

mensagem por parte do poder executivo. 

Citamos as indicações nº 179 de 2021 e nº 280 de 2018 que visam um atendimento 

prioritário para os autistas nos equipamentos de saúde do município tanto públicos como 

iniciativa privada, assim como liberar os acompanhantes de permanecerem juntos aos seus 

dependentes, mesmo durante a pandemia em todos os locais destes equipamentos.  

As indicações nº 203 de 2020 e nº 267 de 2020 visam fazer o registros dos autistas, 

para facilitar a sua identificação nos equipamentos municipais, incluindo a informação do seu 

transtorno na carteira de vacinação e criando uma carteira de identificação, respectivamente. 

As indicações nº 122 de 2019, nº 98 de 2021  visam a implantação de protocolos 

nos equipamentos de saúde e creches do município, para identificação precoce nas crianças 

deste transtorno, aplicando o questionário M-CHAT e permitindo o diagnóstico em crianças até 

18 meses, respectivamente. Facilitando e antecipando o diagnóstico prévio para a implantação 

de um tratamento multiprofissional e atingir o desenvolvimento destas pessoas é essencial para 

obter um melhor resultado. 

Na indicação nº 122 de 2021 o autor foi sensível à questão do lazer destas crianças, 

solicitando a adaptação dos equipamentos dos municípios a realidade destas crianças e de suas 

famílias, trazendo uma importante inclusão social para todos. 
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Projeto de Lei Ordinária nº 280 de 

2018 

Processo Autor: Márcio Martins 

Dispõe sobre criação de atendimento prioritário em 

emergências, unidades de atendimento 

intensivo(UTI), semi-intensivo e CTI( centro de 

tratamento e terapia intensiva) para pessoas autismo, 

síndrome de down, deficiência ou transtorno do 

desenvolvimento global(TGD), bem como, libera a 

presença dos acompanhantes nos referidos 

atendimentos. 

Projeto de Lei Ordinária nº 82 de 

2019 

 Processo Autor: Sargento 

Reginaldo 

 

Altera a lei municipal 10.668 de 02 de janeiro de 

2018 que consolida a Legislação municipal e dispõe 

sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e dá 

outras providências, na forma que indica. 

Projeto de Lei Ordinária nº 122 de 

2019 

 Processo Autor: Claudia Gomes 

 

Determina a obrigatoriedade da aplicação do 

questionário M-CHAT nas unidades de saúde e 

creches do município de Fortaleza para rastreio 

precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

na forma que indica. 

Projeto de Lei Ordinária nº 203 de 

2020 

 Processo Autor: Paulo Martins 

 

Dispõe sobre a inclusão de informação da existência 

do Transtorno do Espectro Autista, na carteira de 

vacinação, e dá outras providências.  

Projeto de Lei Ordinária nº 267 de 

2020 

 Processo Autor: Marcelo Lemos 

 

Fica instituída no Município de Fortaleza, a carteira 

de identificação da pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). 

Projeto de Lei Ordinária nº 98 de 

2021  

Processo Autor: Emanuel Acrízio 

 

Dispõe sobre a garantia de diagnóstico precoce do 

Transtorno do Espectro Autista em crianças de até 

18 meses. 

Projeto de Lei Ordinária nº 122 de 

2021  

Processo Autor: Bruno Mesquita 

Altera o art.35 da Lei nº 10.668 de 02 de janeiro de 

2018, dispondo sobre a instalação de brinquedos 

destinados a inclusão social e acessibilidade de 

pessoas com necessidades  especiais e de iluminação 
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 especial adaptada as pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista - TEA, em áreas de Lazer do 

Município de Fortaleza e dá outras providências. 

Projeto de Lei Ordinária nº 179 de 

2021  

Processo Autor: Eudes Bringel 

 

'Garante a permanência de acompanhantes a 

pacientes com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH), nas unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) dos hospitais, unidades de pronto 

atendimento e demais instituições hospitalares, 

públicas ou privadas, voltadas ao atendimento de 

pacientes com covid-19 no município de Fortaleza'. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SERVIDOR PÚBLICO  RESPONSÁVEL  POR  

AUTISTA 

A Prefeitura e a Câmara de vereadores através de nossos representantes, também foram 

sensíveis em criar alguns projetos e implantar alguns benefícios para servidores públicos que 

lutam diariamente para dar o tratamento correto a seus dependentes e lutar pelo seu pleno 

desenvolvimento, o que ocasiona um prejuízo profissional, devido ao tempo destinado a este 

cuidado, a questão psicológica e até de saúde destas pessoas que como o tratamento é vitalício 

e o atendimento diário e constante passam por muitos problemas para conciliar suas funções 

como servidor público e sua missão de vida que é cuidar de seu dependente especial.  

No próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência Municipal já foram conquistados 

alguns direitos, como a carga horária do servidores que foi reduzida a 50% da sua carga horária 

do seu expediente para que ele possa conduzir seu dependente as terapias e tratamentos devidos, 

já que por ser uma transtorno no seu desenvolvimento deficiente genético, não tem cura e possui 

a característica de tratamento constante e ininterrupto, justificando assim a necessidade do 

acompanhamento diário e constante e adequando assim a uma lei federal já existente que já 

tinha esta permissão aprovada aos seus servidores. 

A Projeto de Indicação nº 55 de 2019 também visualizou uma oportunidade de facilitar 

a estas famílias de servidores de ter este cuidado e atenção a todo o tratamento do seu 

dependente ser protegido e preservado independente da administração pública vigente, para que 

aspectos políticos, pessoais não venham a interferir neste processo de tratamento, combativo, 

doloroso e sacrificante para este servidor já  muito  desgastado com esta jornada.  

Esta indicação defende que o servidor que tenha algum dependente autista, tenha 

prioridade na sua escolha de lotação do seu serviço na administração pública, a justificativa 

principal é que de acordo com o volume de tratamentos e profissionais que tem que 

acompanhar, fica difícil se este servidor tenha que por qualquer motivo ser transferido de local 

de trabalho, principalmente como uma cidade com o tamanho territorial de Fortaleza, podendo 

assim prejudicar o atendimento e o tratamento da criança ou dependente enfermo.  

No decorrer dos anos estes tratamentos são alterados e os profissionais também, tendo 

o servidor responsável ter que procurar novas clínicas e unidades de terapia que atendam a 

especificidade da sua realidade de tratamento, tendo assim outros trajetos e mudanças de 
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itinerário, por isso a necessidade de uma regulamentação que possa dar este direito ao servidor 

de cuidar do seu dependente. 

Este projeto de indicação do vereador Iraguassu Filho foi aprovado, mas se encontra 

aguardando a mensagem do Poder Executivo 

 

INDICAÇÕES E FUTUROS PROJETOS 

Também vale ressaltar os esforços dos parlamentares na apresentação de várias 

propostas através do parlamento, muito importante exemplificar e mostrar a sensibilidade do 

parlamentar de Fortaleza com estas demandas e preocupação com uma parcela da população 

que precisa muito de uma atenção do Poder Público. 

Sabemos que a carência é muito grande, e os recursos disponíveis também ainda são 

muito limitados para atender todas as demandas da população, mas com estas iniciativas 

pontuais sobre este relevante tema que é novo relativamente, pelo menos na proporção que vem 

tomando na quantidade de casos, tornando assim um assunto de saúde pública. 

 Esta crescente nos casos em todo o mundo, vem também aumentando o investimento 

e interesse em pesquisas médicas para que tenham avanços em seus tratamentos e que possam 

facilitar ou amenizar todo este processo de desenvolvimento para os autistas e suas famílias. 

As proposições a seguir dependem ainda do Poder Executivo Municipal enviarem uma 

Mensagem à Câmara de vereadores de Fortaleza, para depois de aprovada, sancionar e 

implantar as propostas.   

Indicação nº 488 de 2018 

Autor: Márcio Martins 

Institui a carteira de identificação do autismo 

(CIA), no âmbito do Município de Fortaleza. 

Indicação nº 239 de 2020 

Autor: Márcio Martins 

Dispõe sobre a justificação de faltas nas 

terapias multidisciplinares para autistas 

durante o estado de calamidade pública e dá 

outras providências. 

Indicação nº 240 de 2020 

Autor: Márcio Martins 

Dispõe sobre a aplicação da modalidade de 

atividades escolares virtuais voltadas para 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista - 

TEA e dá outras providências. 

Indicação nº 02 de 2021 

Autor: Bruno Mesquita 

Dispõe sobre a implantação de núcleos 

regionais de atendimento e acompanhamento 

de pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista no município de Fortaleza- NUTEAS- 

e dá outras providências. 

Indicação nº 204 de 2021 

Autor: Estrela Barros 

Altera a Lei Complementar nº159, de 23 de 

dezembro de 2013, que institui o código 

tributário do município de Fortaleza, para 
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conceder isenção de IPTU para pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista - TEA. 

Indicação nº 077 de 2021 

Autor: Pedro Matos 

Dispõe da Criação do Programa 'Quero saber 

quem voçê é', destinado a realização do censo 

para inclusão de pessoas com transtorno do 

Espectro Autista, na forma que indica. 

Indicação nº 494 de 2021 

Autor: Eudes Bringel 

Dispõe sobre a política municipal de 

Educação Especial e inclusiva no âmbito do 

município de Fortaleza, para atendimento às 

pessoas com Transtorno Espectro Autista 

(TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH), Deficiência 

Intelectual e Múltiplas, e dá outras 

providências. 

Indicação nº 527 de 2021 

Autor: Bruno Mesquita 

Dispõe sobre a inclusão de pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista como Grupo 

prioritário no Plano Municipal de 

Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19, no âmbito do município de 

Fortaleza.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação deste Estatuto da Pessoa com Deficiência traz para as pessoas que 

possuem o Transtorno do Espectro Autista muitos direitos e vantagens, que antes não tinham 

acesso, permitem que equipamentos públicos e privados se adaptem a uma realidade de uma 

parcela da população e de seus familiares, criam ferramentas de apuração para identificar o 

quantitativo de pessoas pertencentes a esta realidade, criam obrigatoriedade de protocolos a 

serem utilizados nos equipamentos de saúde para identificação e investigação precoce desta 

falha de desenvolvimento, totalmente justificado pela quantidade de casos que vem crescendo 

e se multiplicando dentro da nossa sociedade e de outras populações ao redor do mundo. 

O volume de projetos discutidos e aprovados atestam a sensibilidade dos 

governantes com a necessidade do tema, e a carência do segmento, trazendo assim a sociedade 

para a importância da propositura de investimentos em pesquisa e políticas de saúde pública, já 

que é uma falha genética que está aumentado muito o número de casos e que não tem público 

alvo restrito, atinge todas as camadas sociais e  ideológicas. 

As carências diárias sofridas por estes portadores desse Transtorno do Espectro 

Autista, estão longes de ser supridas, mas as iniciativas apresentadas pelas comunidades, 
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através de  projetos sociais de cooperativas, organizações sociais vem impactando na maior 

participação do governo e de nossos representantes no legislativo, trazendo muitos benefícios 

e melhorias para os autistas e seus familiares enfrentarem essa caminhada difícil de inclusão 

social e desenvolvimento pleno, tornando assim a sociedade mais justa e humanitária.   

Estes projetos são necessários e a discussão constante do tema são essenciais para 

cuidar destas pessoas e tratar o assunto como um problema de saúde pública. 
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