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Mariana Libonati 

Resumo: 

 

A globalização e o avanço das tecnologias contribuem com a dinâmica de formação dos 

grupos juvenis e com a construção de suas identidades, transcendendo o tempo e o espaço. 

Com o decorrer dos anos os valores mudaram em relação ao público e o privado. Além 

disso, as novas tecnologias de câmeras associadas a dispositivos móveis e internet fizeram 

com que exista uma proliferação de imagens de diversas ordens com tamanha rapidez. A 

publicidade torna-se forte nesse contexto, pois dita valores e objetos de desejo de 

consumo, que posteriormente são transformados em conspícuo digital. O presente 

trabalho é uma revisão de literatura, cujo objetivo é analisar o comportamento de 

consumo dos jovens, os quais da mesma forma que têm grande poder de influência nos 

grupos sociais são os principais alvos de manipulação do sistema capitalista. 

Palavras-chave: Mídias sociais; consumo; juventude; comunicação. 

 

Abstract: 

  

Globalization and the advancement of technologies contribute to the dynamics of 

formation of youth groups and to the construction of their identities, transcending time 

and space. Over the years the values have changed in relation to the public and the private. 

In addition, new camera technologies associated with mobile devices and the internet 

have caused a proliferation of images of several orders with such rapidity. Advertising 

becomes strong in this context, as it dictates values and objects of consumer desire, which 

are later transformed into digital conspicuousness. The present work is a literature review, 

whose objective is to analyze the consumption behavior of young people, who, in the 

same way that have great power of influence in social groups are the main targets of 

manipulation of the capitalist system. 

Keywords: Social media; consumption; youth; communication. 
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As redes sociais digitais: 

Nas redes sociais digitais os indivíduos possuem canais de relacionamento e 

exposição, e muitas vezes procuram mostrarem-se felizes através do consumo de produtos 

e serviços. Ocorre uma edição da vida, onde se mostra aquilo que se escolhe mostrar. 

Segundo Debord (1997, p. 8), “toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições 

modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o 

que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação. ”  

No mundo contemporâneo, de acordo com Sibilia (2014), os indivíduos são 

levados a ensaiar, calcular e estudar gestos cotidianos para se exibir para os outros através 

da internet. Se estimula assim um modo performático de ser e estar no mundo, é uma 

nova forma de se relacionar consigo mesmo e com os demais.  

Corroborando com esse pensamento Recuero (2008) traz que a rede está centrada 

em atores sociais, ou seja, indivíduos com interesses, desejos e aspirações, que são ativos 

na formação de suas conexões e relações sociais. Para Goffman (2001) "relacionamento 

social comum é montado tal como uma cena teatral, resultado da troca de ações, oposições 

e respostas conclusivas dramaticamente distendidas" (GOFFMAN, 2001, p.71). 

A internet e as redes sociais digitais surgiram para encurtar distâncias físicas, 

aproximar relações e para fazer com que diversas informações circulassem nesse 

ambiente, contudo as pessoas que buscam ser mais felizes que as outras, utilizam a rede 

para expor sua vida e em alguns momentos despertar inveja nos outros por imaginarem 

que a pessoa tem uma vida perfeita, que é a que se almeja ter também. Sabe-se que não 

existe a perfeição na vida, que essa é feita de momentos felizes e tristes, todavia nas redes 

sociais digitais pode-se maquiar a tristeza e intensificar a felicidade. Dessa forma, os 

indivíduos passaram a deixar a vida social em segundo plano para viver um ambiente 

“mágico” online, onde é mais importante preocupar-se com os comentários, as fotos, as 

“curtidas” e compartilhamentos no facebook do que, muitas vezes, aproveitar os 

momentos reais. 

Segundo Castells (1999, p. 39), “os primeiros passos históricos das sociedades 

informacionais parecem caracterizá-las pela preeminência da identidade como o seu 

princípio organizacional”. Para o autor, o ator social se reconhece e constrói significado 

baseado em um conjunto de atributos. 
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O contato entre jovens do mundo todo, principalmente por meio de redes sociais, 

faz com que em um pequeno intervalo de tempo surjam assuntos múltiplos, aflorando 

uma variedade de perfis que dão lugar a experimentação do diferente e do plural. Assim, 

em uma sociedade plural, onde jovens se reconhecem nas suas diferenças, experimentar 

o novo é algo altamente moderno e divertido, hoje se pode pertencer a várias tribos, 

transitar entre os grupos, desde que se possuam símbolos e signos de identificação e 

pertencimento daquele que se queira deixar reconhecer. De acordo com Bruno (2013), 

essa nova era é a era do ser e ser visto, com a proliferação de reality shows, práticas de 

exposição e narrativa do eu na internet. 

Já existiram as eras do ser e do ter e hoje existe a era do “parecer”. O mais 

importante não é o que você é ou os bens que possui, mas muito mais que isso, o que se 

parece ser ou ter. A encenação e performance podem ser o suficiente na época em que 

vivemos já que a aparência é algo tão relevante. Essa ostentação pode dar-se através do 

consumo já que muitas vezes se consome para adquirir algo para a sua imagem que você 

gostaria de ser. 

Pode-se analisar também o conceito de marketing e observar que esse pode ser 

aplicado as pessoas. Segundo Kotler (1998) “Marketing é um processo social e gerencial 

pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta 

e troca de produtos de valor com os outros.” Observa-se que as interações do marketing 

são, efetivamente, realizadas com a sociedade e o marketing pessoal não foge desse 

conceito, pois, se alguém busca resultados, estes chegarão por meio de um benefício 

realizado a um terceiro. Devido à concorrência e desejo de se destacar as pessoas podem 

ser consideras como produtos originários de uma produção desde o início da sua 

existência, onde estudam e tem experiências no mercado de trabalho e na vida e depois 

podem de certa forma vender suas ideias, valores, conhecimentos. É importante a seleção 

de melhores estratégias e táticas para que outras pessoas percebam sua existência. 

Marketing pessoal é um processo de interação entre pessoas que buscam agregar valor à 

sua marca pessoal, oferecendo benefícios aos participantes das relações. 

Nas redes sociais digitais o exibicionismo faz com que os indivíduos queiram 

mostrar detalhes íntimos da sua vida: o que consomem, locais que frequentam, sua rotina, 

opiniões e seus hábitos dos mais diversos tipos. Antigamente esse diário da vida era feito 

em papéis impressos, álbuns de fotografia e relatados para quem os indivíduos 
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desejassem, todavia hoje essas histórias são narradas no facebook, muitas vezes com um 

acesso que ultrapassa a rede de relacionamento do indivíduo. 

 

Consumo: 

Nesse contexto atual da era digital, a juventude destaca-se pelo seu poder e/ou 

potencial de compra, tornando-se alvo de campanhas publicitárias tendenciosas, que 

através de suas mídias criam estereótipos do que é ser, como se comportar e o que pensar 

ou falar quando se é jovem, criam-se posturas e imagens para esses grupos que por vezes 

não se associam as suas diversas práticas. 

Em uma sociedade onde a ostentação do consumo é valorizada, a juventude se 

torna alvo, pois são os mesmos que como sujeitos da história possuem um poder de 

articulação e de massificação de culturas, tendências e costumes, conseguindo assim 

através de tribos e grupos movimentar o mercado, que por sua vez se renova para 

acompanhar as mudanças. Somos bombardeados diariamente por anúncios, outdoors, 

revistas, páginas na internet que nos dizem que ser jovem é usar certas marcas e grifes, 

usar determinados modelos de roupa, cabelo, calçado, assim a mídia dita moda, criando 

uma valorização daqueles que conseguem acompanhá-la. Enquanto o consumismo 

classifica e exclui, também orienta as perspectivas de futuro dos jovens, que apesar das 

desigualdades socioeconômicas que reduzem o poder de compra de alguns, faz surgir os 

mesmos desejos e sonhos de consumo. 

Em relação aos criadores da publicidade, existe uma convergência de mídias já 

que o target é atingido pelas mensagens, muitas vezes hedônicas, das marcas em várias 

mídias diferentes inclusive nas redes sociais. “No mundo da convergência das mídias, 

toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado 

por múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 2009, p. 29). A marca é construída 

fortemente na mente do consumidor e traz características extrínsecas. Posteriormente os 

targets expõem os produtos e serviços nas redes sociais digitais para associar o que esses 

representam à sua imagem e para procurar mostrar que possuem determinado padrão de 

vida social. Semprini (apud NUNES, 2001) diz que uma marca não anuncia seus valores, 

ela conta histórias, oferece mundo irreais e fictícios (mesmo que construídos para dar a 

ideia de realidade). É uma construção de marca de mundo possível, com valores criados 

para ter ressonância com os valores idealizados pelo consumidor. 



 

9 

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão -10ª Edição, Recife/PE. 

 Faculdade Senac Pernambuco, 2016 – ISSN 2358-1638 

Segundo Douglas; Isherwood (2009, p. 116), “dentro do tempo e do espaço 

disponíveis, o indivíduo usa o consumo para dizer alguma coisa de si mesmo, sua família, 

sua localidade, seja na cidade ou no campo, nas férias ou em casa.” As pessoas têm 

necessidade de demonstrar seus valores, gostos e identidade através do consumo de 

produtos e serviços, esses servem para saciar necessidades e desejos e também para o 

conspícuo digital. 

Já outros autores dizem existir também o consumo por acreditar em merecimento 

de ter bens e prazeres, já que se trabalha bastante, então precisa usufruir do dinheiro 

(BARBOSA e CAMPBELL, 2009). 

A experiência de consumo representa um fenômeno que permite ao consumidor 

“sentir” prazer com a compra. Esse sentimento de prazer está relacionado às possíveis 

sensações de realização de uma fantasia, de um divertimento, ou de uma vitória social 

(HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982). Os consumidores buscam cada vez mais isso 

diante do contexto capitalista e das constantes e estressantes atividades de trabalho. 

Querem cada vez mais ter uma experiência única de compra onde se sentem merecedoras 

de adquirir características hedônicas como: luxo, status, diferenciação, atendimento 

exclusivo e conforto já que trabalham bastante todos os dias. 

O comportamento do consumidor está relacionado ao “Conjunto de reações ou 

respostas dos indivíduos a determinados estímulos, os quais decorrem de fatores pessoais, 

ambientais, situacionais e de marketing” (LIMEIRA, 2008, p.8). 

Belk (1988) apresentou o conceito de eu estendido, onde diz que as pessoas podem 

ser compreendidas pelo exame de suas posses. A teoria de extensão do self propõe que os 

consumidores usam suas posses como meio para estender e fortalecer seu senso de “eu” 

e compreender quem eles realmente são. Para o autor é difícil entender o comportamento 

do consumidor sem entender primeiramente o significado que ele atribui à posse dos seus 

bens. O valor percebido em relação a determinado produto se modifica de acordo com 

cada pessoa. 

Para Sirgy (1982) o autoconceito possui três componentes, o autoconceito real: o 

que o indivíduo pensa sobre ele mesmo, o autoconceito ideal: a pessoa que esse gostaria 

de ser e o autoconceito social: a imagem que o sujeito imagina que as pessoas têm dele. 

Então corroborando com esse pensamento os hábitos de consumo são influenciados por 
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amigos, família, sazonalidade, cultura, publicidade, entre outros. E a realização pessoal 

de possuir algo é maior quando se exibe aos outros aquilo que se tem. 

 

O jovem consumidor: 

O estudo de crianças e adolescentes, como consumidores, floresceu  e ganhou 

visibilidade entre a comunidade de marketing a partir da metade dos anos 1970, 

principalmente  através  de  trabalhos  que  buscaram   explorar   a  aprendizagem  do 

consumo como parte de um processo de socialização (WARD, 1974; MOSCHIS; 

MOORE; STEPHENS,  1977;  MOSCHIS;  CHURCHILL  Jr,  1978)  e  motivados  por  

preocupações sociais quanto aos efeitos do marketing e da propaganda sobre o público 

infantil (JOHN, 1999). Desde então, uma quantidade bastante expressiva de pesquisas 

se acumulou sobre o assunto e os pesquisadores exploraram uma grande faixa de tópicos 

acerca da sofisticação das crianças como consumidores, incluindo o seu conhecimento 

sobre produtos, marcas, propagandas, compras, precificação, estratégias para tomadas 

de decisão, influência dos pais e métodos de negociação – por exemplo, Belk, Bahn e 

Mayer (1982), Tootelian e Gaedeke (1992), Bachmann, John e Rao (1993), John (1999), 

Martin e Bush (2000), Grant (2004; 2005). 

As pesquisas que buscaram explicar a aprendizagem do consumo pelos jovens 

buscaram explorar inicialmente o desenvolvimento de capacidades cognitivas 

necessárias para as atividades de consumo, fazendo uso principalmente da teoria de 

desenvolvimento cognitivo de Piaget (GINSBURG; OPPER, 1969).   A teoria de 

“socialização do consumo” de Ward (1974), no entanto, abriu caminho para uma série 

de trabalhos bastante expressivos que abordaram o consumo como parte  de  um processo 

social e não apenas como uma aquisição de habilidades mentais específicas (ver,  por  

exemplo,  MOSCHIS;  CHURCHILL  Jr,  1978;  MOORE;  MOSCHIS,  1980;  JOHN, 

1999; GRANT, 2005). 

 

Aspectos gerais do jovem consumidor: 

Como comentou Vandermerwe (1990, p.30), “o grupo dos jovens é um quebra- 

cabeça intrigante para os profissionais de marketing”. Embora este grupo esteja 

diminuindo em números absolutos em  boa  parte  do  hemisfério  ocidental, 

acompanhando a tendência de envelhecimento da população nos países desenvolvidos, 
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ele possui hoje mais dinheiro e mais influência nas decisões de compra familiares do que 

em gerações anteriores. Mudanças na composição familiar, como a participação massiva 

das mulheres no mercado de trabalho, famílias de pais divorciados e um menor número 

de filhos por família colaboram para esta situação. Como afirma Fisher (1990, p.49), “o 

desaparecimento da mãe como uma trabalhadora integral  não  remunerada em  casa 

significa que as crianças, e especialmente os adolescentes, estão tomando mais decisões 

de compra do que antes”. 

A juventude de hoje não tem medo da tecnologia porque ela lhes esteve acessível 

desde o início de suas vidas. Esta tecnologia significa acesso mais fácil à informação, 

portanto, os jovens estão se tornando consumidores mais exigentes, uma vez que há 

mais oportunidades para explorar todas as escolhas antes de se tomar uma decisão de 

compra (VANDERMERWE, 1990). Ainda, como o tempo é importante, eles têm um 

senso mais forte de imediatismo, exigindo tempos de compra menores e serviços de alta 

qualidade “instantâneos”. 

À geração dos adolescentes de hoje (nascidos na década de 1990 ou na virada do 

milênio) são dados vários nomes por diversos autores, em função de características que 

se atribuam como particulares a eles: “Geração Y”, “Geração Net” ou “Geração Digital” 

(TAPSCOTT, 1999), como sendo a geração que sucede a “Geração X” da década de 

1970 e a que vivenciou o advento da internet; “Millenials” (HOWE; STRAUSS, 1997), 

como forma de desvincular as características desta geração de uma comparação com a 

“Geração X”; “Geração ‘Eu’” (TWENGE, 2007), por considerar que os jovens hoje são 

mais exibicionistas e procuram satisfação pessoal mesmo à custa de motivos mais 

altruístas. 

Segundo Tapscott (1999), estes jovens constituem uma geração individualista, 

empreendedora, curiosa, flexível, colaboradora, com grande auto-estima e que foram 

criados com uma visão globalizada, complexa e com uma compreensão intuitiva das 

tecnologias atuais. Por sua vez, Stone, Stanton, Kirkham e Pyne (2001) afirmam que 

eles são muito ligados aos amigos, possuem natureza tribal, se preocupam muito com 

a forma como são vistos e gostariam de ser mais velhos do que são. Como seus pais, 

definem o sucesso como conseguir um bom trabalho e ganhar dinheiro, entretanto 

valorizam bem mais o tempo de lazer e a oportunidade de desfrutar uma vida com 

significado (VANDERMERWE, 1990). 
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Em relação especificamente ao consumo, Vandermerwe (1990) afirma que o 

jovem de hoje possui mais dinheiro, independência e oportunidades para comprar o que 

quer, procurando ativamente por informações e opções para fazer o que é melhor para 

ele como indivíduo. Ainda assim, a maior parte de seu poder aquisitivo vem do dinheiro 

dos pais – muitas vezes complementado pela renda de trabalhos em tempo parcial –, de 

forma que muitos dos produtos e atividades do seu consumo passam pelo intermédio da 

família. Em vista disso, é necessário fazer certas considerações sobre o consumo dos 

adolescentes. 

De acordo com o conceito amplo de consumo de Sheth, Mittal e Newman (2001), 

a atividade do consumidor1 compreende três papéis, que podem ou não ser 

desempenhados pela mesma pessoa: o usuário, que é a pessoa que efetivamente consome 

ou utiliza o produto ou recebe os benefícios do serviço; o pagante, que é a pessoa que 

financia a compra; e o comprador, que é aquele que participa da obtenção do produto no 

mercado. Existem vários motivos possíveis para que o usuário não desempenhe os 

demais papéis, como falta de habilidade, de acesso, de tempo ou de poder de compra. 

Os adolescentes, principalmente os mais jovens, se encaixam com frequência em uma ou 

mais destas situações; ainda que sejam usuários e, muitas vezes, possam decidir ou 

influenciar a decisão de compra do produto, normalmente não são os pagantes de todos 

os produtos que consomem, principalmente no caso de aquisições mais caras. 

 

Aprendizagem: administração e socialização do consumo: 

O aprendizado do comportamento de consumo envolve a aquisição de uma ampla 

variedade de capacidades cognitivas e comportamentais que são frequentemente 

relacionadas a “habilidades de consumo”. (MOSCHIS; CHURCHILL Jr, 1978). 

O período que vai desde o nascimento até a adolescência inclui desenvolvimentos 

dramáticos no funcionamento cognitivo e na maturação social. As crianças desenvolvem 

habilidades que vão além da mera percepção das aparências, como o pensamento mais 

abstrato sobre o seu ambiente, a aquisição de aptidões para processar informação mais 

rapidamente e o desenvolvimento de um conhecimento mais profundo sobre as 

                                                 
1 Shteh, Mittal e Newman utilizam na verdade o termo customer (traduzido na edição brasileira como 

“cliente”) para designar de forma geral o indivíduo que realiza um papel na atividade de consumo, 

entendendo que o termo consumer se refere apenas para o mercado de bens de consumo. O presente trabalho 

utiliza a  designação   geral   de   “consumidor”   para   todas   as   situações,   acompanhando   a nomenclatura 

mais usada na literatura sobre o comportamento de consumo do adolescente. 
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situações interpessoais, de modo a poderem ver o mundo através de múltiplas 

perspectivas (JOHN, 1999). 

O desenvolvimento cognitivo e social durante este período exibe uma crescente 

sofisticação das crianças na compreensão e no desempenho do seu papel como 

consumidores. Melhorias com a idade, nas habilidades cognitivas, contribuem para o 

desenvolvimento de conhecimentos de consumo e aptidões para tomar decisões. Por 

exemplo, habilidades cognitivas bem desenvolvidas facilitam o processo de avaliação e 

comparação entre produtos, facilitando a escolha de um determinado item em uma loja. 

Melhorias no desenvolvimento social são igualmente úteis, uma vez que muitas 

situações de consumo envolvem compreensão interpessoal, desde as impressões a 

respeito de pessoas que usam certos produtos ou marcas até a habilidade de negociar 

com os pais para tentar influenciar a compra de itens desejados. 

As teorias na literatura que buscam explicar o processo de aprendizagem e 

socialização dos jovens têm sido tradicionalmente divididas entre as teorias de 

desenvolvimento cognitivo e teorias de desenvolvimento social, com o surgimento de 

novos pontos de vista a partir da década de 1980. 

 

A adaptação da publicidade e das mídias nas relações com os jovens 

 As mídias estão relacionadas à tecnologia e aos meios de comunicação e os 

avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de equipamentos que facilitassem 

a comunicação entre as pessoas. Desta forma, aparelhos como televisão, telefones e 

computadores estão cada vez mais eficazes no que diz respeito ao armazenamento de 

informações e em resolver questões à distância para acelerar o contato na vida moderna 

através da conectividade virtual. 

Na evolução das sociedades, os meios de comunicação surgem entrelaçados com 

a indústria da informação, desta forma, pode-se destacar a criação da imprensa, no século 

XV. Se utilizando desses meios de comunicação para a propagação das ideias e 

informações, as mídias além de noticiarem, vão também servir como forma de conferir 

legitimidade a algo, enfatizar características e ainda, difundir estereótipos e significados. 

Cada mídia possui a sua especificidade e, com a chegada da televisão na década 

de 50, acreditou-se que o rádio iria desaparecer do cotidiano das pessoas porque não 

conseguiria competir com imagem mais som; todavia essa mídia possui seu espaço e 



 

14 

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão -10ª Edição, Recife/PE. 

 Faculdade Senac Pernambuco, 2016 – ISSN 2358-1638 

importância até hoje. Jenkins (2009) cita que: “Os velhos meios de comunicação não 

estão sendo substituídos. Mais propriamente suas funções e status estão sendo 

transformados pela introdução de novas tecnologias” (JEKINS, 2009, p. 41). Atualmente 

com essas mudanças, acontece uma transformação também na forma como os meios são 

consumidos pela audiência. 

A ética profissional traz que o jornalismo deveria ser imparcial na transmissão da 

informação, ao contrário da publicidade que claramente possui objetivos de comunicação 

para persuadir o público e gerar a compra de produtos. O jornalismo acaba, muitas vezes, 

moldando o seu discurso para atingir seus objetivos e interesses sociais e econômicos. 

Segundo Charaudeau (2007), “as provas da verdade, ou, melhor dizendo, da veracidade 

de uma informação são, igualmente, da ordem do imaginário, isto é, baseadas nas 

representações de um grupo social quanto ao que pode garantir o que é dito” 

(CHARAUDEAU, 2007, p.55). E para o autor não existe uma única forma de mostrar a 

verdadeira notícia, porque cada veículo possui uma baseada pela concorrência. 

Neste sentido, os donos dos veículos de comunicação possuem interesses pessoais, 

devido à complexidade social em que estão inseridos. Logo, a utilização dos mesmos 

pode ser influenciada de acordo com a posição ideológica da empresa que as administra. 

Atualmente existe um grande debate sobre as concessões e regulamentação das mídias 

devido à discussão sobre a manipulação e neutralidade da informação.  

Diante do contexto das novas mídias percebe-se que a publicidade e o jornalismo 

estão tendo que se adaptar para produzir anúncios e notícias que tenham características 

específicas como: formato, linguagem, imagem que sejam adequadas para cada 

plataforma. Além de procurar estarem presentes em diversos canais de comunicação para 

atingir os públicos-alvo específicos. Por conseguinte, cada consumo de mídia tem 

características específicas. O rádio, por exemplo, pode ser escutado quando o indivíduo 

realiza diversas atividades ao mesmo tempo, no momento onde a atenção não está focada, 

diferentemente do cinema onde deve existir apenas um foco de atenção.  

Com a revolução da internet, as mídias se difundiram não só no que diz respeito à 

informação, resolução de problemas e aproximação de contato para tal, mas também 

como meio de interação social. Há muitas redes sociais que garantem o contato rápido 

com o outro além das fronteiras de tempo e espaço; a ideia seria aproximar pessoas.  
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Porém, muito se tem pesquisado e refletido, tanto na academia quanto no 

cotidiano, sobre a exposição e o afastamento no contato face a face que essas mesmas 

redes têm provocado. Essa questão de aumento ou diminuição da interação real entre os 

sujeitos pode chegar a interferir tanto na sociabilidade quanto na identidade dos 

indivíduos.  

 

Considerações Finais: 

De uma forma geral, nota-se pelo discurso dos jovens, que, para eles, as 

percepções positivas do consumo da nova mídia predominam sobre as negativas. As 

novas tecnologias são a sua forma principal de comunicação mediada e, desta forma, eles 

aprenderam a se valer delas buscando o máximo de utilidade e evitando eventuais 

inconvenientes. Por exemplo, embora eles reconheçam que a conectividade constante, 

através de formas móveis de mídia, exerça certa pressão e possibilidade de controle e 

que a privacidade em meio a sites de redes sociais seja relativamente difícil de ser 

garantida, eles não pensam em abdicar destas tecnologias. Ao mesmo tempo em que 

sentem que a comunicação rotineira pela internet pode ocasionar certo distanciamento 

dos amigos – no sentido de menos contatos presenciais –, eles acreditam que a nova 

mídia oferece bem mais oportunidades para aproximação de novas pessoas e para 

manutenção dos contatos.  
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RESUMO 

Ao reconhecer que a desindustrialização é um fenômeno evidente em diversas economias 

do mundo atual, faz-se necessário conhecer a fundo o seu teor e os impactos de seu 

desenvolvimento na estrutura financeira de um país. A constatação de sua ocorrência se 

dá a partir da queda de participação da indústria no PIB do país, juntamente com a redução 

do nível de emprego industrial. No Brasil, a redução desses índices tem sido percebida 

desde a década de 90, mas só nos últimos anos houve o despertar do interesse pelas causas 

deste fenômeno. E essas são as mais diversas, elas vão desde a redução da participação 

dos bens manufaturados nas exportações até a elevação na busca pelo mercado de 

serviços. Desse modo, depreende-se que vários são os motivos que “engatilham” a 

desindustrialização, e diante de um momento de crise econômica em várias economias do 

mundo é preciso adotar medidas de proteção ao emprego e manutenção dos níveis da 

atividade industrial de um país. 

Palavras-chave: Desindustrialização, economia, indústria, PIB, fenômeno.  

 

ABSTRACT: 

By recognizing that deindustrialization is a phenomenon evident in several economies of 

the world today, it is necessary to know in depth its contents and the impacts of its 

development in the financial structure of a country. The evidence of its occurrence is 

given from of industry's share decline in the country's GDP along with the reduction in 

the level of industrial employment. In Brazil the reduction of these indices has been 

perceived since the 1990’s, but only in recent years there has been the awakening of 

interest in the causes of this phenomenon. These causes are the most diverse, ranging 

from the reduction in the share of manufactured goods in the exports until the raise in the 

quest for market's services. In this way, it is understood that there are several reasons that 

make up the deindustrialization, and facing a time of crisis in several economies in the 

world, it is necessary to adopt protective measures for the use and maintenance of levels 

of industrial activity of a country. 

Keys Words: Deindustrialization. Economy. Industry. GDP. Phenomenon. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Num mundo cada vez mais integrado, o papel da economia torna-se preponderante 

quando o assunto é a realização de investimentos privados em qualquer país, em outras 

palavras, as políticas macro e microeconômicas afetam grandemente o movimento de 

industrialização dos países, tanto para a atração de investimentos quanto para a ativação 
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do processo de desindustrialização, bem como condições internas e externas podem afetar 

servindo de catalisadores ou obstáculos ao desenvolvimento industrial. Sabendo disto, 

economistas e a própria sociedade têm demonstrado uma preocupação quanto a 

ocorrência desse fenômeno no Brasil, uma vez que o setor industrial do país tem 

registrado diminuição na participação do PIB nacional desde 1986 (Gabriel Squeff, 

2013). Diante disso, este artigo, num primeiro momento abordará a definição do termo 

“desindustrialização” a fim de promover um melhor entendimento sobre esse tema; em 

seguida será discutido se o Brasil está vivenciando um período de estagnação no setor 

industrial ou enfrenta um processo de desindustrialização, sendo apresentadas as 

possíveis causas da ocorrência desse fenômeno no Brasil, que historicamente teve um 

início tardio do seu processo de industrialização, bastante controverso, pois não há um 

consenso entre os autores pesquisados por este artigo sobre seu início.  

 

2 O TERMO “DESINDUSTRIALIZAÇÃO” 

A discussão em torno da ocorrência ou não de um processo de desindustrialização precoce 

no Brasil tem sido cada vez maior nos últimos anos, mas o que realmente vem a ser a 

existência desse processo em um país? A expressão “Desindustrialização” não possui um 

conceito único e consagrado, entretanto, autores como Rowthorn e Ramaswany (1999) 

defendem que tal processo consiste numa retração insistente da participação do emprego 

industrial no índice de emprego total de um país ou região. Para Gabriel Squeff, (2013) 

tal fenômeno se caracteriza também pela perda de participação das indústrias no Produto 

Interno Bruto (PIB) do país. Entretanto, para autores como Chenery, Sherman e Moshe 

(1986) a desindustrialização advém da interação entre demanda e oferta, onde a demanda 

sofre alterações em função da Lei de Engel. Daí, surge a premissa de que a 

desindustrialização não é em si algo ruim, mas resultado do desenvolvimento da estrutura 

produtiva e do aumento da renda per capita, que contribui para a estabilidade do setor 

industrial e crescimento no setor de serviços. 

 

3 O BRASIL ENFRENTA UM PROCESSO DE ESTAGNAÇÃO INDUSTRIAL 

OU DESINDUSTRIALIZAÇÃO? 

O termo desindustrialização pode representar para alguns autores, apenas uma 

desaceleração intimamente relacionada a crise financeira internacional, sendo atribuído 
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ao câmbio a explicação do baixo desempenho do setor, para outros autores o país passa 

por um período de estagnação com risco acentuado da primarização da pauta de 

exportações. Não havendo um consenso entre autores, sobre se de fato o Brasil passa por 

uma crise no setor de produtos manufaturados e se realmente ocorre o fenômeno da 

doença holandesa. Gabriel Squeff e Belluzzo (2013) defendem que desde 1931 até a 

década de 1980 o Brasil experimentou um período de grande desenvolvimento industrial, 

mas a partir da década de 1990, embora ainda mantivesse os níveis de emprego, começou 

a perder o fôlego na composição do PIB brasileiro. A indústria teve uma evolução 

consistente no PIB brasileiro até meados anos 1980, entretanto, seu crescimento deu lugar 

a uma queda vertiginosa nos anos 1990 e desde então tem enfrentado oscilações 

constantes, com uma forte tendência de redução, pois em 2004 a indústria era responsável 

por 28,7% do PIB do país enquanto em 2014 sua participação não passava dos 23,4%.  

Na visão de Gabriel Squeff (2013), o fato do setor industrial não ter registrado até então 

queda nos dois índices que caracterizam o processo de desindustrialização, que são: queda 

progressiva no PIB e retração do emprego industrial, descarta até certo ponto a ocorrência 

desse fenômeno no Brasil. Entretanto, o mesmo reconhece que o país não está 

vivenciando um processo de industrialização, mas caminha para uma possível estagnação. 

Nas palavras de Belluzzo (2013) “O Brasil teve um desempenho industrial até meados de 

1980 tal qual o da China nos dias atuais [...]. Todavia, o país não estabeleceu políticas 

adequadas para incorporar os novos setores da indústria que surgiram com a terceira 

Revolução Industrial, culminando na perda de presença no mundo das nações 

industrializadas e sendo superado, posteriormente, pela China que desenvolveu políticas 

adequadas a esse novo cenário, visando a atração dessas novas indústrias. ” Tal fato 

evidencia a deficiência no desenvolvimento de estratégias eficientes para a manutenção 

da competitividade da indústria brasileira perante o mercado mundial, o que impacta 

diretamente o desempenho do setor como um todo. 

Bresser-Pereira (2012) defende que “O Brasil vem se desindustrializando 

prematuramente desde 1980, primeiro, devido à crise da dívida externa e à alta inflação; 

depois, a partir de 1990, com a abertura comercial e financeira.” Com o advento da 

abertura comercial se esperava que as indústrias, com o apoio do governo, intensificassem 

sua atualização tecnológica a fim de não perder espaço no mercado diante do aumento da 

concorrência, mas o objetivo não saiu do papel primeiro por conta da crise que assolou o 
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mundo na época e segundo porque o governo não prestou o apoio prometido. Diante 

disso, a indústria acabou aumentando seu grau de dependência da importação de bens de 

capital, além de enfrentar grandes dificuldades no desenvolvimento de capacitação 

competitiva. 

Alguns economistas defendem que o país está experimentando uma nova forma da doença 

holandesa devido ao fato do Brasil vivenciar um aumento consistente da participação dos 

produtos primários na pauta de exportações, em detrimento dos bens manufaturados. 

Conforme apresentado no Gráfico 1, pode-se identificar uma acentuada queda da 

participação dos produtos manufaturados nas exportações brasileiras entre 2004 e 2014, 

que despencou dos 55% em 2004 para 35,6% em 2014, representando uma retração de 

19,4%. 

 

Gráfico 1 – Evolução da participação de produtos manufaturados nas exportações brasileiras – 1974-

2014 (%) 

 
Fonte: CNI 

 

Além disso, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a composição dos 

custos industriais sofreu aumento de 3,2% no segundo trimestre de 2015, quando 

comparado com o primeiro. Tal aumento foi puxado principalmente pelo custo com 

energia (12,4%) e bens intermediários importados (9,1%), que compõem os custos de 

produção, mais também, pelos custos com capital de giro que aumentaram 2,6% e pelos 

custos tributários que registraram aumento de 0,4%. Assim sendo, o aumento de 2,6% no 

preço doméstico dos produtos manufaturados não foi suficiente para cobrir a expansão 

dos custos industriais, o que por sua vez culminou no achatamento da lucratividade da 

indústria brasileira no segundo trimestre de 2015. 
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Nesse cenário, a atividade industrial, que começa a se intensificar entre julho e agosto 

visando o atendimento das demandas de fim de ano, apresenta tendência de queda tanto 

na produtividade quanto no número de funcionários, pois o nível de estoques e a 

ociosidade se mantiveram acima do esperado. A Utilização da Capacidade Instalada 

(UCI) manteve-se em 66% entre julho e agosto, o que é incomum para o período, que 

geralmente registra aumento do uso da capacidade instalada. 

A produção manteve a tendência de queda, pois tanto em julho (44 pontos) como em 

agosto (42,7 pontos) o índice de evolução de produção ficou abaixo dos 50 pontos, o que 

evidencia queda da produção. O gráfico 2 demonstra que o índice de evolução da 

produção (iniciada em 2010) apresentou valores acima dos 50 pontos, ou seja, indicaram 

crescimento da atividade industrial entre julho e agosto, entre 2010 e 2013, todavia, 2014 

e 2015 registraram queda. 

 

Gráfico 2 – Evolução da produção na indústria brasileira em agosto* 

 
Fonte: CNI 

 

Além de todos os fatores negativos que estão impactando a economia do país e causando 

diversos problemas na indústria nacional, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal de 

Emprego e Salário (PIMES), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a taxa de emprego industrial apresentou uma retração de 0,8% em agosto frente 

ao mês anterior quando foi registrada uma queda de 0,7%. Este foi o oitavo resultado 

negativo consecutivo do indicador, que já contabiliza uma redução de 5,6% do emprego 

industrial em 2015. Quando o resultado é comparado com o mesmo período de 2014 a 

queda é de 6,9%.  



 

23 

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão -10ª Edição, Recife/PE. 

 Faculdade Senac Pernambuco, 2016 – ISSN 2358-1638 

Assim sendo, como consequência desse cenário turbulento quanto ao emprego, o Índice 

de Medo do Desemprego registrou uma alta de 5,4% em relação ao primeiro trimestre de 

2015, alcançando 104,1% em junho, o maior valor registrado desde setembro de 1999. 

Em termos gerais, a crise política e financeira que o Brasil vem enfrentando desde o início 

de 2015 tem interferido grandemente no setor industrial, delineando um quadro recessivo. 

Segundo dados da CNI houve queda na produção física (9%), no faturamento real (6,7%) 

e no emprego (6,3%) em julho de 2015 quando comparado com o mesmo período de 

2014. Além disso, o índice de confiança do empresário industrial despencou dos 67,5% 

em fevereiro de 2010 para 37,1% em agosto de 2015, o que denuncia uma forte tendência 

para a redução ou até não realização de investimentos no seguimento no curto prazo.  

Por isso, apenas 69,3% das empresas pretendem investir em 2015, tal número é 8,8 pontos 

percentuais (p.p.) menor do que o divulgado para 2014 e 21,8 p.p. menor quando 

comparado com a intenção de investimentos para 2011 ao final de 2010. 

Dentre as principais razões para a frustração dos planos de investimentos das empresas, 

está a incerteza econômica (77,4%), a ociosidade (45%), o custo do crédito (34,2%) e 

aumento inesperado no custo previsto do investimento (33,9%), o que reitera o mau 

momento vivido pelo setor industrial brasileiro. 

No segundo trimestre de 2015 a indústria encolheu 4,3% enquanto a agropecuária 

registrou queda de 2,7% e serviços 0,7%, tais números trazem à tona a situação 

desfavorável da economia brasileira, e associados ao rebaixamento do grau de 

investimento pelas agências Moody’s, Standard & Poor's (S&P) e Fitch Ratings, 

contribuem para a retirada de investimentos estrangeiros no país. 

Mesmo sendo rebaixado pelas três agências, para duas delas, a Moody’s e a Fitch, o Brasil 

ainda é considerado como capaz de honrar seus compromissos, ou seja, ele ainda se 

encontra no grupo dos bons pagadores. Entretanto, está a um passo de perder essa 

classificação devido aos problemas políticos e econômicos que tem enfrentado. A 

Standard & Poor’s foi a primeira agência de risco a enquadrar o Brasil no grau 

especulativo. A Fitch, por sua vez deixou o país sob aviso, uma vez que a possibilidade 

de um novo rebaixamento, nos próximos 12 ou 18 meses, não está descartada caso a 

agência não identifique evolução da economia, da situação fiscal e do cenário político 

brasileiro.  
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Todavia, se o Brasil perder o selo de bom pagador em mais uma agência de classificação 

de risco, entrando no chamado grau especulativo, passará a ser visto com ainda mais 

cautela pelos investidores, uma vez que muitos fundos de investimentos só investem em 

países que possuem selo de garantia em pelo menos duas das principais agências de risco. 

Outro fator que contribui ainda mais para aumentar a redução da atividade econômica do 

país são as previsões nada amigáveis para a economia como a volta da CPMF e a redução 

das desonerações fiscais da folha de pagamento. Medidas estas que por si sós já provocam 

retração nas rotinas industriais, pois irão barrar o consumo e as relações comerciais de 

modo geral, tendo em vista o encarecimento do crédito. 

 

4 CAUSAS DA DESINDUSTRIALIZAÇÃO  

 

Dentre as diversas causas do fenômeno da desindustrialização no Brasil, pode-se citar: 

 

4.1 A valorização cambial 

Para entender a valorização cambial, se faz necessário explicar que a taxa cambial 

representa o valor da moeda nacional em relação a estrangeira, nossa referência neste 

caso é a moeda norte americana, muito usada nas transações comerciais de exportação, 

pois há uma relação entre a taxa de câmbio real e as quantidades exportadas dos produtos 

manufaturados, com a apreciação cambial até 2005 observa-se uma elevação do quantum 

exportado que se manteve em alta até o final de 2007. A valorização cambial torna mais 

difícil a realização de transações comerciais internacionais devido ao fato do preço final 

dos produtos sofrer alterações, o que acaba provocando perda da competitividade da 

indústria nacional frente a outros países.  

4.2 Necessidade de desenvolvimento de tecnologias e inovações 

O Brasil possui e vem aperfeiçoando programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

O sistema nacional de inovação é composto de universidades, empresas, institutos de 

pesquisa e órgãos governamentais, onde o país forma 10 mil doutores por ano e produz 

cerca de 2,5 artigos científicos em revistas internacionais. Segundo Antonio Delfin Netto 

(2011) este sistema de pesquisa baseado em cursos de pós-graduação colocou o país no 

cenário internacional, tornando-se bastante competitivo.  
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Porém, o país investe mais em pesquisas e melhoramento das atividades do setor agrícola, 

do que em tecnologias voltadas para o setor industrial, o que acaba influenciando no grau 

de importância de cada um desses setores na composição do PIB nacional.  

É incontestável que a ciência e a tecnologia (C&T) caminhem juntas e sejam os pilares 

de sustentação do desenvolvimento econômico e industrial. O grande desafio do Brasil 

hoje é aumentar o número de cientistas, pois esta é uma variável determinante para gerar 

conhecimento e inovação, sem o domínio tecnológico não pode existir avanço industrial. 

Observa-se mundialmente um crescimento econômico dos países em desenvolvimento, 

entretanto o Brasil investe apenas 0,5% do PIB, enquanto que na china esses 

investimentos são de 1,4%, o que deixa evidente a necessidade de ampliação dos 

investimentos brasileiros em P&D.  

 

4.3 Custos de produção elevados 

Outro fator que causa um movimento contrário ao aumento da produção são os elevados 

custos envolvidos no processo. Se levarmos em consideração toda a carga de custos 

teremos um leque de adversidades que precisam ser eficientemente gerenciadas, pois 

impactam diretamente o preço dos produtos e consequentemente influenciam na 

competitividade industrial.  

 

4.4  Alta carga tributária 

A alta carga tributária está ligada ao custo de conformidade no Brasil, isto porque recebe 

influência direta das constantes alterações na legislação tributária, o sistema tributário 

torna-se excessivo devido à tributação dos produtos industrializados, pois paga-se 

imposto para compra da matéria-prima e no produto acabado.  

Ao observar a falta de harmonia e a quantidade elevada de impostos, contribuições sociais 

e taxas que o país possui, percebe-se que o custo de produção de bens e serviços é elevado 

de tal forma que se torna uma barreira ao desenvolvimento industrial além de contribuir 

para evasão fiscal. A reforma tributária torna-se imperativo para reduzir o número de 

impostos e minimizar as brechas fiscais, a bitributação e a sonegação. O alto custo 

tributário no aspecto de economia internacionalizada, converge ainda para o cenário atual 

de desindustrialização, pois o Brasil não consegue competir com outras nações que tem a 
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carga tributária menor e que recebem incentivos fiscais nos países de origem para 

desenvolverem seus bens.  

 

4.5 Instabilidade econômica devido à crise econômica e política desencadeada no Brasil 

Já não bastavam todos os problemas enfrentados nos últimos anos que afetaram o setor 

industrial, o Brasil ainda enfrenta uma crise política sem precedentes vivenciando os mais 

variados problemas como: escândalos, mascaramento das contas públicas, denúncias de 

corrupção e um eminente processo de impeachment, os quais  têm um efeito devastador 

na economia, tendo em vista que as agências que pontuam a classificação de risco, levam 

também em consideração aspectos como o cenário econômico e político.   

Segundo a economista Miriam Leitão, em entrevista ao Bom dia Brasil, “A crise política 

está agravando a crise econômica. Quanto maior for esse esfacelamento da base 

parlamentar, maior será a incerteza econômica – porque, nesse clima, não tem 

investimento. E a retomada do crescimento é adiada”. 

O momento é delicado e requer ações de contingência que minimize os efeitos da crise, 

pois o fortalecimento da economia brasileira requer um grau de investimento que 

impulsione o retorno do desenvolvimento, não só industrial, mas de uma forma geral. 

 

5 CONCLUSÕES 

A indústria brasileira tem vivenciado desde a década de 1990 considerável redução de 

sua participação no PIB nacional, além disso, é possível identificar indícios de 

primarização da pauta de exportações do Brasil, uma vez que o setor agrícola responde 

pela maior parcela do PIB do país.  

Ademais, a exportação dos bens manufaturados vem sofrendo reduções desde 2004, o 

que denuncia um encolhimento contínuo do potencial competitivo desses produtos no 

cenário internacional.  

Com a crise política e econômica, intensificada a partir do início de 2015, houve o 

desencadeamento de diversos problemas que afetaram diretamente o desempenho 

industrial. Dentre eles está o aumento dos custos industriais, agravado pela crise 

energética e a valorização do dólar, que culminou no aumento dos custos com importação 

de bens intermediários; gerando o encarecimento dos produtos nacionais e por 

consequência os níveis de estoques e ociosidade ficaram acima do esperado. 
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Como reflexo do mau momento vivenciado pela economia, houve redução do emprego 

industrial e, por conseguinte, aumento do medo do desemprego. Todavia, a queda abrupta 

do índice de confiança do empresário, oriunda do quadro recessivo enfrentado pelo país, 

gerou a redução dos investimentos realizados na indústria em 2015, o que segue 

impactando o desempenho do setor. 

Por fim, a crise política e financeira enfrentada pelo Brasil acabou despertando a atenção 

das principais agências de classificação de risco de investimento, que rebaixaram a nota 

do país deixando os investidores mais cautelosos e a situação da indústria ainda mais 

delicada. 

Sendo assim, tendo em vista que os principais fatores que apontam para a existência de 

um processo de desindustrialização, sendo eles, a redução da participação da indústria na 

composição do PIB e a diminuição do emprego industrial, estão presentes no cenário atual 

da economia brasileira, além de outras variáveis como a diminuição da exportação dos 

bens manufaturados, a queda da confiança do empresário e a redução de investimentos, 

pode-se inferir que o país está enfrentando um processo de desindustrialização precoce 

intensificado pela crise atual. Todavia, será a partir das ações propostas para solucionar a 

crise que se saberá se o corrente processo de desindustrialização será intensificado ou fará 

o caminho inverso. 
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Resumo 

As cooperativas são (re)conhecidas por apresentarem valores e princípios específicos, 

compartilhadas universalmente, que as coloca em uma situação diferenciada em relação 

aos demais tipos de organizações, delineando estratégias e arranjos singulares. A partir 

de uma revisão bibliográfica se discute as possibilidades de relacionamentos tecidos entre 

cooperativa, cooperados e demais agentes, discute-se a modelos de referência para este 

questão,  sendo estabelecido um recorte do conceito de governança aplicado as 

especificidades das cooperativas. Além de analisar as relações entre os órgãos de 

administração e os associados, conclui-se que a melhor definição deste conceito tende a 

proporcionar maior confiabilidade nas ações de gestão das cooperativas, dirimindo, por 

conseguinte, os conflitos de interesses.  

 

Palavras-chave: Cooperativa;  Gestão;  Governança Cooperativa. 

 

Abstract 

Cooperatives presenting specific, universally shared values and principles that place them 

in a differentiated situation in relation to other types of organizations, outlining unique 

strategies and arrangements. From a bibliographical review the possibilities of 

relationships between cooperatives, cooperatives and other agents are discussed, 

reference models for this issue are discussed. A concept of governance applied to the 

specificities of cooperatives is established.  Analyzing the relationship between 

management and associate bodies, concluded that the better definition of this concept 

tends to provide greater reliability in the management actions of cooperatives, thus 

discouraging conflicts of interest. 

 

Keywords: Cooperative; Management; Cooperative Governance. 
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Introdução 

As bases teóricas, clássicas e contemporâneas, em torno da qual se descortinam as 

reflexões, análises e a prática das cooperativas, são amplas e nem sempre convergentes.  

Todavia, os desafios enfrentados pelas cooperativas a partir dos princípios rochedaleanos 

sinalizam para uma situação alternativa de equilíbrio socioeconômico, em prol dos seus 

membros e das suas comunidades, com várias possibilidades de relacionamentos tecidos 

entre cooperativa, cooperados e demais agentes (MCINTYRE, SILVA, 2010).  

O processo de criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – 

SESCOOP representa um marco no cenário brasileiro. Tendo sido concebido no âmbito 

do Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária – RECOOP, 

em 2001 (BRASIL, 2015), em virtude da grave crise que impactou as grandes 

cooperativas agropecuárias, o SESCOOP nasce no âmago de uma proposta de 

profissionalização da gestão cooperativa, de organização e profissionalização dos 

cooperados e monitoramento do plano de desenvolvimento cooperativo, 

institucionalizados através do RECOOP.  

Ante ao exposto, verifica-se o estabelecimento de diretrizes norteadoras por instituições 

brasileiras, no intuito de estabelecer mecanismos capazes de fortalecer as estruturas e 

processos, de maneira sistêmica, para ampliar as condições gerais de segurança, de 

eficiência e a redução de riscos nas cooperativas. Assim, a partir de levantamento dos 

principais referenciais teóricos, o presente trabalho efetua uma análise da trajetória da 

(re)construção do conceito de governança aplicado às cooperativas, os modelos analíticos 

e analisa os principais arranjos cooperativos e suas relações.  A definição de boas práticas 

de Governança para Cooperativas representa o ponto de partida para o desenvolvimento 

de um arcabouço conceitual capaz de contemplar as especificidades deste tipo de 

organização. 

 

 A gênese no contexto recente 

As cooperativas tem como foco principal ser um modelo organizacional que favoreça a 

emergência de  soluções estruturais para resolução de problemas socioeconômicos, 

implicando uma modificação das relações sociais e de produção, corrigindo excessos ou 

desequilíbrios conjunturais.  
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Importante destacar que o conceito de Governança aplicada às Cooperativas, Governança 

para Cooperativas ou Governança Cooperativa, apresentaram um processo de construção, 

resultante da conjunção de estudos de Governança Corporativa e do Cooperativismo. 

Nesta direção, em 1995, os referenciais estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBCG, revisado posteriormente pela mesma entidade, 

apresentou-se como um dos balizadores para as práticas das cooperativas nacionais.     

A Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre 

proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas 

práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor  da organização, 

facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015).   

A partir desta perspectiva o Sistema Cooperativista, formado pelo OCB/SESCOOP, em 

2007, apresentou uma proposta de Governança Corporativa para as Cooperativas, 

definindo-as como:   

o sistema pelo qual as cooperativas e organizações cooperativistas são dirigidas e 

autogeridas. Envolve o relacionamento entre cooperados, conselhos fiscais, 

conselheiros de administração, diretores, executivos, auditores, colaboradores em geral 

e o público externo  (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 

COOPERATIVISMO, 2007, p.13).       

As boas práticas da Governança Corporativa na Cooperativa, segundo a visão do Sistema 

OCB/SESCOOP focaliza a transparência administrativa, comprometimento dos 

cooperados, impulsiona a autogestão, o  desenvolvimento e competitividade dos negócios 

com melhoria dos resultados econômico-financeiros, melhoria da qualidade dos serviços 

e da responsabilidade social (SESCOOP, 2007).    

Ao mesmo tempo, a ação institucional do Banco Central do Brasil, a partir de 2006, 

proporcionou o desenvolvimento desta temática contemplando  as especificidades das 

cooperativas de crédito.  Além de abordar as relações entre cooperados, gestores, técnicos 

e órgãos de supervisão e regulação, também contemplou um terceiro agente – que tem o 

papel de regulador - na relação entre as partes. Também buscou atender a grande extensão 

nas assimetrias de informações que impactam em todo o sistema financeiro, abrangendo 

os diferentes interesses e poder dos associados na alavancagem da estrutura de capital 

(VENTURA; FONTES FILHO; SOARES, 2009; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2014). 
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A institucionalização de boas práticas de governança nas cooperativas de saúde, em 

particular o sistema Unimed, a partir do início da década de 2010, representou mais um 

ponto importante nesta trajetória. Através da concepção de manuais específicos, as 

Unimeds passaram a reconhecer as boas práticas, estabelecendo sistemática nacional de 

certificação voluntária, através do Selo de Governança Corporativa (UNIMED, 2015; 

UNIMED CHAPECÓ, 2015). 

A estruturação do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), 

pelo SESCOOP, em 2012, representou outro passo  na consolidação da Governança para 

Cooperativas no Brasil. Tendo como objetivo promover a adoção de boas práticas de 

gestão e governança pelas cooperativas, melhoria da qualidade na gestão e aumento da 

competitividade, o referido programa passou a ser um instrumento de governança para as 

cooperativas, inclusive com reconhecimento nacional das melhores práticas (SESCOOP, 

2015). 

O IBCG por sua vez, reconhecendo os diferenciais da Governança para as cooperativas, 

estabeleceu uma câmara específica e divulga manual de boas práticas, em 2015, 

contemplando as particularidades dos segmentos de cooperativas do ramo crédito, saúde 

e agropecuárias (IBCG, 2015).  

O conjunto de iniciativas elencadas sinaliza para um desenho da Governança para as 

Cooperativas em sinergia com vários fatores, a exemplo das leis, regras e costumes dos 

setores de atuação, do incremento do número de associados, da expansão e/ou 

multiplicidade de atividades, do volume de transações econômico-financeiras, dentre 

outras.  

Apresenta relação com a própria trajetória, o ciclo de vida das cooperativas, bem como 

sua realidade histórica, cultural, social e econômica destas organizações.  

  

Os modelos analíticos em questão 

A trajetória de construção de uma proposta de Governança para Cooperativas orbita em 

torno de mecanismos e controles, internos e externos, decorrentes de arranjos 

institucionais e da amplitude da ação dos  agentes considerados.  Porém, o referencial 

tomado como basilar para a construção da Governança para Cooperativas está 

relacionado ao conceito de Governança Corporativa. E acerca deste, há uma vasta 

literatura descrevendo procedimentos e práticas em diversos ambientes.   
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Não obstante o contexto no qual se insere as cooperativas, a aplicação ou aproximação 

dos referenciais de Governança Corporativa aos  fundamentos do cooperativismo enseja 

uma abrangência de  modelos, tecidas a partir de várias acepções, com reflexos nos 

mecanismos e processos de participação, representatividade e legitimidade.  

Tem-se então que as discussões em torno da Governança Corporativa pautam-se a partir 

de uma abordagem financeira (conflito de agência), o de públicos relevantes 

(stakeholders), de procuradoria e o político (DE CARVALHO, 2002; BERTUCCI; 

BERNARDES; BRANDÃO, 2006; ÁLVARES; GIACOMETTI; GUSSO, 2008). 

No caso da ótica financeira, a Governança analisa a fonte de tensão gerada em uma 

corporação entre gestores e acionistas, pautando-se na Teoria da Agência. Este enfoque 

se debruça sobre o dilema dos detentores do capital, que desejam maximizar os seus 

recursos através dos lucros, enquanto os gestores tendem a optar por investir os lucros, 

fonte de crescimento e desenvolvimento da empresa. A acumulação dos papéis de 

presidente do conselho e de executivo, enquanto para uns pode ser uma forma de 

resolução deste conflito, para outros representa uma concentração de poder e autoridade 

que pode ter consequências negativas para a organização.     

Na abordagem dos públicos relevantes, a questão central é de reconhecimento e inclusão 

de outros públicos, além dos acionistas e gestores, com o intuito de garantir a 

sobrevivência da organização no longo prazo. Ou seja, são colocados em evidência não 

apenas a propriedade, mas os direitos e interesses de outros públicos, como fornecedores, 

clientes, governo e comunidade.  

O modelo de procuradoria, que se contrapõe ao financeiro, destaca a  importância do 

gerente, colocando-o em maior evidência. Esta perspectiva estabelece que os gerentes, 

motivados por poder, recompensa ou autorealização, tendem a trabalhar em prol do 

melhor desempenho da empresa. Porém, exemplos recentes desta prática em grandes 

Corporações Globais sinaliza que o poder dos executivos tem adquirido uma grande 

dimensão, em alguns casos prevalecendo os seus próprios interesses 

(autoenriquecimento), exigindo novos modelos organizacionais e arranjos institucionais.   

Por fim, a abordagem política diz respeito ao contexto institucional e as políticas públicas, 

as quais influenciam a alocação de poder entre proprietários, administradores e demais 

públicos relevantes (stakeholders), sendo que os  investidores respondem às disposições 

legais e regulatórias e às mudanças nas regras do jogo. 
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Os arranjos que surgiram para uma pretensa relação equilibrada entre  capital e gestão, 

por exemplo, é deveras complexo. Enquanto nas corporações o processo crescente de 

diluição da propriedade da empresa no mercado (de ações) leva os proprietários a um 

distanciamento da gestão, nas cooperativas esta questão apresenta-se intrincados. Uma 

vez que o associado assume vários papéis – proprietário e cliente – além de poder assumir 

a gestão, se configura uma amplitude de possíveis modelos.   

 

Os arranjos possíveis nas cooperativas 

As cooperativas, independentemente do porte, podem estabelecer diversas práticas na 

aplicação dos princípios de Governança.  

Os modelos possíveis podem estar embasados não somente nas relações e 

responsabilidades de agentes, mas a partir de propostas de gestão voltados para o 

balanceamento de poder e interesses entre sócios proprietários, membros dos conselhos e 

direção executiva. Podem estar ancorados em questões de natureza legal, enfatizando os 

direitos societários e a dinâmica da sucessão; questões de natureza financeira, enfocando 

a criação de valor, riqueza e o máximo de retorno dos investimentos; bem como em 

questões de natureza estratégica, ressaltando os propósitos e diretrizes empresariais para 

o melhor desenvolvimento dos negócios. 

Para a conjunção destes pontos tem sido empregada largamente a análise econômica de 

organização das firmas, embasadas em correntes de pensamento neoclássico e 

neoinstitucionalista. A Teoria dos Diretos de Propriedade, Teoria da Agência e Economia 

dos Custos de Transação, contidas na vertente da Nova Economia Institucional, tem 

servido de suporte para reflexões, com maior enfoque nas cooperativas do ramo 

agropecuário (BIALAOSKORSKI NETO, 2006; PIVOTO, 2015), com no ramo crédito 

(SILVA, 2008).     

O primeiro problema (carona ou freerider) envolve os direitos de propriedade inegociável, 

inseguros ou não atribuídos, fato que leva a um comportamento de não investir ou 

participar nas cooperativas, embora permaneçam como associado, agindo de forma 

oportunista. O segundo problema (horizonte) está relacionado com a opção de ampliar os 

pagamentos aos associados em contraposição a alocação dos recursos para investimento, 

gerando pouco incentivo de projetos e estratégias de longo prazo. O terceiro problema 

(portfólio) decorre da falta de alinhamento entre as estratégias de investimento e negócio 
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das cooperativas e dos cooperados, em função dos direitos de propriedade. O quarto 

problema (controle ou de agência) diz respeito às questões de separação entre propriedade 

e gestão, com desdobramentos nos custos organizacionais e controle da cooperativa. O 

quinto problema (custos de influência) abrange os custos do processo de influenciar 

informalmente a tomada de decisões em proveito do próprio cooperado 

(BIALAOSKORSKI NETO, 1998; PIVOTO, 2015). 

 O exercício decorrente das mudanças no direito de propriedade, por exemplo, resulta em 

duas categorias de modelos organizacionais: a primeira  que admite que os direitos de 

propriedade são restritos apenas aos associados, que inclui as cooperativas “tradicionais” 

rochadeleanas, as cooperativas de investimento proporcional, as cooperativas com 

cooperados investidores e as cooperativas da nova geração; a segunda categoria que 

admite a extensão dos direitos de propriedade a não associados, que abrange as 

cooperativas com subsidiárias de capital aberto, cooperativas com títulos de investimento 

e firma orientada ao investidor (BIALAOSKORSKI NETO, 2006; PIVOTO, 2015).       

Na primeira categoria se observa quatro possibilidades de modelos em relação aos direitos 

de propriedade, a saber.  

a) Cooperativas tradicionais ou rochadeleanas estabelecem direitos de propriedade 

restritos aos sócios proprietários, sendo que o direito de retorno residual são 

intransferíveis e inapreciáveis, resgatáveis, com processo de aporte de capital na adesão 

ou distribuição de sobras, havendo a distribuição de benefícios (sobras) de modo 

proporcional as transações realizadas com as cooperativas;  

b) Cooperativas de investimento proporcional, os direitos de propriedade são 

estabelecidos segundo aquelas rochadeleanas, mas com a diferença em relação ao 

processo de investimento. Isto porque admitem a retenção do capital em proporção ao 

volume de transações realizas com as cooperativas de modo a poderem ter um processo 

contínuo de capitalização;  

c) Cooperativas de cooperados investidores, as quais se caracterizam pela emissão 

de unidades de participação, algo como ações preferenciais sem direito a voto, mas com 

direito a participação nas sobras geradas pela cooperativa;  

d) Cooperativas da “nova geração” que tem por objetivo uma forte agregação de 

valor, baseadas na estratégia de integração vertical, além de controle de oferta e 

qualidade, incentivo aos investimentos e capitalização dos cooperados, bem como 
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profissionalização da gestão atrelados ao compromisso moral e contratual das relações 

com os cooperados (BIALAOSKORSKI NETO, 2006; PIVOTO, 2015).  

Na segunda categoria descortina-se três modelos alternativos em relação aos direitos de 

propriedade, a saber: 

a) Cooperativas com subsidiárias de capital aberto, na qual se tem acesso ao capital 

de investidores externos, sendo o capital investido em subsidiárias e não na própria 

cooperativa; 

b) Cooperativas com títulos de investimento, onde investidores externos efetuam 

investimentos diretamente na cooperativa, mas sem direito a voto ou ações preferenciais; 

c) Firmas orientadas ao investidor, no qual há uma mudança radical, deixando de 

existir a cooperativa (desmutualização), com relocação dos direitos residuais e de controle 

passando às partes interessadas (BIALAOSKORSKI NETO, 2006; PIVOTO, 2015). 

As propostas de modelos organizacionais que orbitam em torno da alteração do direito de 

propriedade, suscitam vários tipos de arranjos institucionais, as quais se aproximam ou 

se distanciam daquelas estabelecidas nas experiências cooperativas clássicas ou 

rochadeleana.  

As consequências e os desdobramentos envolvem a criação ou não de novos tipos de 

agentes e, portanto, na configuração dos relacionamentos nas cooperativas. A partir das 

cooperativas denominadas de tradicionais e das firmas voltadas para investimento podem 

surgir novas tipologias destas organizações, com desdobramentos nas estratégias de 

fidelização dos cooperados, de investimento e de governança. 

Decerto que todas as hipóteses aventadas, tecidas a partir das experiências das 

cooperativas agrícolas internacionais, são passíveis do crivo normativo e legal de cada 

país ou região. E mesmo dependem do posicionamento dos cooperados, enquanto projeto 

diferencial, que podem ser uma contraposição ao capitalismo, como afirmam alguns, ou 

como forma de inserção neste, a exemplo de outra corrente.   

Os modelos e arranjos elencados abre um novo horizonte para discutir a Governança para 

Cooperativas a partir de princípios e valores éticos, cuja ausência tendem a colocar em 

xeque qualquer dos modelos e arranjos propostos.      

Considerações finais 
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O aprofundamento na temática de governança aplicada às cooperativas tem permitido 

estabelecer, com maior nitidez, as fronteiras entre a Governança Corporativa e a 

Governança Cooperativa.  

Os avanços teórico-conceituais suscitam propostas de modelos e arranjos amplas, que se 

aproxima ou se afastam da proposta clássica ou rochdaleana. E tais conceitos a 

incorporação de práticas e procedimentos pelas cooperativas.  

Decerto ser necessário ampliar e aprofundar o debate da Governança para Cooperativas, 

de modo a consolidar e testar referenciais que as possibilitem a atuar com efetividade em 

um ambiente globalizado e cujas transformações são intensas.  

Ao mesmo tempo, há que atentar para o fenômeno do isomorfismo organizacional, 

decorrente da institucionalização do conjunto de práticas de Governança. Ou seja, tem-se 

a possibilidade das organizações se tornem idênticas daquelas não cooperativas, sem 

necessariamente serem mais eficientes.  

A tarefa de compreende as cooperativas a partir da temática da Governança sinaliza para 

um vasto horizonte, cujos resultados podem ser vitais para a (re)construção da identidade 

cooperativa.   
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RESUMO  

 

A gestão de materiais surgiu a partir das necessidades das empresas em manter equilíbrio 

entre as peças compradas e peças vendidas, para que não houvesse desperdício de capital 

investido em materiais desnecessários. Para tanto, a gestão eficiente dos itens pode 

ocasionar a diminuição dos custos e, consequentemente, aumentar o lucro das empresas. 

Para isto, algumas ferramentas de gestão de estoque são utilizadas, entre elas a Curva 

ABC. Assim, o objetivo geral deste artigo foi compreender a utilização da Curva ABC 

para a gestão do estoque de pneus. É nesta ferramenta que este trabalho se norteia, para 

realizar um estudo de caso que teve como campo uma empresa comercial no ramo de 

moto peças.  

 

Palavras-chave: Gestão de Materiais. Gestão de Estoque. Curva ABC. 

 

ABSTRACT  

 

The management of materials arose from the needs of the enterprises to maintain balance 

between the parts purchased and parts sold, so that there was no waste of the capital 

invested in unnecessary material. For both, the efficient management of the items can 

result in the decrease of the costs, and consequently, increase the profit of the companies. 

For this, some tools of inventory management. The general objective of this study was to 

understanding the use of the ABC Curve for the management of the stock tires. This is 

the tool that this work guides us to conduct a case study that had as its field a commercial 

enterprise in the branch of motorcycle parts.  

 

Keywords: Materials Management. Inventory Management. ABC Curve. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O embasamento teórico e as linhas de pesquisas sobre o emprego das ferramentas de 

gestão em estoque são amplos, o que incentivou o melhor entendimento do tema, isto 

pode revelar porque os estoques são de extrema importância para as empresas. Na área 

comercial, os estoques servem para manter uma entrega eficiente dos materiais ao cliente, 

proporcionando melhores vendas, além de manter uma boa imagem da empresa. Contudo, 

para o departamento financeiro, o capital investido nos estoques aumenta os custos de 

armazenamento, diminuindo a possibilidade de investimento em outras áreas. Portanto, o 

principal desafio do gestor de estoque é diminuir o capital investido no estoque, “pois ele 

é caro e aumenta continuamente, uma vez que o custo financeiro aumenta” (DIAS, 2008, 

p. 19).  

Desta forma, este estudo tem o objetivo de compreender a utilização da Curva ABC para 

gestão de pneus em estoques, através de um estudo de caso realizado em uma loja 

comercial no ramo de moto peças. Na Curva ABC, os itens são divididos em classes 

fundamentadas nas demandas em determinados períodos, permitindo que os gestores de 

estoques concentrem seus esforços em produtos que representam maiores demandas. 

Sobrepondo a isto, Dias (2008, p. 85) contribui ao afirmar que,  

 

A curva ABC é um importante instrumento para o administrador, ela permite 

identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à 

administração. Obtêm-se a curva ABC através da ordenação dos itens conforme 

a sua importância relativa.  

 

As ações de controle de estoque podem ser utilizadas para várias finalidades, prevenindo 

inclusive, o impacto operacional que a falta de um determinado item em estoque pode 

acarretar, ou elevar o custo de manter vários produtos que não justifiquem suas demandas. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Gestão de Materiais  

 

Gestão de Materiais é o conjunto de atividades que tem como objetivo garantir o fluxo 

contínuo e uniforme das compras e vendas de mercadorias. Consiste ainda, na ação 

conjunta das atividades para manter a produção contínua na empresa (COSTA, 2002).  
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Assim, a Gestão de Materiais tem seu grau de relevância para a sobrevivência da empresa, 

visando a equilibrar as quantidades de materiais disponíveis em estoques, não havendo 

desperdício de capital investido em produtos obsoletos. Do mesmo modo, Gurgel e 

Francischini (2002) vão além ao dizer que a Gestão de Materiais tecnicamente bem 

organizada pode manter o equilíbrio econômico e financeiro de uma empresa. Os autores 

afirmam, ainda, que tratar adequadamente do abastecimento de materiais contribui para a 

melhoria do resultado de qualquer organização. Porém, será necessário o trabalho em 

conjunto com outras áreas, entre elas, a gestão de estoques. 

 

2.2 Gestão de Estoque  

 

Desde o começo de sua história, a humanidade tem usado estoques de diferentes recursos, 

como alimentos e ferramentas, para apoiar as necessidades de sobrevivência e 

desenvolvimento (GARCIA et al, 2006). De tal modo, Gonçalves (2013, p. 68) concorda 

ao dizer que “o problema de suprimento de bens duráveis ou perecíveis existe desde os 

primórdios da humanidade, contudo, apenas com a Revolução Industrial iniciou-se uma 

administração científica da gestão de estoque”.  

Os estoques nos dias atuais podem ser vistos como um conjunto de produtos, 

peças, materiais ou artigos existentes fisicamente no almoxarifado à espera de utilização 

posterior, permitindo suprir regularmente os usuários, sem causar interrupções às 

unidades funcionais das empresas (DIAS, 2008).  

 

2.3 Análise da Curva de Pareto (Curva ABC)  

A classificação ABC como os autores a denominam foi fundamentada em estudos 

realizados pelo economista italiano Vilfredo Pareto, que em 1897 estudou a distribuição 

de renda entre a população italiana. Pareto encontrou que grande parte da renda estava 

concentrada em pequena percentagem da população. Posteriormente, no início da década 

de 1950, os engenheiros da General Electric, começaram a aplicar esta ferramenta na 

administração de materiais (SACOMANO et al, 2004).  

De acordo com Arnold (2008, p. 284), “a maioria das empresas mantém um grande 

número de itens em estoque. Para se ter um controle melhor a um custo razoável, é útil 

classificar os itens de acordo com sua importância”. De tal modo, Dias (2008, p. 83) 

complementa que “a curva ABC é um importante instrumento para o administrador; ela 
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permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto a 

sua administração”.  

Assim, de acordo com Gonçalves (2013, p. 168),  

O principal objetivo da análise ABC é identificar os itens de maior valor de 

demanda e sobre eles exercer uma gestão bem refinada, especialmente porque 

representam altos valores de investimentos e seu controle mais apurado vai 

permitir grandes reduções nos custos dos estoques.  

 

Na prática, a curva ABC é normalmente conhecida como lei dos 20/80. “Isto porque cerca 

de 20% a 30% dos itens representam em torno de 80% do valor de consumo” 

(GONÇALVES, 2013, p. 169). Contudo, esses percentuais podem variar de acordo com 

o tipo de empresa e do material analisado, além da quantidade analisada e da evolução na 

demanda dos produtos consumidos.  

 

3 METODOLOGIA  

Neste momento da pesquisa, descrevem-se os procedimentos à serem seguidos para 

realização dos resultados, com apresentação de informações mediante alguns aspectos, 

como tipo de pesquisa, população e amostra, coleta e análise de dados (GIL, 2008). Diante 

disso, serão apresentados os métodos realizados nesta pesquisa para a construção deste 

Trabalho de Conclusão de Concurso.  

 

3.1 Contexto da Pesquisa  

Com o intuito de compreender a utilização da Curva ABC para gestão de pneus em 

estoques foi necessário um estudo de caso realizado na empresa Irmãos Cruz Ltda., 

localizada na Rua Passo da Pátria, no bairro de São José em Recife – PE. A empresa atua 

no ramo de venda de peças, acessórios e serviços para motocicletas desde 1960. Buscou-

se entender como os gestores da empresa priorizam ações diante dos resultados 

encontrados após a aplicação da Curva ABC, evitando falhas das demandas requeridas 

pelos seus clientes. Para tanto, foi desenvolvida uma revisão da bibliografia sobre o tema, 

confrontando com a análise das informações e documentos coletados com os gestores de 

estoques e de compras da empresa pesquisada.  
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3.2 Sujeitos da Pesquisa 

Foram 4 os profissionais da empresa Irmãos Cruz que concederam informações e 

documentos importantes para analisar a utilização das Ferramentas de Gestão de Estoque, 

dentre eles 3 Gestores de Estoque e 1 Gestor de Compras.  

 

3.3 Procedimentos Metodológicos  

Pesquisa é o procedimento científico com o objetivo de responder aos problemas que são 

propostos, sendo desenvolvida mediante conhecimentos disponíveis e a utilização de 

métodos, técnicas e outros procedimentos (GIL, 2008).  

Deste modo, para levantamento dos dados, foram realizadas pesquisas documental e 

bibliográfica. Nesta fase da pesquisa, obteve-se informações que serviram de base para 

fazer correlação entre a prática e a teoria.  

Para pesquisa documental, observou-se documentos internos da empresa, chamados de 

relatórios de vendas. A característica da pesquisa documental, de acordo com Marconi e 

Lakatos (2003), é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, podendo ser 

escritos ou não.  

Para pesquisa bibliográfica, foram realizadas pesquisas através de livros e web site. A 

pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2008), é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído, principalmente em livros. Ainda, segundo o autor, a vantagem de 

realizar uma pesquisa bibliográfica está na facilidade de encontrar informações.  

A referida pesquisa é de natureza quanti-qualitativa. Através da pesquisa qualitativa, 

optou-se por realizar entrevistas semiestruturadas, com os responsáveis pelos setores de 

compra e estocagem dos pneus.  

De tal modo, Chizzotti (2006, p. 1) explica que,  

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 

visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível.  

E através da pesquisa quantitativa, analisou-se dados numéricos encontrados nos 

relatórios de vendas, para posteriormente, quantificar modelos e fornecedores de pneus. 

De acordo com Chizzotti (2006), a pesquisa quantitativa procura levantar indicadores, 

por isso demonstram dados numéricos, índices percentuais, entre outros.  
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Deste modo, esta pesquisa classifica-se como exploratória, por contemplar, de acordo 

com Gil (2008), entrevistas, levantamentos de fontes bibliográficas e análise de 

documentos, podendo contribuir para melhor compreensão do problema proposto. 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 Utilização da Curva ABC para Gestão dos estoques  

A pesquisa bibliográfica mostrou, além da construção da Curva ABC, a importância do 

controle dos itens em estoques, priorizando-os conforme seu grau de classificação, assim, 

os itens são divididos em classes, denominadas como classes A, B e C.  

Os itens de Classe A representam, na sua grande maioria, cerca de 20% do total dos itens 

e merecem maior controle, por representarem entre 60% a 80% do valor monetário do 

total do estoque; os itens de Classe B são aqueles de valor médio, representando 

usualmente entre 20% a 30% dos itens em estoque, com cerca de 20% do valor total 

investido; os itens da Classe C são aqueles que compreendem cerca de 50% dos materiais 

em estoque, representando entre 5% a 10% do valor total de produtos.  

 

4.2 Curva ABC na Gestão do Estoque de pneus na Irmãos Cruz  

É através de relatórios de vendas que os gestores de estoques da Irmãos Cruz identificam 

os pneus que representam maiores faturamentos para empresa, diante das análises 

realizadas em um período de 6 meses. A partir de então, eles aplicam os procedimentos 

adotados para construção da Curva ABC. Nestes documentos são encontrados, além das 

quantidades de pneus vendidos, diferentes modelos e fornecedores, seus respectivos 

consumos, seus preços atualizados, constituindo, assim, uma ordenação dos pneus, 

podendo, posteriormente, classifica-los conforme sua importância.  

Deste modo, de acordo com os gestores de estoques da Irmãos Cruz, a Curva ABC é uma 

ferramenta administrativa utilizada para a gestão de pneus em estoques, mantendo 

principal atenção aos pneus que compõem a classe A, conforme sua importância para 

empresa, por representarem faturamentos superiores aos outros pneus que constituem as 

classes B e C. 
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4.3 A classificação dos pneus de acordo com as classes ABC  

É importante comentar que apesar das prioridades dadas aos pneus de classe A,     não é 

fato que teremos que esquecer as outras classes, ou seja, os outros pneus de menor valor, 

assim, Dias (2010) contribui dizendo que o princípio da classificação ABC é manter um 

“controle frouxo” dos itens de classe C, mas não necessariamente do tipo visual, que não 

exige registros e que deve ser feito com frequência mensal. A classificação dos itens em 

estoque acontece a partir da identificação da demanda que cada um representa. Assim a 

empresa Irmãos Cruz ordena seus pneus estocados, determinando o grau de relevância, 

como segue na tabela a seguir:  

 

Tabela 1: Coleta dos dados semestrais para Curva ABC 

 

 

Com os dados extraídos, podem-se ordenar os resultados, assim, os gestores da Irmãos 

Cruz constroem outra tabela, registrando o item que acusa o maior valor de consumo 
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acumulado, ordenando os pneus que representarem maiores resultados, como     mostra 

abaixo a Tabela 2: 

 

Tabela 2: Resultado dos dados semestrais para Curva ABC 

 

 

Na Tabela 2, foram avaliados 25 modelos de pneus de 5 fornecedores distintos, agrupados 

em ordem decrescente, conforme seus valores de consumo. Após extraídos os resultados, 

obtêm-se os valores de consumo acumulado para em seguida, representá-los em índices 

percentuais, de tal modo a serem determinadas as classes ABC. Os resultados encontrados 

são apresentados a seguir:  

 Classe A: os modelos de pneus que representaram maior esforço para seu controle 

são compostos por 24% do total dos 25 modelos, representando 62,57% dos 

valores de vendas de pneus para a empresa;  
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 Classe B: os modelos de pneus que representaram médio controle por parte da 

gestão são compostos por 32% do total, representando 31,29% das vendas de 

pneus para empresa;  

 Classe C: 44% dos modelos dos pneus serão tratados com menos rigor de controle, 

ou seja, 6,14% das vendas de pneus da empresa Irmãos Cruz, apenas observando 

registros mensais, de maneira que sobre tempo para que a concentração de 

esforços seja direcionada para os itens de classe A.  

 

É construído, após a classificação das classes dos pneus, um gráfico para apresentação ao 

gestor de compras. A finalidade, conforme os gestores de estoque é expor, de forma 

resumida, os resultados encontrados para a tomada de decisão. Vejamos os resultados no 

Gráfico a seguir: 

Figura 1: Gráfico dos resultados da Curva ABC 

 

Deste modo, Gonçalves (2013) cita que o entendimento do gráfico da Curva ABC 

permitirá que os gestores estabeleçam prioridades e critérios de análise e 

acompanhamento de cada classe.  

Conhecidos os pneus que merecem maior atenção, mediante o faturamento que eles 

proporcionam a empresa, são adotadas algumas ações para que estes pneus não faltem 

nos estoques e, proporcionalmente, não afetem as demandas solicitadas pelos clientes. 

A causa disso, segundo Slack et al (2009), é que em qualquer estoque que contenha 
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mais de um item armazenado, alguns itens serão mais importantes para a empresa do 

que outros.  

4.4 As ações dos gestores da Irmãos Cruz através da Curva ABC  

Os itens que demandam maiores valores merecem um controle cuidadoso, enquanto 

aqueles com baixas movimentações de valor não necessitam ser controlados tão 

rigorosamente (SLACK et al, 2009). Geralmente, uma menor quantidade dos pneus 

contidos em estoque vai representar um grande valor de faturamento para empresa. 

Assim, os Gestores de Estoques da empresa Irmãos Cruz reduzem os esforços para o 

controle dos pneus em estoques e, ao mesmo tempo, identificam, através da Curva ABC, 

aqueles pneus que oferecem maior faturamento para a empresa.  

 
   5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo contemplou a Gestão de Estoques da Irmãos Cruz, através de um estudo de 

caso realizado em um setor do estoque específico para armazenagem de pneus. A partir 

das descrições dos gestores investigados, identificou-se a utilização da ferramenta de 

estoque Curva ABC. Percebeu-se que uma menor quantidade de modelos e 

fornecedores de pneus representa um maior índice de faturamento para empresa e, 

consecutivamente, uma maior atenção por parte da gestão. Contudo, as outras classes 

não deixaram de ser controladas, apenas houve um controle menos rígido. Deste modo, 

conclui-se que os gestores da Irmãos Cruz utilizam a ferramenta Curva ABC para 

facilitar o gerenciamento do estoque de pneus, minimizando os esforços de controlar 

as quantidades dos modelos e fornecedores. 

Diante das contribuições, foi possível identificar a importância da aplicação de uma 

das ferramentas administrativas para gestão de estoques, iniciando com a coleta de 

dados, para posteriormente, tabular os resultados. Sendo possível, após isso, observar 

as ações que os gestores adotaram com os resultados encontrados.  

Apesar de a pesquisa envolver apenas o setor de estoque de pneus, sugere-se, contudo, 

a inclusão da Curva ABC em outros setores da empresa, visto que ela pode ser utilizada 

para priorizar ações, em qualquer área de atuação. Portanto, a Curva ABC é uma 

importante ferramenta para gestão, pois nela é possível reduzir custos e aumentar o 

faturamento da empresa.  

Entre as limitações, o estudo baseou-se em uma pequena quantidade de pneus, visto 

que a empresa possui mais de 200 modelos do produto. Deste modo, recomenda-se 
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utilizar todas as quantidades de pneus armazenados ou, inclusive, ampliar a pesquisa 

para outros produtos. De tal modo, para pesquisas futuras, sugere-se um novo estudo 

de caso, utilizando uma outra empresa de peças e acessórios para motocicletas 

observando que as empresas neste ramo são pouco exploradas para pesquisas, com 

intuito de confrontar os resultados encontrados, visto que os resultados não podem ser 

generalizados. 
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Resumo 

O presente estudo objetivou traçar considerações relevantes acerca da importância dos 

eventos internos para o clima organizacional das empresas, destacando quais os fatores 

que determinam a realização de eventos internos como instrumento de otimização do 

desempenho dos funcionários; além do que estes podem trazer a melhoria aos processos 

e para os resultados das organizações que os adotam como estratégia de endomarketing, 

num cenário tão competitivo. Para embasar essa reflexão, foram apresentados os aspectos 

mais relevantes dos eventos e sua relação com a motivação, a produtividade e o clima 

organizacional, bem como ao sentimento de pertencimento dos trabalhadores de uma 

organização. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo utilizado como fonte de 

pesquisa livros, artigos e sites que abordavam os temas, ou que apresentaram informações 

complementares para a construção do marco teórico. Os principais autores que 

respaldaram esta construção foram: Andrade (1999), Giacaglia (2008), Chiavenatto 

(1995), Matias (2010), e Porter (1985). Por fim, atingido o objetivo a que se destinou, 

este estudo apresenta, como considerações, finais os aspectos que justificam a realização 

de eventos internos como instrumentos estratégicos para a competitividade das 

organizações. 

Palavras-chave: Eventos. Eventos Internos. Clima Organizacional. Motivação.  

Abstract 

This study is a bibliographical research based on books, articles and websites. It aims to 

weigh up "the importance of internal events for the organizational climate" and highlight 

the factors that can turn them into performance optimization tools, especially when used 

as an endomarketing strategy. The study took under consideration the  most relevant 
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aspects of organizational events as well as its relation with motivation, productivity and 

sense of belonging. The main sources for the study were: Andrade (1999), Giacaglia 

(2008), Chiavenatto (1995), Matias (2010), Porter (1985). 

Keywords: Events. Internal Events. Organizational Climate. Motivation. 

Introdução 

Os eventos vêm adquirindo uma importância significativa no cenário corporativo, que 

tem a competitividade como mola propulsora em busca de melhores resultados. São 

nesses momentos de concentração de pessoas, ideias, objetivos e sensações, que fazem 

com que as empresas adotem os eventos como meio para transmitir os seus valores e 

cultura empresarial, usando-os para ações de formação, divulgação de produtos ou 

simplesmente fortalecer os laços entre seus colaboradores. 

Os eventos internos tornaram-se uma poderosa ferramenta para trabalhar com o   que as 

empresas chamam de capital humano, que hoje é reconhecido por diversos autores como 

principal vantagem competitiva de uma organização. Percebe-se isto na evolução da 

administração, haja vista que, no passado, as organizações tinham sua força de ação e 

produção em processos bastante burocratizados, setoriais e rígidos. Hoje têm que se 

adequar à abertura dos mercados, ao desenvolvimento da tecnologia, e a um quadro 

funcional, cada vez mais, diversificado culturalmente e com funcionários exigentes em 

seus deveres e direitos.  

A cultura organizacional mudou, assim como, o clima organizacional das empresas. 

Áreas de Recursos Humanos e Marketing Interno ou Endomarketing, buscam 

incessantemente descobrir os desejos dos funcionários, e transformá-los em realidade, o 

que trará em contrapartida, melhor desempenho e destaque da empresa frente aos seus 

concorrentes. Pessoas motivadas, saudáveis e preparadas a enfrentar o dia-a-dia das 

corporações, está sendo o grande desafio dos administradores das empresas que desejam 

permanecer competitivas no mercado.  

Segundo Luz (2001, p.56), “o clima organizacional retrata o grau de satisfação material 

e emocional das pessoas no trabalho”. Observa-se que o clima organizacional influencia 

a produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. Acreditamos que o clima 

organizacional favorável tende a proporcionar a motivação e o interesse nos 

colaboradores, além de uma boa relação entre os funcionários e a empresa.  



 

52 

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão -10ª Edição, Recife/PE. 

 Faculdade Senac Pernambuco, 2016 – ISSN 2358-1638 

Ao se decidir pela organização de um evento, a empresa deve definir, como ponto de 

partida, os objetivos deste, ou seja, o que pretende de resultados quantitativos e 

qualitativos. A partir daí, é traçado o planejamento, pelos profissionais organizadores do 

evento nos mínimos detalhes, de forma o torná-lo estratégico, podendo cumprir com todos 

os objetivos previstos pelos seus investidores.  

O foco deste estudo são os eventos corporativos voltados para o público interno das 

empresas, relacionados ao endomarketing, que impactam, diretamente no clima 

organizacional. 

Nesse sentido, este trabalho objetivou estudar os impactos positivos causados pelos 

eventos internos para o clima organizacional das empresas. Os objetivos específicos são: 

pesquisar eventos internos praticados no meio corporativo; verificar a prática de eventos 

como ferramenta de endomarketing, e analisar o valor estratégico dos eventos internos 

para as empresas.  

  

Referencial Teórico 

Os eventos surgem na Antiguidade, com os Jogos Olímpicos de 776 a.C. e vêm 

acompanhando o desenvolvimento da civilização até os dias atuais. No Brasil, de acordo 

com Matias (2010, p.51), esta atividade tem início antes mesmo da chegada da família 

Real. “Isto é, ocorriam algumas feiras semelhantes às da Idade Média, onde os 

comerciantes armavam barracas para venderem seus produtos”. Para a autora, tal 

atividade toma impulso a partir da década de 1950, com a organização das classes 

profissionais e desenvolvimento da indústria no país. 

Nesse contexto, várias são as definições e linhas de pesquisa sobre o tema eventos. Para 

Giacaglia (2008, p.5) o homem por ser social tem a necessidade intrínseca de convívio e 

interação, e, com a finalidade de ampliar a esfera de seus relacionamentos e de quebrar a 

rotina dos afazeres, o homem cria, organiza e participa de reuniões, que são 

genericamente chamadas de eventos. “Constituem pretexto para essas ocasiões 

acontecimentos dos mais variados tipos e finalidades, que ocorrem esporadicamente na 

vida das pessoas [...]”. Andrade (1999, p. 119) define evento de forma simples: “atividade 

dos mais diferentes tipos reunindo pessoas”. Ele concebe o evento como instrumento para 

alcançar determinado objetivo e o define como multiplicador de negócios. Para Allen 

(2003) o evento é uma ação deliberada e planejada, principalmente os especiais, como 
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rituais, apresentações ou celebrações específicas, que tenham sido criados para marcar 

ocasiões ou para atingir metas ou objetivos específicos de cunho social, cultural ou 

corporativo. Há ainda autores que definem o evento como instrumento estratégico de 

comunicação e que, como tal, requer planejamento e organização visando promover 

engajamento em ações empresariais ou institucionais atingindo, assim, certos objetivos 

antecipadamente observados, como é o caso de Giacómo (1997, p.28) que apresenta que 

“o evento pode ser entendido como um acontecimento previamente planejado, a ocorrer 

num mesmo tempo e lugar como forma de minimizar esforços de comunicação, 

objetivando o engajamento de pessoas a uma ideia ou ação”.  

Segundo Matias (2010, p. 106) a classificação dos eventos podem ser: em relação ao 

público: fechados ou abertos; em relação a área de interesse, por exemplo: Artístico, 

Científico, Cultural, Cívico, Desportivo, Folclórico, Lazer, Promocional, Religioso e 

Turístico; e em relação ao número de participantes: pequeno, médio, grande, megaevento. 

Quanto a tipologia, a mesmo autora cita como alguns dos mais comuns: Assembleia, 

Brainstorming, Brunch, Colóquio, Conferência, Congresso, Debate, Entrevista Coletiva, 

Exposição, Feira, Jornada, Mesa-redonda, Mostra, Painel, Roda de Negócios, Simpósios, 

etc.  

[...] existem hoje no mercado inúmeras possibilidades e tipos de 

eventos capazes de atender a cada um dos objetivos mais 

específicos e complexos de qualquer empresa, independente do 

seu porte, verba disponível, produto/serviço comercializado, 

estrutura de marketing e outras características (GIACAGLIA, 

2008, p.39). 

 

São estes os eventos corporativos, tipologia de eventos enfocada neste estudo. Estes são 

os eventos em que as organizações participam e promovem, sejam eles de âmbito interno 

ou externo. Assumem vários aspectos, dependendo do objetivo a ser alcançado, como por 

exemplo: sociais, como comemorações de aniversários e confraternizações; esportivos, como 

jogos e campeonatos entre filiais ou setores; culturais, quais sejam as palestras, os cursos, os 

musicais, e as exposições e outros como cafés da manhã, almoços, coquetéis, jantares ou 

churrascos para funcionários, parceiros e clientes. 

Para as empresas, esses eventos podem ter um cunho altamente promocional estando 

ligado ao setor de vendas, marketing ou de integração quando estão ligados às ações de 

endomarketing, que é uma estratégia que vem sendo aplicada pelo setor de Recursos 

Humano, para trabalhar o marketing direcionado ao público interno da organização. 
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Sendo os eventos uma das ferramentas de endomarketing, que já corresponde a parte dos 

investimentos das empresas, ratificando uma das características principais dos eventos 

corporativos, cujos “recursos econômicos são preestabelecidos pela empresa ao começar 

o ano fiscal” (MATIAS, 2010, p.121).  

Para este estudo, como forma de verificar a importância dos eventos para o público 

interno das empresas, e também por serem os mais aplicados por elas, foram escolhidos 

os eventos corporativos que objetivam a integração dos colaboradores.  

Como um exemplo das atividades descritas e que são aplicadas nas empresas pode ser 

citado o trabalho desenvolvido pela Fundação Fiat, associação cuja “[...] a ideia é 

proporcionar bem-estar aos colaboradores, com excelência em soluções de saúde, 

desenvolvimento social e convivência”.  Para atingir estes objetivos a associação planeja, 

ao longo de cada ano, a comemoração de datas especiais trazendo para seu público interno 

“atrações musicais, brincadeiras infantis, sorteios, homenagens, cultura e lazer e, ao longo 

do ano promove diversos cursos de capacitação e treinamento”. Essas ocasiões servem 

para integração e troca de informações entre os beneficiários, assim como, capacitação e 

premiação dos colaboradores da empresa. “Um trabalho desafiador, segundo Danielle 

Medrado, coordenadora de Eventos e Comunicação da Fundação, haja vista que precisa 

atingir de alguma maneira os 14 mil funcionários e seus familiares” (CURY, 2011). 

Como pôde ser observado no exemplo acima, e como são defendidos pelos autores 

estudados a organização e realização dos eventos internos, em geral, podem além de 

proporcionar conhecimento; desenvolver a integração entre os colaboradores e tirar as 

equipes de suas rotinas, estimular também o espírito de competição saudável. As 

competições podem ser realizadas entre os funcionários ou os seus setores ou mesmo 

entre filiais, gerando premiações, e impactando assim, diretamente na autoestima e 

motivação dos participantes. Consequentemente, afeta de forma positiva na produção e 

geração de lucro da organização e ainda gera um marketing de imagem positivo para a 

empresa. 

 

Os eventos podem ser constituídos por iniciativas fundamentadas 

apenas em um cenário de atendimento das exigências do mercado 

consumidor. Mas sempre atuam dentro de uma economia de 

mercado, ora visando o lucro para o empreendedor, ora visando 

a obtenção de outros graus de lucro indireto, como criação de 
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imagem, fortalecimento da marca e satisfação do desejo e das 

necessidades físicas e/ou sociais da comunidade inserida no 

contexto (ANDRADE, 1999, p.99). 

 

É fato que todo profissional deseja fazer parte de uma organização de sucesso, com 

reconhecimento no mercado e com alto nível de satisfação dos seus colaboradores. 

Eventos internos de integração possibilitam a visibilidade deste sucesso, seja na mídia, 

porque muitas dessas ações tomam grandes repercussões, ou mesmo em redes de 

relacionamento, onde as pessoas costumam compartilhar suas vivências e conquistas. 

Contudo para que os eventos corporativos internos atinjam seus objetivos, assim como, 

todos os eventos faz-se necessário o profissionalismo e o conhecimento técnico dos 

organizadores para fazer desta ocasião um referencial de sucesso, gerando oportunidades 

e retorno do investimento. Ao se analisar as necessidades da empresa são determinados 

os objetivos a serem atingidos, para que os organizadores envolvidos no planejamento e 

realização dos eventos, além de o tornarem uma ferramenta de valor estratégico, possam 

também torná-lo o menos passíveis de erros, não gerando assim uma ação contraria ao 

desejo do seu investidor. O valor estratégico apresenta-se, portanto, na forma como o 

organizador planejará os eventos, de forma a reforçar a posição da organização junto aos 

seus colaboradores, ao mercado; a promover a satisfação do cliente e atingir os objetivos 

de desempenho do evento. 

A grande força de um evento reside no envolvimento que ele 

permite. A atmosfera criada, a atenção despertada, a curiosidade, 

a predisposição de espirito, tudo enfim conduz, a um 

envolvimento coletivo apropriado que condiciona positivamente 

e que nenhum outro recurso de promoção consegue fazer. 

(FERRUCCIU, 1997, p.70)  

Para Etzioni (1976, p.9), a sociedade é organizacional haja vista que durante o ciclo de 

desenvolvimento humano encontra-se a participação e a influência das organizações. O 

autor conceitua organização como “unidades planejadas e intencionalmente estruturadas 

com o propósito de atingir objetivos específicos, e nesse contexto destaca as Empresas, 

unidades planejadas conscientemente com o propósito de atingir lucros”.  

A partir do advindo da globalização, por volta de 1990, as organizações empresariais se 

tornaram altamente competitivas em seus respectivos seguimentos, em busca de melhores 
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resultados. Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2002, p.8) as empresas que não dispõem 

de uma vantagem competitiva, ou que não estejam concorrendo em um setor de forma 

atraente, obtém, no máximo, apenas retornos médios.  

Por vantagem competitiva, Porter (1985, p.3) aponta “que o termo surge 

fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e 

que ultrapassa o custo de fabricação”. O termo valor aqui aplicado representa àquilo que 

os clientes estão dispostos a pagar pelo produto ou serviço. Sendo o instrumento básico, 

para diagnosticar a vantagem competitiva e para encontrar formas de intensifica-la a 

cadeia de valores, onde a organização é dividida nas suas atividades básicas (investigação 

e desenvolvimento, produção, comercialização e serviço pós-venda) o que facilita a 

identificação das fontes de vantagem competitiva.  

A vantagem competitiva é gerada de um conjunto de atributos (recursos 

humanos, marca, capital intelectual, know-how, tecnologia, imagem) 

capazes de promover a diferenciação da organização frente as demais, 

proporcionando um melhor posicionamento no mercado (PORTER, 

1985, p.3).  

Para Chiavenato (2008, p.4) nesse contexto, as pessoas passam a construir a competência 

básica da organização, ou seja, a vantagem competitiva. Por esta razão as empresas estão 

mudando seu conceito e suas práticas gerenciais, investindo primeiro em seus 

colaboradores possibilitando que eles que são detentores do poder de criar, desenvolver 

e produzir o façam de forma plena, deixando os investimentos nos  produtos e serviços, 

em segundo plano. 

Uma organização pode apresentar produtos e serviços de qualidade, 

excepcionalmente elevada, um excelente nível de prestação de serviço ao 

consumidor, a melhor estrutura de custos da classe, ou alguma outra 

vantagem, porém todos eles representam produtos das competências das 

pessoas dentro da organização – o seu capital humano. Se forem 

organizados e administrados de maneira eficaz, o conhecimento e as 

competências das pessoas na organização conduzem a uma vantagem 

competitiva sustentável e a um sucesso financeiro de longo prazo 

(COLELIA; HITT; MILLER, 2007, p.5).  

Bohlander, Snell e Sherman (2005, p.9) argumentam que “o capital humano torna-se o 

fator preponderante para uma organização empresarial, e sendo intangível não pode ser 

gerenciado da mesma maneira que se gerenciam cargos, produtos e tecnologia”. Uma das 

http://knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao/
http://knoow.net/cienceconempr/gestao/servico-pos-venda/
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razões para isso é que são os funcionários, e não a empresa, os detentores do capital 

humano.  

As pessoas podem aumentar ou reduzir as forças e fraquezas de uma organização 

dependendo da maneira como são tratadas. Podendo ser fonte de sucesso ou fracasso. Isto 

se deve à característica contingencial e situacional da gestão de pessoas, visto que sofre 

influências de alguns aspectos, como “da cultura que existe em cada organização, da 

estrutura organizacional, das características do contexto ambiental, do negócio da 

organização, dos processos internos e de uma infinidade de outras variáveis importantes” 

(CHIAVENATTO, 2008, p.6). 

E nesse contexto de lidar com pessoas, muitos administradores estão percebendo que para 

se ter uma força de trabalho competitiva, com pessoas motivadas, saudáveis e preparadas, 

é necessário dá prioridade ao Clima Organizacional.  

O Clima Organizacional para McClelland (1972, p. 74) é determinado pelas lideranças e 

pela administração, bem como pela estrutura organizacional e, é através dele “que as 

empresas podem administrar a motivação dos seus empregados, ampliar a eficácia 

organizacional e, ao mesmo tempo canalizar o comportamento motivado para os objetivos 

organizacionais”. 

Como Weiss (1991, p.10) apresenta: a motivação “é energia ou impulso que mobiliza os 

recursos de uma pessoa para alcançar uma meta, portanto, a motivação vem de dentro”. 

E mesmo sendo um processo interno ao indivíduo, o ambiente contribui por meio de 

estímulos positivos e negativos para seu desenvolvimento, e é a partir dele que o homem 

constrói, pela percepção, sua realidade.  

Para Bichuetti (2011, p.156) observa-se fórmulas variadas de motivação de pessoas que 

muitas vezes valorizam um conjunto de procedimentos adotados pela empresa para 

estimular os colaboradores. Como por exemplo: investir em cursos para funcionários, ter 

um espaço para descanso e entretenimento na empresa, proporcionar benefícios extras 

como jantares de confraternização e viagens de premiação entre outros. Todos são válidos 

e ajudam no processo de desenvolvimento de clima organizacional positivo e da 

motivação. Porém, para o autor tudo isso tende a não funcionar se a cultura da empresa 

não investir e julgar importante tais estratégias. Essa cultura, quando existe, reflete-se em 

políticas e práticas de relações entre empresas e colaboradores, chefes e subordinados, 
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baseados em respeito e confiança mútuos. Quando esse princípio existe torna-se mais 

fácil à sintonia e sinergia geral na consecução das estratégias e objetivos da empresa. 

Em se tratando de Cultura Organizacional, até meados dos anos 80, as organizações eram, 

em sua maioria, simplesmente tidas como um meio racional pelo qual coordenava-se um 

grupo de pessoas. Elas tinham níveis verticais, departamentos, relacionamentos de 

autoridade e assim por diante. Mas, como afirma Robbis (2005, p.2), “sabe-se que hoje 

que as organizações não funcionam assim, são mais do que isso. Elas têm personalidade 

com os indivíduos. Podem ser rígidas ou flexíveis, hostis ou amigáveis, inovadoras ou 

conservadoras”.  

E, nesse contexto, destaca-se os eventos internos como uma das principais estratégias 

utilizados pelo endomarketing das empresas; e ainda, a necessidade de que, visando 

sempre a melhoria da organização, como um todo e, principalmente do seu clima 

organizacional, o profissional ou departamento envolvido em sua organização devem 

estar atentos aos objetivos de sua realização.  

 

Metodologia 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza bibliográfica, tendo como 

princípio o levantamento de referenciais teóricos pré-existentes, constituído 

principalmente de livros, artigos e material disponibilizado pela internet, que respondam 

o objetivo proposto.  

 

Considerações Finais 

Ao longo desse artigo, buscou-se reunir bibliografias que nos permitisse a discussão e 

reflexão sobre a efetiva contribuição dos eventos internos para o clima organizacional das 

empresas.  

Num mercado altamente competitivo e aberto a novas culturas e tendências, entende-se 

que para os eventos internos atenderem as expectativas do seu idealizador e justificar seu 

investimento, é necessário identificar em primeira mão quais os objetivos que se busca 

atingir com sua realização. Quais as necessidades de integração, reconhecimento, 

crescimento, fortalecimento de força de trabalho e motivação estão envolvidos no 

planejamento e necessidade de realização de um evento interno? Para essa resposta tem-
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se a importante participação da área de Recursos Humanos, que identifica as necessidades 

dos funcionários e qual a melhor forma de atendê-las.  

Tendo-se esse objetivo traçado e uma equipe qualificada de profissionais ou 

assessoria tecnicamente preparada, o evento realizado atingirá seus objetivos. 

Ficou evidenciado durante a pesquisa que os eventos projetados com foco na 

satisfação dos funcionários podem despertar a motivação e o sentido de pertencimento, 

fazendo com que este se sinta parte integrante e fundamental da organização. Estes fatores 

impactam positivamente na produção da empresa e em seu potencial competitivo, pois 

colaboradores, satisfeitos com ambiente e benefícios oferecidos, trabalham em sintonia 

com os objetivos e metas das empresas e mantêm o clima organizacional favorável.  

Dessa forma, conclui-se que os eventos internos vêm ganhando força e 

reconhecimento no planejamento estratégico das empresas como instrumento de 

endomarketing, tendo sua importância evidenciada ao fator motivação, valorização, 

capacitação, produção. Como também, que os eventos são uma ferramenta para alcançar 

seu público-alvo de forma diferente: lúdica, divertida, interativa e principalmente, 

assertiva, uma vez que é realizado para um público específico, com propósitos bem 

definidos, o que garante sim o retorno positivo ao seu investimento.  
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RESUMO 

Nas tendências de futuros mercados surge diretamente associado ao e-commerce o visual 

merchandising, que se aliam para simplificar a utilização e a compreensão da oferta no 

universo online. Tais questões podem seduzir diretamente o/a consumidor/a nas emoções 

e nas necessidades para a aquisição do produto de moda-vestuário pela Internet. Para 

melhor compreender tais fenômenos, o presente trabalho tem como objetivo analisar os 

elementos de comercialização do Visual Merchandising utilizados em plataformas 

digitais de produtos de moda-vestuário. A metodologia que permeia o processo da 

pesquisa exploratório-descritiva, versando numa abordagem qualitativa, referenciada em 

autores conceituais que descrevem, por meio de estudos científicos, ao tema proposto de 

Visual merchandising de produtos de moda-vestuário nas plataformas digitais. Para a 

obtenção dos dados, foram analisados três (3) sites de e-commerce de diferentes 

segmentos da moda. Com base nesse contexto, foram avaliados por categorias, estilo, 

faixa de idade, de tamanhos e de preço dos produtos de moda-vestuário, como também, 

as técnicas e características do visual merchandising, a fim de obter informações acerca 

dos serviços, funcionalidades e design aplicado, para os efeitos decisórios do/a 

consumidor/a. Conclui-se que as informações trazidas pelo visual merchandising é muito 

importante porque atraem e cria uma identidade à loja virtual, assim como pode estimular 

através dos sentidos, principalmente da visão, podendo levar a aceitar através da emoção 

e efetivar uma compra.  

 

Palavras-chave: Comunicação visual; Marketing; Roupa; E-commerce. 

 

ABSTRACT 

Futures markets trends emerges directly associated with the e-commerce visual 

merchandising, which combine to simplify the use and understanding of the offer in the 

online universe. Such questions may seduce consumer//directly to the emotions and on 

the needs for the purchase of the product sets and clothing on the Internet. To better 

understand such phenomena, the present study aims to analyze the elements of Visual 

Merchandising marketing used in digital platforms of fashion products and clothing. The 

methodology is classified as a case study, which permeates the process exploratory-

descriptive research, focusing on a qualitative approach, referenced in conceptual authors 

describing, through scientific studies, the proposed theme of visual merchandising in 

fashion and clothing products in the digital platforms. To obtain the data, we analyzed 

three (3) e-commerce sites of different fashion segments. Based on this background, were 

assessed by category, style, age range, sizes and price of products sets and clothing, as 

well as the techniques and visual merchandising features, in order to obtain information 

about the services, features and design, for the purposes of decision-making by 



 

62 

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão -10ª Edição, Recife/PE. 

 Faculdade Senac Pernambuco, 2016 – ISSN 2358-1638 

consumers. It appears that the information brought by the visual merchandising is very 

important because they attract and creates an identity for webshop as well as can stimulate 

through the senses, especially vision, potentially leading to accept through the emotion 

and effect a purchase. 

 

Keywords: Visual communication; Marketing; Garment; E-commerce. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os estudos que tratam da história da comercialização são à parte uma aula da 

história da economia, desde o Velho Mundo, vamos nos centrar na comercialização como 

processo de troca, circulação das mercadorias (MARSHALL, 1996; BRAUDEL, 1996). 

Por ser este o pano de fundo que sustenta esta investigação, retoma‐se, de acordo com 

Braudel (1996, p. 54) a descrição das razões de um desenvolvimento do mercado o qual 

contribui para o aumento da distribuição, aceleração das trocas e de um setor, um setor 

terciário, que não deixa de estar relacionado com o desenvolvimento geral da economia. 

Nesta situação a transação comercial transpõe a troca de mercadorias e agrega valor pela 

prestação dos serviços no processo de acesso ao objeto de desejo, a mercadoria 

personificada. 

O comércio desempenha um importante papel no setor de moda, principalmente 

devido ao constante crescimento e sua abrangência nos mais diversos locais e culturas. É 

nessa relação que ocorre o contato direto entre o público e o produto, que deve ser 

gerenciada adequadamente. No comércio eletrônico, o e-commerce, vem sendo 

aproveitado pelo mercado de moda, em sua maioria, apenas como exibição de seus 

produtos, atuando como uma vitrine, e percebe-se que grande parte das empresas usam 

essas novas possibilidades para vender online. 

Sendo o comércio online um meio de fácil acesso, o visual merchandising dele 

surge como a chave para a apresentação da marca e dos seus produtos a fim de cativar os 

potenciais compradores que se identificam com a marca, facilitando a decisão de compra 

(DIAMOND, 2003). Assumindo também um papel importante no desenvolvimento do 

comércio online. Com o advento novas tecnologias, os conflitos entre o offline e o online 

que as marcas poderiam ter, estão resolvidos. “As possibilidades de interação entre o 

cliente, a vitrina e a web são infinitas quer seja para vender, interagir, animar o espaço de 

venda ou criar a experiência, com projeções gigantes nas fachadas ou com a conectividade 

ativada no vidro da vitrina” (DEMETRESCO, 2012). 
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Juntamente com o crescimento da concorrência entre os mercados, pode-se 

acrescentar o aparecimento das novas formas de varejo. Dentre os mais relevantes está o 

e-commerce, que devido à facilidade, comodidade e segurança, e vem se tornando cada 

vez mais natural no mercado consumidor. Essa alternativa proporciona aos consumidores 

uma compra fácil. 

E nas tendências de futuros mercados surge diretamente associado ao e-commerce 

o visual merchandising, aliam-se para simplificar a utilização e a compreensão da oferta. 

Este tem a força de cativar o/a consumidor/a associando diretamente às emoções e as 

necessidades de consumo. Considerando que o foco principal do estudo é o produto de 

moda-vestuário, há mais características a serem estudas do que para outros produtos 

oferecidos pelo mercado que não requerem as mesmas necessidades do ato da compra. 

Os estudos sobre o visual merchandising de produtos moda-vestuário nas 

plataformas digitais, de forma geral e de forma específica orientada para compra online 

do vestuário nos dias atuais, terão imensa relevância para profissionais que atuam no 

universo da Moda. Frente ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo: Analisar os 

elementos de comercialização do Visual Merchandising utilizados em plataformas 

digitais de produtos de moda-vestuário. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Comercialização 

No ano de 1921, em seus estudos relacionados à produção de moda, Jones (2005, 

p. 56) faz alusão ao aparecimento das máquinas de costura elétricas, considerando que 

este foi um dos fatores que contribuiu para o aumento da produção de roupas femininas 

e para sua distribuição em linhas nos estoques das lojas espalhadas por todo o país (no 

caso, os Estados Unidos da América), onde, na época, a maior parte das roupas produzidas 

em massa era vendida por catálogos e ordens postais. 

É comum o destaque, na literatura especializada, de que os agentes de 

intermediação são um elo importante entre os produtores e os consumidores, 

contribuindo, inclusive, nos processos de criação e circulação das mercadorias, pois estas 

“não podem ir por si só ao mercado” (CABRAL, 2007; MARX [1867], 2013, p. 159‐

160). 
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As mercadorias de categoria moda‐vestuário são adotadas aqui como extensão 

visual do ser humano, pois lhe despertam e refletem seus desejos de maneira complexa, 

sabendo‐se que ela inclui mais do que roupas, conforme afirmamos também acima 

(HOLLANDER, 1993; POLHEMUS, 1996 apud CASTILHO, 2002, p.23). 

De acordo com Castilho (2002), a roupa e acessórios constituem uma segunda 

pele do sujeito. Tendo ou não a percepção de que a moda por si porta sentido e também 

conjunge sentidos com o corpo do sujeito, é possível apreender três grandes estratégias 

de interação que o sujeito desenvolve em situações de comunicação diversas: a sedução, 

a tentação e a intimidação (CASTILHO, 2002, p.129). Tais conjecturas são corroboradas 

pelos estudos que tratam das estratégias das comerciantes, de modo geral: a persuasão, a 

manipulação e a sanção, quando da concretização da venda (BARROS, 2011; 

LACERDA, 2015), na modalidade de venda direta ao consumidor. 

No ambiente virtual, o mercado é um espaço constituído de forma imatéria por 

algoritmos, bits, bytes, plataformas digitais e conexões 3G, 4G e Wifi. É o espaço das 

trocas, denominado “mercado“. As redes sociais digitais, através das quais se 

comercializam produtos e serviços da mais infinita variedade, podem ser compreendidas 

pela seguinte asserção de Braudel (1996, p. 12), presente na obra Estudo do Jogo das 

Trocas: "Como a instituição social na qual as pessoas trocam livremente mercadorias 

(bens, recursos e serviços); o mercado é uma libertação, uma abertura, o acesso a outro 

mundo. É vir à tona.” Partimos, neste trabalho, desta premissa, destacando a relevância 

da abertura deste novo mercado promovido pela consolidação do advento da era da 

informação e da comunicação. 

No mercado real, as transações comerciais são o resultado de uma "consequência 

involuntária da busca pelos indivíduos de seus próprios interesses" (OUTHWAITE, 1996, 

p. 459‐460) e, nele, há o toque, a exprerimentação, a autossanção imediata de que a roupa 

cai bem ou não ao/à consumidor/a. Em um ambiente virtual, ao contrário, é possível 

apenas visualizar a roupa pela tela do computador, mas não se pode prova-la no corpo 

menos que o site disponibilize recursos da realidade aumentada, virtual; mesmo assim, é 

uma projeção sobre o simulacro do corpo do outro. Em tais ambientes, como mecanismo 

de visibilidade de marca e de produtos, adota‐se, entre a comercialização e o cliente final, 

a plataforma utilizada para exibição da mercadoria, a vitrine virtual (sites, blogs, redes 

sociais digitais, aplicativos). 
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Nesta realidade virtual, o intermediário da compra in lócus, a figura do 

comerciante, é substituído por mecanismos de busca. É praticamente o teste de turing5. 

Não sabe o cliente se ele comunica com uma máquina ou com o ser humano, que lhe 

responde do "outro lado do computador". A "máquina" é capaz de reconhecer e sugerir 

produtos do "agrado“ de quem pesquisa, numa relação temporal “assombrosa“, pois a 

tecnologia tem oferecido suporte responsivo para o refinamento e os padrões das buscas 

possíveis. 

 

2.2 Visual merchandising nas vitrinas de moda-vestuário 

A vitrine corresponde a uma das etapas do departamento de marketing de uma 

empresa e tem como objetivo atrair o/a cliente para o interior da loja. Através de uma 

vitrine bem planejada, o/a consumidor/a pode identificar a imagem da loja e se identificar 

ou não com a mesma, há uma nova e forte tendência no mercado é a compra online, que 

ao mesmo tempo pode ser considerada uma vitrine. A rigor se faz de igual modo das 

táticas feitas nas lojas tradicionais, no entanto, para se publicar nas lojas virtuais é 

necessária uma produção mais elaborada, pois os/as clientes não tem contato o produto 

exposto. 

De acordo com Carvalho (2013) a vitrine é uma mídia de informação, pois 

apresenta um produto para a venda por meio de um diálogo entre o tridimensional, o 

visual e o sensível articulador de várias relações entre a empresa e o/a comprador/a. 

A terminologia visual merchandising é utilizada como estratégia positiva de venda 

que deriva desde o surgimento do comércio. Tendo em vista as considerações de Blessa 

(2001) o visual merchandising é a técnica de trabalhar o ambiente seja o local de venda 

criando identidade e personificando decorativamente todos os equipamentos que 

circundam os produtos.  

O visual merchandising também é definido por Arriaga (2005) como sendo o 

englobar de diversos elementos de marketing de um produto, no que se refere a sua 

importância, como comunicação direta com o público-alvo.  

Vemos que o conceito de visual merchandising pontua como estratégia usada para 

oportunizar um diferencial no mercado, a vitrina ganha uma conotação de suma 

importância na relação direta de comunicação com o/a consumidor/a.  
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O visual merchandising exerce a função de cuidar de toda a imagem e 

comunicação da loja, no intuito de garantir, através de estratégias, que toda a atmosfera 

de compra estabeleça uma conversa com o cliente. Estas estratégias envolvem a 

comunicação externa, layout, iluminação, temperatura, cores, aromas e sons, agindo de 

modo a facilitar a identificação com o público e o segmento da loja. 

Este conjunto de estratégias pode motivar e levar o/a consumidor/a a realizar a 

compra, de acordo segundo Karsaklian (2009). 

O ato de compra não surge do nada. Seu ponto de partida é a motivação, que vai 

conduzir a uma necessidade, a qual, por sua vez, despertará um desejo (KARSAKLIAN, 

2009, p.20). 

Com os avanços que estão ocorrendo na sociedade contemporânea, o mercado 

produtivo oferece uma gama de produtos infinitamente maior do que até pouco tempo 

atrás. Neste sentido, as empresas devem cada dia mais, construir e estabelecer uma 

relação mais próxima com o/a consumidor/a, assim garantir a sua fidelidade. Nesse viés, 

o visual merchandising pode ser considerado um importante aliado para os/as 

consumidores/as nos espaços virtuais.  

 

3. METODOLOGIA 

O referido trabalho permeia o processo da pesquisa exploratório-descritiva, 

versando numa abordagem qualitativa, referenciada em autores conceituais que 

descrevem, por meio de estudos científicos, ao tema proposto de Visual merchandising 

de produtos de moda-vestuário, tendo como foco principal nos dispositivos eletrônicos, 

sites de e-commerce, como estratégia de decisão de compra pelos/as consumidores/as. 

A abordagem de metodologia descritiva se justifica pela análise de Gil (2008), 

quando é possível analisar dados mais complexos do que a mera identificação das 

variações e suas variáveis, estabelecendo também que esta abordagem busca priorizar a 

descrição mais profunda de determinada população ou fenômeno.  

Para a obtenção dos dados, foram analisados três (3) sites de e-commerce de 

produtos de moda-vestuário dos distintos segmentos da moda, a saber: Desportivos 

(Activewear); Plus Size e Infantil. Com base nesse contexto foram analisados por 

categorias, estilo, faixa de idade, tamanhos e preço dos produtos de moda-vestuário, como 

também, as técnicas e características do visual merchandising, a fim de obter informações 
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acerca dos serviços, funcionalidades e design aplicado, para os efeitos decisórios do/a 

consumidor/a. 

 

4. RESULTADOS 

A análise dos três (3) distintos sites de e-commerce de produtos de moda-vestuário 

engloba a visualização as peças e as categorias fundamentais para efetuar a compra, 

verificar as principais diferenças existentes entre eles e que tipo de funcionalidade possui 

cada segmento analisado. 

O primeiro site analisado foi a loja Nike que pode ser considerada uma loja 

especializada, pois vende somente a sua marca de vestuário a acessórios esportivos, como 

também podemos considerar como loja de departamento, dividido por categorias de moda 

Feminina, Masculina e Infantil, facilitando a procura dos produtos no site (Figuras 1). 

 

Figura 1. Layout de procura de produtos na loja Nike  

 

 

É importante destacar que no segmento da Moda infantil existe uma diferenciação 

em comparação a dos segmentos da Moda Feminina e Masculina, há uma delimitação de 

faixa etária (bebês – 0 a 3 meses; crianças- 3 a 8 anos), como também de gênero (meninos 

e meninas). O site ainda setoriza em tipos de esportes a que os produtos são adequados. 

A demonstração visual dos produtos no site também dispõe de inúmeras 

informações ao/à consumidor/a trazendo detalhes tais como cores disponíveis, estilo, 

forma de pagamento, tamanho da peça, visualização bidimensional (2D), as facilidades 
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de pronto entrega, ajudando assim, o/a usuário/a como estivesse numa loja física da 

marca. 

O segundo site Flaminga é uma loja virtual onde expõe de várias marcas 

(multimarcas), divididas por estilo, vestuários distintos (lingerie, acessórios, moda praia, 

fitness), biótipo e provador virtual, voltado ao público Plus size, moda Feminina que 

dispõe a partir do tamanho 44 em diante e vários avisos promocionais.  

Existe um diferencial na categoria moda praia, onde as usuárias podem montar a 

composição do biquíni, seja em modelos, tamanhos, tipos do tecido e composição das 

fibras em porcentagem (%), texturas, estampas e cores. Há uma seta que facilita na 

escolha do look. 

A página ainda disponibiliza às usuárias de entender qual o seu biótipo, como 

também interagir com a categoria provador, nesse espaço além de entender seu corpo, 

ainda dispõe de categorias de consultoria de moda; ‘Desabafe’ uma forma das usuárias 

sugerir ou reclamar; diversos vídeos e tutorias de moda e atitudes; tabelas de medidas 

Plus Size; e, galeria de fotos (Figura 2).  

 

Figura 2. Layout informativo de biotipos –Flaminga Loja virtual 

 

 

A demonstração visual dos produtos no site da Flaminga dispõe de look formados 

de diversos estilos à consumidora, na loja podem-se visualizar modelos plus size 

mostrando atitude e descontração, as imagens também trazem seleção de cor da peça, 

estilo, forma de pagamento, tamanho, visualização bidimensional (2D) e fotos com 
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mensagens de auto estima e efeitos gráficos femininos, descrições do tecido e alguns 

processos diferenciais que o vestuário possa ter. 

Por fim não menos importante, o site de moda Infantil, é um segmento de grande 

interesse de mães, pais e responsáveis das crianças, procurando por novidades, que muito 

das vezes as lojas físicas não dispõem.  

 

Figura 3. Layout de informação da loja virtual The Posh Little 

 

 

O site da loja virtual The Posh Little é considerado como a loja anterior analisada, 

também apresenta várias marcas (multimarcas), a finalidade do site é vender peças de 

crianças de 0 a 3 anos de idade. Também é dividida por estilo, vestuários distintos e 

específicos para uma determinada época da criança (maternidade; enxoval; Baby boy – 

vestuário para menino; Baby girl – vestuário para meninas; sapatos, roupas para batizado, 

dentre outros itens).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a análise efetuada, conclui-se o que se espera nas lojas virtuais, e-

commerce é generalidade. O e-commerce é um mercado em constante crescimento e 

evolução, ultrapassando muitas das vezes o mercado tradicional que já é subdividido em 

diversos tipos de comércio.  

Para isso o e-commerce, fez a utilização do visual merchandising, na sua 

construção e fortalece a ligação do/a consumidor/a frente ao site e a marca, trazendo o 
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entretenimento e gosto pela experiência na visita ao site, incentivando voltar a comprar 

produtos de moda-vestuário. E, para além do visual merchandising, além de todos os 

atributos visuais, ainda obtém um conjunto de serviços que geram confiança que podem 

levar o desejo de compra e mesmo a fidelização do cliente. 

É uma oportunidade de criar uma diferenciação e destaque com relação aos 

concorrentes. Bom gosto, requinte, criatividade e o uso de elementos estáticos que 

compõem o conceito da comunicação visual tanto em uma vitrine, quanto em uma loja 

virtual. 

Conclui-se que as informações trazidas pelo visual merchandising são muito 

importantes porque atraem e cria uma identidade à loja virtual, assim como pode 

estimular através dos sentidos, principalmente da visão, podendo levar a aceitar através 

da emoção e efetivar uma compra por impulso.  
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Resumo 

Desenvolvimento de uma coleção de vestidos femininos para mulheres de 20 a 40 anos, 

a partir da temática “E.T.E.R.N.A.M.E.N.T.E.”, inspirada na subcultura Naturalista. Para 

alcançar os objetivos, foram realizadas pesquisas sobre a história do naturalismo na moda, 

prática de consumo e desenvolvimento sustentável, ergonomia, modelagem, materiais e 

tecnologia, além de pesquisas de campo.  

 

Palavras chave: Naturalismo; Vestidos; Coleção de Moda. 

 

 

Abstract 
Developing a fashion collection of dresses to the female public from 20 to 40 years old, 

using “E.T.E.R.N.A.M.E.N.T.E.” as a central theme, being inspired on Naturalist 

subculture. To reach our goals there were realized research of naturalism’s history, 

consumption practice and sustainable development of products, ergonomics, molding, 

fabric, technology, besides field research.  

 

Keywords: Naturalism; Dresses; Fashion Collection. 

 

 

 

1. Introdução 

O naturalismo ficou conhecido como uma das épocas de diversidade nos avanços, 

abrangendo a cultura, a política e a sociedade como um todo, antecipando a mudança para 

a informalidade, mudanças estas, que dominaram a moda francesa a partir do ano de 1780. 

Esse período foi assinalado pelo abandono aos artifícios e extravagâncias sem razão, em 

favor da simplicidade, do conforto e do apelo funcional. 

Visando estes aspectos, foi elaborado o presente artigo científico, que corresponde 

a uma pesquisa para o desenvolvimento da coleção E.T.E.R.N.A.M.E.N.T.E. de vestuário 

feminino casual chique, para a primavera-verão 2016, a partir da temática das tribos 

urbanas ou subculturas chamadas Naturalistas.  
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O público alvo direto são mulheres de 20 a 40 anos, que possuem hábitos mais 

livres de compra. Com uma postura mais crítica, essa mulher está sempre tentando 

compreender as ligações existentes entre a cidade, os movimentos ideológicos sociais, 

valores culturais, hábitos, estilos, política e religião, reflexão esta que a leva a pensar no 

impacto dessa roupa, na expressão e na construção do individuo diante de uma sociedade 

mais consciente. 

Neste sentido, o Naturalismo, Subcultura que preza pelo positivismo, pela 

natureza e tudo que dela se origina, inclusive as mazelas do mundo, será base para o 

estudo do principal objetivo do projeto que é desenvolver uma coleção com 6 (seis) 

croquis de vestidos para o ambiente festa noturno, no qual apenas um será confeccionado. 

Com o objetivo de compreender melhor essa subcultura, desenvolvemos uma 

pesquisa qualitativa, na qual estudamos os consumidores, nos apropriando das 

expectativas desse público diante das marcas que desenvolvem seus produtos, suprindo 

as mesmas ideologias de uma moda mais democrática, sem tanta agressão à natureza, 

incluindo e valorizando as pessoas e o meio em que vivem, destacando o papel do 

designer de moda, na busca da inovação e desenvolvimento de novos produtos. 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada neste artigo caracteriza-se pelas pesquisas de campo 

(questionários, entrevistas, visitas) e teóricas, tendo por objetivo, proporcionar apoio ao 

longo do projeto, no sentido de obter dados para análise, reflexão e suporte ao trabalho. 

Metodologia é, conforme afirma Macedo (1995, p.11), “o modo como o método 

científico (indução, dedução, elaboração de hipóteses variáveis...) mostra uma dada 

relação entre fatos ou fenômenos, com o fito de submeter a teste determinada hipótese”. 

O método de projeto não é uma série de operações necessárias, dispostas em 

ordem lógica, determinada pela experiência. Seu objetivo é o de atingir o 

melhor resultado com o menor esforço. O método de projeto não é absoluto 

nem definitivo, pode ser modificado caso encontre outros valores objetivos que 

melhorem o processo. (Munari 2002, p.10) 

 Logo, a metodologia será a base necessária para que as etapas do processo sejam 

estruturadas de forma eficaz e eficiente. 
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2.1 Metodologia Adotada 

 Na primeira etapa do processo, foi adotado o tema: Naturalista e o público-alvo, 

mulheres de natureza leve e elegante, gostando de se vestir de forma confortável, com 

elementos que relembrem cores e tons de paisagens da natureza, tecidos de preferência 

naturais ou com grande poder de movimento e caimento. Essa mulher tem entre 20 – 40 

anos, de classe média alta, já se estabelecendo ou estabelecida em sua vida profissional. 

Na segunda etapa, foram realizadas pesquisas com natureza aplicada para a 

solução de problemas específicos, como a montagem de uma estrutura através da história 

da subcultura, inspiração para a coleção. Para isso, usamos livros e materiais 

disponibilizados na internet (sites e blogs). 

A terceira etapa foi marcada pela pesquisa de mercado, foram visitados dois 

Shoppings localizados na área metropolitana da cidade do Recife, para verificação de 

como procedem as lojas que têm um perfil mais próximo ao estudado. Depois, foi 

realizada uma pesquisa qualitativa em forma de questionários, envolvendo a técnica de 

coleta de dados, ao público-alvo direto, esclarecendo melhor o perfil da tribo. Após a 

realização e análise das pesquisas, foi criado o briefing, no qual foram pensados como 

seria esse público, cartela de cores, pesquisa de imagens e formas que remetessem ao 

tema, entre outros. 

Na quarta etapa, construiu-se um painel de inspiração para a coleção, utilizando 

uma árvore como eixo principal, de galhos retorcidos, demonstrando o quanto a moda 

pode mudar, assim como as pessoas e imagens que remetiam ao Naturalismo. 

O editorial de moda, foi criado na quinta etapa, realizado no Parque Santana e na 

Praia do Pina, ambos no Recife, dois ambientes onde estão presentes a natureza e o 

confronto das construções, extraindo o belo na junção dessas paisagens realistas. Foram 

utilizados tecidos de movimento leve, nas cores estabelecidas na cartela do briefing e a 

beleza das árvores, mar e estruturas concretas dos lugares. 
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Figura 1: Editorial de Moda inspirado no Naturalismo 

 

 

Na sexta etapa, foram realizados experimentos de cores, texturas e materiais em 

um ateliê de artes, localizado no bairro de Campo Grande em Recife, para 

confeccionarmos os Cadernos de Tendências que relatam todo o passo a passo para a 

elaboração e construção final, a confecção do vestido.   

Com a criatividade aflorada, a sexta etapa foi caracterizada pela construção dos 6 

(seis) croquis e análise da comissão julgadora para o modelo escolhido, de acordo com 

critérios de viabilidade, adequação e que melhor caracterizava o tema, para assim ser 

confeccionada a roupa como etapa final. 

A sétima e última etapa, foram as modelagens (plana e computadorizada) e depois 

a confecção de um vestido em tecido natural que possibilitava o seu uso em outras formas, 

pois se transforma em um saco de dormir. 

 

3. História do naturalismo na moda 

A partir de 1780, o Naturalismo invade a moda francesa, rejeitando a 

extravagância em troca da simplicidade, funcionalidade e conforto. Após a Revolução 

francesa, as mulheres abandonaram todos os excessos em suas roupas como saiotes, 

babados, espartilhos e sapatos de salto alto, passaram a usar transparências para uma 

vestimenta mais simples e leve. 
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Durante o século XIX, a produção de tecidos e roupas se espalhou e a indústria 

têxtil ficou estabelecida na França, Estados Unidos e mais tarde na Alemanha. Porém as 

pessoas, ainda preferiam usar roupas confeccionadas por artesãos. Nessa época, todos os 

tecidos eram de fibras naturais como lã, sedas, linho e algodão. No entanto, já existia uma 

variedade de tramas. 

Nesse sentido, a subcultura Naturalista tem sua base histórica construída e 

solidificada até os dias atuais. 

3.1 Prática de consumo e desenvolvimento sustentável 

Em meados de 1960, questões referentes ao meio ambiente já eram estudadas e 

analisadas por pesquisadores e ambientalistas. Com a decorrência de inúmeros problemas 

advindos de desequilíbrio ambiental, a comunidade científica e os governantes 

começaram a olhar com mais atenção esse tema de ordem mundial. 

A primeira conferência global, voltada para a questão ambiental aconteceu em 

1972, em Estolcomo, Suécia. No entanto, apenas no ano de 1987, o conceito de 

desenvolvimento sustentável foi divulgado no Our Common Future (Nosso Futuro 

Comum), relatório que deu uma definição ao Desenvolvimento sustentável como um 

processo que “satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

futuras gerações de atingir suas próprias necessidades”. (BRUNDTLAND, 1991, p. 52 

apud BERLIM, 2012, p. 17). 

Quando falamos em moda e sustentabilidade, sempre há uma aparente contradição 

se observarmos todos os processos, desde a criação, o desenvolvimento, a distribuição, o 

uso e o descarte. E de fato, há uma contrariedade, se considerarmos o consumo 

exacerbado, os prazos de validade dos produtos da indústria fast fashion as práticas de 

pós-consumo, acarretando na degradação da natureza. 

No entanto, atualmente, as empresas estão se preocupando mais com o tema e 

procurando medidas mais sustentáveis para fazer a moda, mudando a cara de seus 

empreendimentos através de ações sustentáveis em todo o processo, desde a fabricação 

até o varejo, incentivando o reuso de materiais que seriam descartados, se 

responsabilizando socialmente e direcionando assim seus negócios. 

Ao identificarmos e valorarmos essas ações de cunho sustentável na área da moda 

refletimos sobre a subcultura escolhida, que além de adquirir produtos de empresas que 
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tem esse pensamento, perpetuam uma melhor forma de reflexão crítica no consumo e 

descarte conscientes em prol de ações mais sustentáveis. 

3.2 Temática e inspiração da coleção 

A temática se chama E.T.E.R.N.A.M.E.N.T.E. foi inspirada na natureza, como 

fonte, que deve ser inesgotável, se o homem conseguir preservá-la da melhor forma.  

Toda a coleção é inspirada em cores, texturas e movimentos que remetem ao tema 

principal da subcultura que é o Naturalismo, prezando pelo conforto, leveza, fluidez e 

cores que inspiram os mais variados elementos da natureza. Os tecidos utilizados nas 

inspirações são todos de fibras naturais, com bom caimento e vestibilidade, como linho e 

algodão. Destaca-se que não foi utilizada a seda porque a morte de animais não faz parte 

da linha de pensamento dessa tribo, assim como a crueldade e a exploração dos animais 

para uso em tantas outras finalidades que incluem a alimentação, o vestuário entre outros. 

As modelagens têm características que levam ao consumidor o aspecto de serem 

confortáveis, não apenas a beleza das peças, por isso é necessário o emprego de uma 

ergonomia adequada e reflexiva, para o resultado esperado. 

3.3 Ergonomia e modelagem 

 A ergonomia está atrelada ao cotidiano das pessoas das diversas e mais variadas 

formas. Ela analisa os seres humanos, através de suas capacidades, habilidades e 

limitações diante de suas características físicas, psicológicas, cognitivas, fisiológicas e 

culturais. Tendo como objetivo a busca da melhor adequação no que se refere à segurança, 

ao conforto e eficácia no uso. 

A ergonomia pode ser correspondida por Cinco peles, de Hundertwasser: a 

primeira pele sendo a epiderme; a segunda, a roupa; a terceira, a moradia; a 

quarta, o meio social e a identidade do homem; e a quinta, a humanidade, a 

natureza e o meio ambiente em que vivemos. (MARTINS, 2005 apud PIRES, 

2008 p.322).  

Para este projeto, foram analisadas as facilidades no manejo que envolvem os atos 

de vestir e desvestir, levando em conta aspectos anatômicos, antropométricos e 

biomecânicos, já que a peça principal se transforma em um outro produto. A modelagem 

foi realizada em moulagem e também em modelagem plana para dar suporte e segurança 

maiores no momento da transformação. 

Neste sentido, pensamos ergonomicamente desde a etapa inicial até a final. 
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3.3 Materiais e tecnologia 

Aos designers de moda cabe estudar todas as composições que permeiam a 

confecção de um produto, que vão desde a linha a ser usada até a embalagem adequada 

para conservação e boa apresentação do produto. Desse modo, a tecnologia tem ajudado 

no que se refere aos materiais de alta tecnologia, usados em todo tipo de roupa e para os 

mais variados públicos.  

Um bom exemplo é a “roupa inteligente” desenvolvida por pesquisadores 

ingleses e inspirada na biônica – ciência que estuda as “ideias da natureza” 

para aplicá-las em produtos. A roupa inteligente utiliza a microtecnologia para 

produzir um material que permita que o ar resfrie o usuário quando a 

temperatura estiver alta e expulse o ar quando a temperatura cair. (MARTINS, 

2005 apud PIRES, 2008, p. 325). 

 Assim sendo, foram escolhidos tecidos de fibras naturais para a confecção do 

modelo escolhido (Kafta), que representava melhor a subcultura, sendo eles linho e 

algodão, com bordados feitos a mão para dar detalhes e abrilhantar a produção. O algodão 

será utilizado na parte interior da peça, como o forro. Outro material a ser utilizado 

também são algumas espumas, porém elas só serão necessárias quando a kafta se 

transformar em um saco de dormir, tendo assim nova utilização, principalmente em 

eventos comuns para esse grupo, nos quais a usuária precise dormir, atendendo também 

ao apelo de ecologicamente correto tão prezado para os naturalistas na diminuição de usos 

de materiais que após a utilidade, iriam para o lixo. Além disso, apenas linhas tanto de 

costura como de crochê e viés.  

 

4. Análise e discussão da pesquisa 

4.1 Pesquisa de Campo 

Para a execução do projeto precisa-se/ pesquisar além do acervo bibliográfico 

existente, o próprio público, no sentido de atender os pontos específicos que permeiam as 

necessidades e desejos do público alvo.  

À vista disso, foram realizados questionários para análise de pontos específicos e 

considerados relevantes para a construção da peça. 

4.2 Síntese e análise dos resultados da aplicação dos questionários 

Para a realização dessa pesquisa, foram entrevistadas três pessoas da subcultura 

Naturalista. Estando estruturada com questões abertas para dissertação e fechadas, apenas 
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para marcação, as pessoas ficaram à vontade para responder de forma fidedigna de acordo 

com seu modo de vida. 

Das 17 perguntas, três foram selecionadas para nortear a coleção, elas são: 

 Para ocasiões mais formais, ou eventos que demandam um look mais elaborado, 

como você gosta de se vestir? 

 Você tem restrições no seu vestuário (algum tipo de peça ou material)? 

 Se pudesse definir seu estilo de vida em algumas palavras, como seria? 

 

Entre as respostas, todos afirmaram que são contra o consumismo, que fazem 

compras de roupas semestralmente ou apenas uma única vez por ano. 

Suas restrições básicas são, sobretudo, em relação ao uso de pele de animais para 

testes, seja de maquiagem, remédios ou produtos específicos como couro, lã, entre outros. 

E não usam materiais sintéticos, apenas fibras naturais em suas vestimentas. 

E, por fim, afirmaram que seus estilos de vida são mais ligados à mãe natureza, à 

troca por uma vida mais saudável, com o planeta, seja ela em roupas menos agressivas, 

seja pelo consumo assoberbado ou pós-consumo. 

Com base nessa pesquisa, foram pensados os croquis das peças da coleção e a 

modelagem da peça escolhida. 

 

4.3 Coleção 

Todos os vestidos pertencem à coleção E.T.E.R.N.A.M.E.N.T.E. Primavera-verão 

2016, e tem como inspiração a subcultura Naturalista, remetendo sempre a mãe terra, a 

fluidez e a elegância. A modelagem do vestido escolhido para confecção inspira 

exatamente a forma de vida dessas pessoas. 
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Figura 2: Croquis da Coleção E.T.E.R.N.A.M.E.N.T.E. 

 

 

 

5. Considerações finais 

Inicialmente os objetivos traçados, através da pesquisa e da fundamentação 

teórica, foram alcançados com sucesso atendendo a modelagem, ergonomia, materiais e 

tecnologia. Todos esses passos foram fundamentais para a elaboração da peça principal, 

proporcionando conforto, liberdade, priorizando o bem estar de quem pudesse vestir, 

independente de ser ou não adepto a esse modo de vida mais natural. 

Direcionando a mulheres de 20 a 40 anos que possuem hábitos mais livres de 

compra, para ocasiões casuais chique noturnas, em festas informais, encontros com 

amigos num jantar, confraternizações, entre outras, prezando pelo conforto, fluidez e 

versatilidade. 

Por se feito com fibras naturais, com bom caimento e vestibilidade, o mercado 

alvo são ateliês de roupas artesanais e lojas que atendam ao perfil da sustentabilidade e 

do socialmente ecológico. 
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A peça confecionada (Kafta) tem como custo final para compra o valor de 

R$500,00 a 700,00 (Quinhentos a setecentos reais) em média, podendo ter maior valor 

agregado, se levado em conta o trabalho artesanal da peça em bordado manual. 

 

Figura 3 – Vestido confecionado (Kafta). 

 

 

E.T.E.R.N.A.M.E.N.T.E expressa a temática da subcultura naturalista, extraindo 

esse contato com a natureza da forma mais suave, leve e consciente. 

Todas as peças são fluidas e delicadas, com modelagens que permitem o 

movimento de quem estiver usando, aliada a tendências da estação escolhida Primavera-

verão 2016. 
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Resumo: A Revolução Francesa representou a afirmação da classe média ou burguesa, 

fazendo firmar-se a cuisine bourgeoise, que misturava os aromas do campo com a 

elegância da alta gastronomia. Estabeleceu-se gradualmente na sociedade o hábito do 

almoço, que podia incluir até três entradas e três pratos principais, muito embora o jantar 

representasse a refeição principal. Muito além da mudança nos hábitos alimentares 

franceses, ocorreu a ascensão de uma nova cultura gastronômica, que culminou com o 

surgimento dos restaurantes. A unidade temática de Cozinha Francesa da Faculdade 

Senac Pernambuco promove a visitação técnica à restaurantes em Cozinha Francesa na 

Região Metropolitana do Recife com o propósito de promover a verificação e análise de 

cardápio francês confrontando com os conhecimentos apreendidos em sala de aula acerca 

das características dos produtos regionais e das preparações culinárias típicas da 

gastronomia francesa. O Maison do Bomfim é um afamado e premiado restaurante 

francês situado em uma das múltiplas ladeiras do sítio histórico de Olinda. A atividade 

de monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem, a qual se apresenta ao longo 

da formação acadêmica destinada à formação complementar dos alunos matriculados 

possibilitando, para além do apoio ao docente, despertar o interesse no monitor pela 

docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a 

experiência da vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções e 

desenvolvimento das disciplinas do curso. Este trabalho objetivou relatar a experiência 

vivenciada em atividade de monitoria acadêmica ao restaurante Maison do Bonfim, 

destacando o apoio aos estudantes monitorados nessa atividade, e a relevância da relação 

de troca de conhecimentos, durante o programa de monitoria, entre o professor orientador 

e o aluno na condição de monitor. A análise crítica das características peculiares de cada 

preparação culinária existente na ementa e a análise da composição do cardápio e as 

características estruturais e de ambientação de restaurante francês fora exigida como 

atividade nesta visitação técnica. Assim, nas atribuições de orientação junto aos 

estudantes, fora realizado em conjunto com os alunos a análise do cardápio e o debate 

quanto aos ingredientes, as técnicas culinárias e aos pratos típicos identificados na 

ementa. Ocorreu em diferentes momentos o assíduo acompanhamento das aulas teóricas 

e práticas, o comprometimento e a responsabilidade e acompanhar de forma séria e 

solícita todas as atividades realizadas com os estudantes de Gastronomia. Fora percebido 

que, enquanto aluno monitor, houve uma aproximação com os demais estudantes haja 

vista a identificação e a compreensão das dificuldades percebidas na unidade temática de 

Cozinha Francesa, possibilitando a troca de experiências, ideias e conhecimentos. Na 

visitação técnica ao restaurante Maison do Bonfim foi possível realizar o apoio junto aos 
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alunos no que se refere às orientações quanto ao preenchimento das check-lists acerca do 

ambiente do restaurante e da análise do cardápio oferecido pelo restaurante e da carta de 

vinhos existente. Desta forma, fora possibilitado verificar e identificar as preparações 

culinárias e os elementos de identificação e simbólicos relativos à Gastronomia Francesa.  

 

Palavras-chaves: Cozinha Francesa; Monitoria; Visita Técnica. 

   

1 Introdução 

A Revolução Francesa, segundo Aquino (2003), foi essencialmente burguesa e 

representou a crise final do Antigo Regime, cujas estruturas foram abolidas e substituídas 

por outras apropriadas ao novo Estado burguês (capitalista). Inclusive o ideal 

gastronômico burguês seria inserido em todas as camadas sociais. Conforme Leal (1998), 

a Revolução Francesa representou a afirmação da classe média ou burguesa, fazendo 

firmar-se a cuisine bourgeoise, que misturava os aromas do campo com a elegância da 

alta gastronomia, que tinha a proposta de combinar a cozinha da terra com a de 

laboratório, a profissional com a amadora, a provinciana com a internacional, a antiga 

com a moderna (LEAL, 1998). 

Depois da Revolução Francesa, começou a estabelecer-se gradualmente o hábito 

do almoço, que podia incluir até três entradas e três pratos principais, muito embora o 

jantar representasse a refeição principal. A maior parte das vezes era servido à la 

française, ou seja, o primeiro prato era colocado na mesa e mantido quente sobre os 

rechauds, antes de os convivas se sentarem à mesa. Este incluía hors-d’oeuvres, sopas e 

assados. Seguiam-se assados quentes e frios, bem como empadas, saladas, legumes e os 

primeiros doces. Por fim eram servidos as sobremesas, os bolos, as tortas e os queijos 

(DOMINÈ, 2001). Todavia, Franco (2001) afirma que o Diretório, no poder entre 1795 e 

1799, até a ascensão de Napoleão, longe de moderar a exuberância da mesa na França, 

muitas vezes ofereceu banquetes tão esplêndidos quanto os do Ancien Régime. A 

Revolução Francesa, na verdade, muito além da mudança nos hábitos alimentares 

franceses, representou a ascensão de uma nova cultura gastronômica, que culminou com 

o surgimento dos restaurantes.  

A unidade temática de Cozinha Francesa da Faculdade Senac Pernambuco 

promove a visitação técnica à restaurantes em Cozinha Francesa na Região Metropolitana 

do Recife com o objetivo de promover a verificação e análise de cardápio francês 

oferecido no restaurante confrontando com os conhecimentos apreendidos em sala de aula 
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acerca das características dos produtos regionais e das preparações culinárias típicas da 

gastronomia francesa. Em muitas destas atividades ocorre a realização e participação dos 

alunos em uma degustação das preparações elaboradas pelo chef, sendo este texto 

referente à atuação como monitor em atividade acadêmica no Restaurante Maison do 

Bonfim, localizado em Olinda (Pernambuco).  

O Maison do Bomfim é um afamado e premiado restaurante situado em uma das 

múltiplas ladeiras do sítio histórico de Olinda, a ladeira do Bonfim, no bairro do Carmo, 

sendo considerado “um pedacinho da França em Olinda”. Inaugurado em 1996, o 

restaurante funcionava no quintal da casa que abrigava um albergue administrado pelo 

proprietário do estabelecimento, o chef Jeff Colas. No começo, eram encontros 

gastronômicos intitulados de França no Quintal. A iniciativa deu tão certo, que o albergue 

cedeu lugar ao restaurante (ARBL, 2015).  

A atividade de monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem, a qual se 

apresenta ao longo da formação acadêmica destinada à formação complementar dos 

alunos matriculados a qual objetiva, para além do apoio ao docente, despertar o interesse 

no aluno monitor pela docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao ensino, 

possibilitando a experiência da vida acadêmica, por meio da participação em diversas 

funções e desenvolvimento das disciplinas do curso. Em contrapartida, os professores 

atuam como orientadores e mobilizadores do aluno monitor no processo de ensino e de 

pesquisa, bem como incentiva a carreira docente (LINS et al., 2009). Ainda, segundo os 

autores, a monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a 

formação integrada do estudante nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos 

de graduação. 

Assim, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada em 

atividade de monitoria acadêmica ao restaurante Maison do Bonfim, destacando o apoio 

aos estudantes monitorados nessa atividade, e a relevância da relação de troca de 

conhecimentos, durante o programa de monitoria, entre o professor orientador e o aluno 

na condição de monitor. 
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2 Referencial Teórico 

De acordo com Revel (1996), até cerca de 1760, a palavra restaurant significa 

apenas e estritamente ‘fortificante’, aplicando-se a caldos e gemada, destinado a reparar 

as forças após uma doença ou um grande esforço. Ainda, Spang (2003) afirma que os 

dicionários dos séculos XVII e XVIII de Furetière e Trévoux definiam um restaurant 

como sendo um preparado semimedicinal. Na obra Encyclopedie (1751-1772) dos 

iluministas Diderot e D’Alembert, a palavra restaurant é relacionada a um termo médico 

e apresenta o cognac e o chocolate como exemplos de substâncias restaurativas. 

Dominé (2001) cita Boulanger como pioneiro da restauração moderna, que a partir 

de 1765 começou a oferecer refeições quentes aos clientes. Franco (2001) considera 

Champ d’Oiseaux, como Boulanger era conhecido, o criador do termo restaurant. Da 

mesma forma, Spang (2003) considera Marthurin Roze de Chantoiseau (outra referência 

para Boulanger), o primeiro criador dos restaurantes. Flandrin (1998) aponta um 

boulanger Champ d’Oiseaux como o primeiro a vender perto do Louvre os restaurants 

em 1765. Para Revel (1996), o estabelecimento de Boulanger tratava-se de um bouillon, 

precursor e contemporâneo dos restaurantes (os últimos bouillons só desapareceriam de 

Paris por volta de 1955).  

Alguns traços distinguiam radicalmente os restaurants dos bouillons: de um lado, 

a limpeza e mesmo o luxo da decoração; de outro, e principalmente, o fato de colocarem 

a grande cozinha no domínio público. Seu modelo está calcado na delicada decoração dos 

cafés, que desde o início do século XVIII, eram mobiliados e ornamentados com requinte, 

luxo e ao gosto da época. A palavra restaurante aparece pela primeira vez em um decreto 

de 8 de junho de 1786 na França, que autoriza os fornecedores de comida (traiteurs) e os 

restaurateurs a receberem pessoas em seus salões (REVEL, 1996). 

O primeiro e verdadeiro restaurante, segundo Dominé (2001), data de 1782, e foi 

fundado sob o nome de La Grande Taverne de Londres, na rua de Richelieu, por Antoine 

Beauvilliers, ex officier de bouche do conde de Provence e, simultaneamente, um exímio 

cozinheiro. De acordo com Revel (1996) seria Beauvilliers o primeiro a inaugurar uma 

série de grandes chefs que, do Império até hoje, saberiam fazer “o aperfeiçoamento da 

Gastronomia decorrer da admiração do público e não mais apenas da liberalidade de 

alguns mecenas” conhecido como os patrões das casas nobres. Um pouco mais tarde o 

sucesso de Beauvilliers viria a servir de modelo para aqueles cozinheiros cujos senhores 
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tinham sido vítimas da Revolução. Se em 1789 não havia sequer 50 restaurantes em Paris, 

100 anos mais tarde este número chegava aos 1.500 (DOMINÉ, 2001). 

Segundo Spang (2003), o restaurante não precisou da revolução para se instalar 

naturalmente na vida parisiense. A autora afirma que com a abolição das guildas, 

instituições européias que dominavam o monopólio do comércio e das corporações, pela 

Assembléia Nacional, a instituição do livre comércio possibilitou a qualquer um o direito 

de montar seu estabelecimento e vender sua própria comida, acrescentando que poucos 

chefs de cozinha das famílias aristocráticas, depois da queda da Bastilha, abriram seus 

próprios restaurantes. Deste modo, a autora concluiu que o pensamento convencional, 

que unia de modo indissolúvel a origem dos restaurantes aos motins políticos, 

econômicos e culturais de 1789, estava completamente errado.  

De qualquer maneira, o surgimento dos restaurantes permitiu à ‘grande cozinha 

moderna’, aperfeiçoada nas mansões particulares da nobreza e dos homens de finanças, a 

burguesia, no século XVIII, sobreviver e desenvolver-se, transformando-se numa nova 

cultura gastronômica (REVEL, 1996). 

Muito depois de meados do século XIX, os restaurantes permaneceram uma 

característica exclusivamente parisiense, raramente se encontrando um deles fora da 

capital francesa. O relato de Antoine Joseph Nicolas Rosny, citado por Spang (2003), 

demonstra o espanto dos viajantes que chegavam a Paris e presenciavam esse novo 

‘fenômeno’: 

Ao chegar à sala de refeição, observei com espanto diversas 

mesas dispostas lado a lado, o que me fez pensar que estivéssemos 

esperando por um grande grupo, ou talvez indo jantar à table 

d’hôte. Mas minha surpresa foi ainda maior quando via pessoas 

entrarem sem se cumprimentarem umas às outras e sem parecer 

conhecer umas às outras, sentarem sem olhar uma para as outras 

ou sequer oferecerem repartir sua refeição (SPANG, 2003, p. 72). 

 

Até antes da Revolução Francesa, os restaurants e bouillons eram controlados 

pelo Parlamento francês e os donos de restaurantes estavam subjugados à corporação dos 

traiteurs, fornecedores de comida. Com a Revolução, a Assembléia Nacional suprimiu os 

privilégios e as corporações, o que permitiu aos donos de restaurantes acrescentar e 

conjugar, em seus cardápios, assados e ensopados, entre outras preparações. Assim, livres 

da gastronomia dirigida e tendo acesso à gastronomia liberal, os restaurateurs tiveram 
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condições de dar ao conjunto de suas preparações um modo de fazer pessoal 

(REVEL,1996; PITTE, 1993).  

Algumas intervenções surgiriam no período do furor jacobino, pois até mesmo 

placas com dizeres em outras línguas eram motivos de processos e prisões. A escassez de 

produtos alimentares era frequente. Somente após o Terror e na consolidação do Primeiro 

Império de Napoleão (1799), os restaurantes viveriam seu pleno esplendor. Os 

restaurantes tornaram-se, então, uma verdadeira instituição cultural entre os mais 

familiares e distintivos marcos gastronômicos e sociais parisienses (SPANG, 2003). 

 

3 Resultados e Discussão 

O menu do restaurante Maison do Bonfim é essencialmente de receitas 

tradicionais francesas, ou seja, de pratos clássicos e típicos regionais, mas os traços da 

cozinha pernambucana, seja através dos ingredientes ou modos de preparo da comida 

também são empregados pelo chef restaurateur Jeff Colas no Maison do Bonfim. Pode-

se dizer que a cozinha francesa também tem um toque nordestino no Maison do Bonfim, 

com pratos elaborados com carnes e pescados elaborados com frutas e outros vegetais 

brasileiros. Também é possível encontrar pratos exóticos à base de rãs e escargots (ARBL, 

2015). Assim, citam-se pratos elaborados com presunto cru, coelho, cordeiro, ostras e 

mexilhões, assim como pratos clássicos como terrines, suprêmes entre outros.  Dentre as 

sobremesas, destacam-se o chausson aux pommes, espécie de massa folhada recheada 

com maçãs, baunilha e canela, e a crêpe suzette, massa finamente elaborada e flambada, 

servida com calda de laranja.   

As preparações concernentes ao menu degustação foram executadas pela brigada 

de cozinha do restaurante, seguindo-se o serviço de salão em execução pela brigada de 

sala do restaurante. Assim, a degustação contou com um serviço de ementa tradicional 

francesa, composta de amuse-bouche, entrada, como sopa e salada, três pratos, peixe, ave 

e carne, e sobremesa. Dentre os pratos servidos, destaca-se a terrine de coelho, soupe à 

l’oignon, peixe à la meunière com amêndoas, coq au vin, filé ao molho poivre vert e 

crêpe suzette, todos pratos clássicos do repertório culinário francês.  

A análise crítica das características peculiares de cada preparação culinária 

existente na ementa e a análise da composição do cardápio e as características estruturais 

e de ambientação de restaurante francês fora exigida como atividade nesta visitação 
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técnica. Assim, nas atribuições de orientação junto aos estudantes, fora realizado em 

conjunto com os alunos a análise do referido cardápio e o debate quanto aos ingredientes, 

as técnicas culinárias e aos pratos típicos identificados na ementa. 

 

4 Considerações Finais 

A atividade de monitoria exigiu em diferentes momentos o assíduo 

acompanhamento das aulas teóricas e práticas, o comprometimento e a responsabilidade 

e acompanhar de forma séria e solícita todas as atividades realizadas com os estudantes 

de Gastronomia. Fora percebido que, enquanto aluno monitor, há uma aproximação com 

os demais estudantes haja vista a identificação e a compreensão das dificuldades 

percebidas na unidade temática de Cozinha Francesa, possibilitando a troca de 

experiências, ideias e conhecimentos.  

Na visitação técnica ao restaurante Maison do Bonfim foi possível realizar o apoio 

junto aos alunos no que se refere às orientações quanto ao preenchimento das check-lists 

acerca do ambiente do restaurante e da análise do cardápio oferecido pelo restaurante e 

da carta de vinhos existente. Desta forma, fora possibilitado verificar e identificar as 

preparações culinárias e os elementos de identificação e simbólicos relativos à 

Gastronomia Francesa.  

Ainda, destaca-se que a atividade de monitoria mobilizou o interesse na carreira 

docente, uma vez que oportunizou a aproximação com as práticas e o trabalho do 

professor dentro e fora da sala de aula, nas atividades em classe e nas atividades de 

extensão, como a visita técnica citada, despertando a percepção de uma vocação docente.  
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo fornecer uma reflexão sobre a relevância da administração 

de materiais como instrumento de gerenciamento. Utilizando embasamento teórico foram 

levantados dados da administração de materiais que afirmam a necessidade de um olhar 

estratégico voltado ao desenvolvimento interno. 

Abstract 

The article aims to provide a reflection on the relevance of material management as a 

management tool. Using theoretical foundations, data were collected from material 

management that affirmed the need for a strategic look at internal development. 

 

Palavras-chave: administração, estratégia, relevância, materiais. 

 

Introdução 

Muito se tem discutido sobre o alto índice de empreendedorismo que ocorre no 

atual contexto econômico do Brasil. Na opinião de Ortigoza (2010), a população 

brasileira está investindo em novos negócios e o comércio é uma das principais atividades 

escolhidas pelo empreendedor. 

Mesmo com este indicador de crescimento, alguns destes empreendedores não se 

capacitam em técnicas que proporcione sustentabilidade ao seu negócio em longo prazo. 

Neste contexto identifica-se a necessidade de desenvolver uma ampla visão de manter a 

organização competitiva diante de um mercado tão dinâmico. 

         O presente artigo tem como objetivo fornecer aos leitores uma visão da 

administração de materiais como instrumento de gerenciamento  

no mercado de negócios 
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Referencial Teórico 

Segundo Chiavenato (2005), a administração de materiais permeia toda 

organização incluindo o planejamento, direção, controle e coordenação de todas as 

atividades ligadas às aquisições de materiais e estoques, desde a concepção até a entrega 

para o cliente final. 

O foco principal da administração de materiais, na visão de Dias (2010) é a 

otimização do investimento em estoques utilizando da melhor forma possível os recursos 

internos da empresa minimizando o capital investido. 

           Uma organização para atingir um nível bem-sucedido necessita da atualização 

dos processos internos. Assim como relata Dias (2010), o enfoque anterior da 

administração de materiais era apenas produzir, estocar e vender. Na visão 

contemporânea envolve a análise de mercado, planejamento do produto e apoio logístico.       

 O sistema de logística compreende desde o pensamento de um produto ou serviço 

até a sua entrega ao cliente final, por este motivo, trata-se de uma etapa a ser 

cuidadosamente planejada e controlada. 

Na concepção de Dias (2010), é perceptível para os administradores a necessidade 

de coordenar suprimentos, controlar a produção, as etapas de embalagem, transporte, 

comercialização e finanças em uma atividade integrada. Uma visão holística torna um 

processo que anteriormente era constituído por atividades generalizadas em um 

mecanismo de gerenciamento imprescindível para as organizações. 

         O autor Arnold (2009), ressalta que o objetivo da administração de materiais é 

otimizar os recursos e atingir o nível exigido de qualidade. Pozo (2010) destaca que todos 

os materiais que estejam tanto no processo de distribuição como armazenado, geram custo 

ao sistema. 

 De acordo com Dias (2010), as inúmeras razões para o crescimento da procura 

por um sistema logístico no contexto brasileiro se dão pelos altos custos, principalmente 

nos serviços de transporte e armazenagem, os fatores que também contribuem são: 

mudanças de mercado e a cultura existente de transferir responsabilidades relacionadas a 

estoque para os fabricantes. 

Em relação a estocagem, os gestores devem entender as necessidades do mercado 

para criar projetos mais precisos, adequando as suas demandas, pois do ponto de vista do 
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autor Pozo (2010, p.71) “ a estocagem de materiais é fruto da falta de informações 

adequadas sobre as futuras necessidades do mercado”. 

Com o pensamento de organizar uma empresa em relação ao fluxo de materiais, 

surgiu a codificação. Na opinião de Dias (2010, p. 202): “[...] classificação de materiais 

é catalogar, simplificar, especificar, normalizar, padronizar e codificar todos os materiais 

componentes do estoque da empresa”. 

Esta etapa de classificar os materiais via codificação, deve ser realizada com 

precisão, ou melhor, a empresa necessita adotar critérios exatos para descrever os 

produtos do estoque, sem criar duplicidades. Como explicado por Dias (2010), codificar 

é expor todas as informações desejadas de um produto através de números e letras. A 

opinião de Dias (2010) é complementada por Francischini e Gurgel (2002), os autores 

afirmam que os números estão cada vez mais sendo utilizados na codificação, 

principalmente através de sistemas eletrônicos. 

Uma empresa quando não utiliza a ação de organizar o estoque por meio de 

sistema e/ou aplicativo tem a possibilidade falhar na otimização do tempo afetando o 

funcionamento das atividades como um todo. 

 Para Pozo (2010) muitas empresas são fechadas por possuírem uma soma de 

capital excessiva nos estoques de forma obsoleta. 

A falta de um sistema de informação impossibilita uma gestão de estoque precisa 

e eficaz para a produtividade da organização. O autor Arnold (2009), afirma que um dos 

possíveis resultados ao realizar uma gestão de estoque é a melhoria no atendimento ao 

cliente, além de permitir que a produção desempenhe as atividades com redução de custo 

em despesas operacionais. 

É importante citar a ferramenta de gestão de estoque, Curva ABC, que possibilita 

uma análise precisa na tomada de decisão, pois torna-se complexo estabelecer prioridades 

na administração de materiais sem a utilização da ferramenta citada. Na opinião de Ballou 

(2013), o conceito da curva ABC deriva da observação dos perfis dos produtos nas 

empresas em relação ao seu porcentual de vendas e como a empresa deve estabelecer 

prioridades no estoque. 

Para Dias (2010), na curva ABC os materiais classificados como A, são de nível 

de importância mais elevada e devem ter prioridade pela administração, já o grupo B se 

classifica como intermediário entre o A e o C, por fim o C são os itens com importância 
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baixa e que podem receber pouca atenção da administração. Com essa visão que a curva 

ABC oferece a organização pode estruturar de maneira eficiente a sua produção. 

A gestão de estoque mantém a empresa informada constantemente em relação aos 

materiais utilizados na produção. Dubois, Kulpa e Souza (2009) dizem que a valorização 

do estoque se dá pelo fluxo físico de materiais que saem do almoxarifado para a linha de 

produção. Assim, tanto os níveis de estoque quanto a lucratividade da empresa dependem 

diretamente das vendas e dos níveis atingidos por elas. 

É necessário a gestão dos gastos com recursos em estocagem. Diante dessa 

importância Ballou (2013) relata que o sistema de informação é uma ferramenta utilizada 

para criar dados, auxiliando no planejamento, na organização e no controle geral das 

atividades. 

As informações relacionadas ao sistema de administração de materiais necessitam 

ser armazenadas de maneira que forneça clareza nos objetivos desejados pela 

organização. Dias (2010) ressalta a necessidade de definir políticas que estabeleçam 

metas nas atividades de estocagem, distribuição e armazenagem, isto é, criar padrões que 

possibilitem a organização dos processos. 

No geral, a administração de materiais deve ser vista como uma forma de propiciar 

alcance de resultados para uma organização, levando em consideração seus objetivos a 

longo prazo e sua capacidade de operacionalizar as decisões tomadas. 

  

Metodologia 

 A pesquisa partiu do desejo pessoal dos pesquisadores em ampliar seus 

conhecimentos e disponibilizar conteúdos referentes a administração de materiais 

refletindo sua relevância como instrumento de gerenciamento. 

 Para a construção deste artigo foi utilizado o tipo de pesquisa exploratória que 

fornece uma visão geral de um determinado assunto abordado. Segundo Oliveira (2008), 

este tipo de estudo é um dos primeiros passos para o aprofundamento de um tema, se 

caracteriza por possuir um planejamento mais flexível. 

 Diante do objetivo deste artigo que é propiciar uma visão a cerca da relevância da 

administração de materiais como instrumento de gerenciamento, optou-se por uma 

abordagem qualitativa que permite uma descrição mais detalhada. Oliveira (2008) afirma 
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que a abordagem qualitativa explica os fatos de forma descritiva sem necessitar de uma 

mensuração, ou seja, dados quantitativos. 

 A elaboração deste artigo utilizou de pesquisas bibliográficas, principalmente em 

livros. Gil (2002) correlaciona às pesquisas bibliográficas com forte relação nas pesquisas 

exploratórias, que qualifica este artigo científico, e Pádua (2004) aborda a pesquisa 

bibliográfica como a possibilidade do pesquisador criar preceitos para sua pesquisa. 

 

Considerações Finais 

Nesta pesquisa, verificou-se a relevância da administração de materiais como 

instrumento de gerenciamento dentro das organizações. Devido a evolução 

contemporânea das estratégias da administração de materiais, é perceptível a importância 

de os administradores elaborarem uma nova visão que possibilite o desenvolvimento de 

estratégias para acompanhar a evolução do mercado. 

Dias (2010), ressalta a importância de um gestor de administração de materiais 

possuir conhecimento da situação atual e como estará a longo prazo, isto é, compreender 

as estratégias e desdobrar em sua área de atuação, criando objetivos para subsidiar o 

alcance do que a organização, de uma forma holística, deseja como resultado. 

A evolução da administração de materiais nas organizações tem como relevância 

principal, alinhar sua produção para as necessidades dos consumidores, desta forma a 

gestão de materiais quando estruturada, possibilita a empresa uma visão das necessidades 

do mercado para se planejar em sua produção, se adequando e reduzindo custo para a 

organização. 

 

Referências 

ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 

2009. Tradução de Celso Rimoli Lenita R. Esteves. 8. Reimpressão. 

 

BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 3. Reimpressão. 

 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 5. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

 



 

95 

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão -10ª Edição, Recife/PE. 

 Faculdade Senac Pernambuco, 2016 – ISSN 2358-1638 

DUBOIS, Alexy; KULPA, Luciana; SOUZA, Luiz Eurico de. Gestão de custos e 

formação de preços: conceitos, modelos e instrumentos: Abordagem do capital de giro 

e da margem de competitividade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

 

FRANCISCHINI, Paulino; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de 

Materiais e do Patrimônio. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 

2002. 

 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer projetos, relatórios, monografias, 

dissertações e teses. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica 

- prática. 16. ed. São Paulo: Papirus Editora, 2004. 

 

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: Uma 

abordagem logística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

96 

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão -10ª Edição, Recife/PE. 

 Faculdade Senac Pernambuco, 2016 – ISSN 2358-1638 

ATIVIDADE DE MONITORIA COMO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA VETERINÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Débora Monteiro de Souza 
debora1987@gmail.com 

 

Jacinta Eufrásia Brito Leite 

Liliane Ferreira Lima 

Laís Monteiro de Souza 

 

 

Resumo 

 

A prática de monitoria é apreciada como uma excelente ferramenta no processo de 

formação acadêmica, no que se refere à benefícios ao graduando monitor, colegas de 

graduação e no processo ensino-aprendizagem em si. A lei Brasileira prevê a prática da 

monitoria, dentro do alicerce de ensino, pesquisa e extensão das Instituições de Ensino 

Superior do país, sendo de extrema importância a sua vivência por parte dos acadêmicos. 

Este relato tem por objetivo fazer uma reflexão sobre a vivência da monitoria e sua 

importância. 

 

Abstract 

 

The practice of monitoring is appreciated as an excellent tool in the process of academic 

training, as it relates to the benefits to the graduate monitor, undergraduate colleagues and 

in the teaching-learning process itself. Brazilian law provides for the practice of 

monitoring, within the framework of teaching, research and extension of the Higher 

Education Institutions of the country, being extremely important their experience on the 

part of the academics. This report aims to reflect on the experience of monitoring and its 

importance. 

 

Palavras-chave: Monitoria, Ensino, Prática Docente, Medicina Veterinária 

 

Introdução 
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A prática de monitoria é considerada como um processo de formação, em que os 

graduandos monitores, trazem benefícios aos colegas em situações de ensino-

aprendizagem, devendo ser preparados e acompanhados para tal situação. A LDB, Lei 

9394/96 (BRASIL, 1996) prevê a figura do monitor dentro do Ensino Superior. 

O monitor deve ser visto como um excelente instrumento pedagógico oferecido aos 

discentes, cujo objetivo é aprimorar o conteúdo aprendido e/ou solucionar possíveis 

dificuldades quanto aos procedimentos ensinados em sala de aula (HAGG et al, 2008). 

Os autores ainda certificam que o monitor coopera com o docente e os colegas, em 

dificuldades ou não, na disciplina ministrada, e demonstra capacidade em desempenhar e 

auxiliar os colegas na sua execução. 

A monitoria é uma atividade que permite ao aluno vivenciar atividades didáticas. A rotina 

do ensino, o preparo de aulas bem como treinamento da postura frente as mais diversas 

situações encontradas na docência, servem como embasamento para aqueles que desejam 

seguir carreira acadêmica. (SOUSA JR et al., 2009). 

Frente ao exposto, o presente estudo tem por objetivo realizar um relato de experiência 

sobre as atividades desenvolvidas pelo monitor da disciplina Radiologia Veterinária, 

assim como dissertar sobre a relevância das atividades de monitoria para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Referencial Teórico 

A monitoria é uma atividade de apoio pedagógico que objetiva oportunizar o 

desenvolvimento de habilidades técnicas e aprofundamento teórico, proporcionando o 

aperfeiçoamento acadêmico (FERRAZ et. al., 2009). Assim, ela pode ser entendida como 

ferramenta para a melhoria do ensino de graduação, através da determinação de novas 

experiências e práticas pedagógicas que objetivem reforçar a integração entre a prática e 

teoria e a interação curricular em seus diferentes aspectos. Além disso, tem a intenção de 

gerar a cooperação mútua entre docente e discente, a vivência com o professor e como as 

suas atividades técnico-didáticas (LINS et. al., 2009). O monitor deve ser um aluno 

selecionado entre os discentes de determinado curso de graduação que se submeterem a 

avaliação específica, por meio de uma prova, nas quais demonstrem capacidade de 

desenvolvimento em atividades técnico-didáticas de determinada disciplina (LINS et. al., 

2009). Assim, a monitoria pode ser entendida como um instrumento para a melhoria do 
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ensino de graduação, através do estabelecimento de novas práticas e experiências 

pedagógicas que tenham como intuito fortalecer a articulação entre teoria, prática e 

integração curricular, a fim de promover uma cooperação mútua discente-docente. 

(NASCIMENTO et al, 2010). 

 

Metodologia 

Esta experiência ocorre na disciplina "Radiologia Veterinária", durante a graduação em 

Medicina Veterinária, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no ano de 2016, de 

Abril até o presente momento. O curso é diurno, e a prática da monitoria acontece no 

contra turno. É realizada três vezes por semana, junto à docente e orientadora da monitora. 

A disciplina faz parte do currículo básico do curso, obrigatória, com carga horária de 30 

horas. A vontade de participar do setor de Radiologia da Universidade veio após cursar a 

disciplina, sendo aprovada por média, além da identificação com a área de diagnóstico 

por imagem, dentro da prática da profissão, que está em ascensão e requer muita 

dedicação e estudos por parte de quem a pratica. Com a oportunidade da monitoria, está 

sendo possível vivenciar a prática de aulas da graduação, sob a supervisão da docente, 

além da rotina prática do setor, onde é possível realizar exames de radiografia, 

acompanhamento dos pacientes e tutores, execução dos exames, preparo de laudos e 

diagnósticos. 

Durante a monitoria, temos oportunidade de ministrar uma aula teórica por semestre, em 

conjunto com a docente, onde é necessário estudo e revisão prévia do conteúdo. É 

necessária a confecção do material didático a ser utilizado (geralmente em formato digital, 

no programa PowerPoint®), que é verificado pela docente. Também temos oportunidade 

de "exercitar" a aula antes de apresentá-la aos alunos. Durante as aulas práticas da 

graduação, a presença do monitor é obrigatória. Os alunos da disciplina se dirigem à sala 

de imagens radiográficas e realizam os estudos através das imagens do acervo da 

Universidade, seguindo o conteúdo prático que foi ministrado anteriormente. O objetivo 

do monitor neste momento, é tirar dúvidas dos alunos em relação às imagens e sinais 

radiográficos que estão visibilizando naquele momento, pois muitos estão tendo contato 

com a atividade de radiologia pela primeira vez. Então, são esclarecidas dúvidas que 

surgem durante os estudos, onde o monitor atua facilitando a aprendizagem dos discentes. 

É feito o controle de frequência, contato com as turmas fora da sala de aula, através de e-
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mail ou redes sociais, facilitando a comunicação entre turma e professora, além dos 

momentos de estudos individuais, que quando solicitado, é possível reservar um horário 

com a monitora para revisar as imagens. Assim, o estudante da disciplina pode aprimorar 

seus estudos além do ministrado em sala de aula, e o monitor está constantemente 

estudando e revisando os conteúdos da disciplina, para auxiliar da melhor forma. 

Ao ter oportunidade de exercitar a prática docente,  é possível assim desenvolver 

habilidades de falar em público, interagir com os discentes e colegas de curso, além da 

elaboração de relatórios e trabalhos acadêmicos durante a permanência na monitoria. 

Com pretensão de um futuro mestrado, além do Trabalho de Conclusão de Curso, 

obrigatório na instituição de ensino, desenvolver tais habilidades promove benefícios para 

essas futuras situações, além de melhoria no currículo acadêmico, que possui grande 

importância para o profissional em formação. 

 

Considerações Finais 

Fica clara a importância da vivência da atividade de monitoria para o graduando, pois é 

um momento de aprendizagem para o aluno-monitor, possibilitando o seu crescimento 

acadêmico, pessoal e profissional. Os princípios adquiridos junto ao supervisor da 

monitoria e aos estudantes monitorados agregam-se aos conhecimentos intelectuais e 

sociais do aluno monitor, mostrando-lhe novos horizontes e perspectivas acadêmicas. A 

experiência vivida na monitoria serve para despertar vocações ou para prevenir erros 

futuros (LINS et al, 2009). 

Através da prática docente realizada durante a monitoria, é possível conhecer como 

funciona a função do professor dentro da Instituição de Ensino. Ela deve apurar as 

habilidades como docente e motivá-lo a seguir esse caminho, ou ajudá-lo a perceber as 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área, para o seu próprio desenvolvimento. 

Nas relações pessoais, temos a oportunidade de auxiliar outros alunos, reforçando o 

contato com demais colegas do curso, promovendo novas amizades e parcerias. 
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RESUMO 

O presente trabalho desenvolvido e tido como um artigo cientifico teve como principal 

objetivo a elaboração de um mesmo acerca do tema “comida de rua”, um ramo que 

atualmente recebe bastante atenção na área da gastronomia.  

Para o desenvolvimento deste foram realizadas pesquisas em diversas fontes e meios, 

ambos baseados em expor um embasamento teórico plausível e que servisse de acordo 

com o tema em questão. 

 

Palavras-chave: comida de rua, street food, food truck. 

 

 

Da Comida de Rua ao Street Food: um debate acerca do negócio Food Truck.  

 

O termo “comida de rua” é empregado para designar aquela comida e/ou bebida 

vendida em ruas ou demais locais que podem ser considerados públicos, como mercados 

e feiras, que é comercializada por uma única pessoa, geralmente o proprietário, ou uma 

rede de funcionários estabelecidos em barracas, tabuleiros, veículos entre outros, 

conforme a definição apresentada por Pertile (2013, p. 302): 

 

Para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação - FAO, as comidas de rua podem ser definidas como o 

conjunto de alimentos e bebidas prontos para consumo, preparados ou 

vendidos, por vendedores ambulantes, especialmente nas ruas e/ou 

lugares públicos. Nesse rol poderiam estar incluídos, no Brasil, os 

pipoqueiros, os vendedores de cachorros-quentes, algodão doce ou 

mesmo de sorvetes, que frequentam as ruas das cidades, mas também 
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os campos de futebol, as quadras das escolas de samba, as festas 

religiosas. 

 

A maior novidade e tendência para o ramo em questão, comida de rua, se 

apresenta como um modelo de negócio cognominado Food Truck, o qual está inserido no 

contexto contemporâneo de alimentação denominado mobile catering ou street food. O 

boom e a crescente evolução dos Food Trucks no Brasil fez com que este modelo de 

negócio tivesse cada vez mais visibilidade, despertando o interesse não apenas do 

empreendedor, mas também do consumidor, este último cada vez mais exigente. As 

atividades operacionais as quais começaram tímidas em meados do ano de 2014 no Brasil, 

caíram no gosto dos pernambucanos e rapidamente ganharam um grande número de 

adeptos para este tipo de comida de rua (BANDEIRA, 2016).  

Assim, a motivação a qual justifica a elaboração desta pesquisa é o fato de o 

segmento de Food Truck ser uma realidade crescente no Brasil e no Mundo, 

configurando-se como novo empreendimento no setor gastronômico o qual necessita de 

maiores investigações, e, sobretudo, sendo tema recente com escassez de trabalhos 

acadêmicos. Com os objetivos de se fazer uma verificação e debater de forma dissertativa 

acerca da tendência gastronômica street food configurada pelo modelo de negócio Food 

Truck, comum às grandes capitais, foram definidos procedimentos metodológicos 

voltados para a realização de pesquisa bibliográfica acerca do tema em artigos científicos 

e publicações as quais abordassem os temas “food truck”, “street food” e “comida de rua”, 

os quais foram empregados como descritores de busca nos bancos de dados online 

disponíveis.  

O consumo de alimentos vendidos nas ruas é um hábito cultural muito 

disseminado dentro das diferentes regiões do mundo, sobretudo nas áreas urbanas. A 

comida de rua é uma atividade comercial que apresenta um duplo benefício para o 

consumidor: satisfaz o cliente do ponto de vista sensorial e gustativo, possibilita o 

consumo de um produto nutritivo a um baixo custo e ainda gera emprego, aumentando, 

assim, a população economicamente ativa. A comercialização de alimentos nas ruas por 

vendedores ambulantes é comum em muitas cidades de países em desenvolvimento e 

constitui uma alternativa econômica, prática e flexível de alimentação para a população 

em geral (PERTILE; GASCAL, 2016; SOUZA et al., 2015; GARCIA, 1994). 
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As pessoas podem vir a consumir comida de rua por uma série de motivos, tais 

como a obtenção de alimentos a preços razoáveis ou por ser uma opção saborosa em um 

ambiente sociável para experimentar cozinhas de variados tipos. A comida de rua, em 

uma breve abordagem histórica, era necessária e consumida na Roma Antiga porque parte 

da população pobres que ocupavam as cidades não tinham cozinhas em suas residências 

(RODRIGUES, 2014). Essa característica da comida de rua, como alimento ofertado em 

espaços públicos, de forma rápida e barata, permaneceu ao longo do processo de evolução 

dos grandes centros urbanos.  

Na atualidade, alguns aspectos sociais como o modus vivendi alterado pela 

crescente urbanização e industrialização, pela profissionalização das mulheres e a sua 

inserção no mercado de trabalho, a elevação do nível econômico, aumento da 

escolaridade, conduziram à transição da alimentação doméstica para o consumo de 

alimentos fora do lar. Verifica-se que essa passagem da alimentação a qual outrora estava 

marcadamente concentrada no âmbito familiar ao espaço público trouxe implicações na 

relação dos comensais com a alimentação e na relação com os seus pares (PERTILE, 

2013; BEZERRA, 2008; GARCIA, 1994). 

Portanto, pode-se levar em consideração que o sistema capitalista provocou as 

mudanças dos hábitos alimentares que tiram cada vez mais as pessoas da cozinha em suas 

respectivas vidas pessoais e do âmbito familiar, enraizando no cotidiano profissional 

motivações e a rotina do consumo da comida de rua, para a qual, além da experiência e 

status, ambos garantidos pela nova onda de street food imposta pelos Food Trucks. 

O empreendimento Food Truck é definido como uma cozinha móvel, de 

dimensões pequenas, suspensas sobre rodas em veículos adaptados, que transporta e 

vende alimentos de forma itinerante, portanto, este modelo de negócio é caracterizado 

pela revenda de alimentos totalmente elaborados previamente e venda de alimentos 

manipulados, finalizados e servidos no Food Truck (INSTITUTO FOOD TRUCK, 2016; 

SEBRAE, 2015). Os tipos de veículos variam conforme o modelo do carro, tamanho, 

possibilidade de adaptação (para a implantação de uma cozinha móvel) e o custo; 

comumente, são encontrados veículos como triciclos, trailers, furgões, kombis, vans, 

caminhonetes ou caminhões, todos adaptados ao modelo de negócio.  

Os famosos caminhões que se popularizaram com sua comida de rua em questão, 

existem há pelo menos um século partindo do empreendedorismo de Charles Goodnight, 
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responsável por perceber a dificuldade existente entre os tocadores de rebanho em se 

alimentar. Com essa necessidade exposta, Charles tomou consciência sobre a mesma e 

adaptou um caminhão militar para levar comida até seus possíveis consumidores, o que 

veio a ser um sucesso, acima de tudo em meados de 1860, quando a ideia alcançou New 

York e já era possível encontrar Food Trucks nas ruas da cidade americana com o objetivo 

de servir aos trabalhadores do período da noite. Ainda, existem registros de que, em 1872, 

o americano Walter Scott vendia tortas, sanduíches e cafés em sua carroça ligeiramente 

adaptada para a comercialização desses alimentos, sendo os seus principais clientes eram 

os trabalhadores das fábricas e dos jornais da cidade de Providence, no estado de Rhode 

Island (INSTITUTO FOOD TRUCK, 2015; SEBRAE, 2015; WEBER, 2012). 

Anos passados, o ramo de comida de rua liderado por Food Trucks ganhou ainda 

mais força a partir das demissões e falências ocasionadas pela crise econômica mundial 

de 2009, aonde profissionais da área gastronômica que vieram a ficar sem seus 

respectivos empregos e atividades empregatícias enxergaram uma oportunidade de 

sucesso com a inovação da ideia original de Goodnight. A atividade ganhou força com o 

envolvimento de chefs de cozinha e com a mão de obra exercida em sua maioria por 

imigrantes que se estabeleciam, principalmente, na América do Norte e Europa, 

ambientes de maior concentração do ramo de street food (CAMARGO; RAVAZZOLO; 

ROHDE, 2016; ENTREPRENEUR, 2015).  

No Brasil, a novidade demorou a ganhar espaço e se tornar de conhecimento 

popular, tendo início em São Paulo, a partir do ano de 2012, onde a comercialização da 

comida de rua foi liberada de forma mais apreciável e exerceu seu papel com pioneirismo 

no País, onde criou-se uma legislação própria de normas através de um decreto que 

definiu as regras sobre o comércio ambulante de comidas, em 2014, e foi dada a devida 

importância sobre este ramo; além de dar início a uma etapa essencial que ampliou o tipo 

de comida de rua a outras cidades nacionais, com diversos caminhões de comida 

espalhados em capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal – Brasília, 

Curitiba e Porto Alegre, e que caminham rumo ao sucesso o qual outrora fora estabelecido 

em lugares como Nova York, Paris, Londres, Japão, Coreia, Tailândia, Rússia, Portugal, 

Índia e China (HOFFMAN et al., 2016; SEBRAE, 2015; SPINACÉ, 2014). 

A região do Grande Recife sempre contou com inúmeras barracas de praia, 

tapioqueiras, feirinhas e, desde 2014, tornou-se uma cidade adepta aos Food Trucks. Na 
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capital pernambucana, que conta com o título de maior polo gastronômico do Nordeste, 

um deles chegou no mês de outubro do mesmo ano. Trata-se do Dog on the Road, Food 

Truck comandado pelo expert em panificação Gustavo Veiga que vem a servir em sua 

maioria uma variedade de pães recheados. Hoje, a Região Metropolitana do Recife conta 

com diversas áreas gastronômicas e espaços públicos, denominados de Food Parks, onde 

são exercidas as cozinhas temáticas direcionadas à comida de rua, muitas destas italianas, 

mexicanas, veganas e vegetarianas, de cervejas artesanais, cafés, de sobremesas, entre 

outros (BANDEIRA, 2016; CARVALHO, 2015).  

Porém, nem tudo relacionado ao ramo vem a ser de um sonho que não exija 

qualidade higiênica dos alimentos ou rigor quanto às normativas e à legislação referente 

à manipulação de alimentos estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária/ANVISA. Os alimentos vendidos nas ruas podem representar um problema de 

saúde pública, já que muitas vezes são preparados e vendidos sem as adequadas condições 

de higiene, podendo colocar em risco a saúde do cliente. A ausência de água potável ou 

de refrigeração dos alimentos ou a existência de maior dificuldade nessa atividade, as 

práticas inapropriadas de manipulação e a falta de áreas adequadas para descarte do lixo 

são alguns dos fatores que podem favorecer a contaminação e deterioração dos produtos 

alimentares (SOUZA et al., 2015; GERMANO et al., 2000).  

A infraestrutura necessária para montar um Food Truck deve ser planejada para 

poder atender às necessidades de preparação e comercialização dos alimentos, segundo 

as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) municipal e estadual, 

da Prefeitura, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), do Departamento 

Estadual de Trânsito (Detran) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro).  Assim, é premente a existência de legislações as quais tratem não 

apenas do termo de permissão de uso pelos empreendedores, mas também de outras 

questões como o uso de equipamentos específicos, a adequação dos veículos, a ocupação 

de espaços públicos e a produção de alimentos seguros para este tipo de empreendimento 

(SEBRAE, 2015).  

É necessário ao empreendedor e/ou gestor do Food Truck o conhecimento sobre 

os assuntos abordados em questão e implementar ações que possibilitem a produção de 

alimentos que sejam seguros ao mesmo tempo que expressem os respectivos ideais 
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estabelecidos pelo negócio em si, ações que resultem na valorização dessa atividade, na 

qualidade sanitária exercida e na vida pessoal e profissional dos profissionais envolvidos. 

A comida de rua é, sem dúvidas, uma importante tática para a popularização da 

gastronomia, desenvolvendo o setor em todo o mundo e gerando valorização da profissão 

exercida pelas pessoas relacionadas ao ramo. É relevante observar que o fast food no 

contexto do Food Truck pode ser saudável e entendê-lo como tal a partir do momento que 

a comida se mostre dessa forma, sendo bem elaborada com ingredientes de qualidade e 

balanceada, e ainda levando em consideração que devido à falta de tempo das pessoas, a 

comida rápida é cada vez mais necessária (GARCIA, 1994). 

Toda essa febre global que vem ocorrendo com a street food diante do 

movimento criado pelos Food Trucks traz uma série de benefícios, que conta com 

igualdade gastronômica, opção de alimentação para quem precisa comer rápido e barato 

sem perder a qualidade, além da possibilidade de uso deste modelo de negócio para o 

fortalecimento da Gastronomia enquanto equipamento turístico, favorecendo a 

divulgação e disseminação da cultura gastronômica local e o fortalecimento de uma 

cultura alimentar sempre em transição. 
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Resumo: O estágio é um primeiro passo dado por um aluno a fim de se conectar 

diretamente com o mercado de trabalho e o mundo profissional. Visando buscar 

experiências e aprendizado prático, o aluno se enquadra num ambiente novo com novos 

profissionais experientes, participante de uma rotina diária, diferente do habitual, no qual 

põe em prática seus ensinamentos teóricos e visão crítica como futuro profissional da 

área. A fim de relatar suas experiências se é construído um relatório no qual serão 

abordados de maneira resumida suas observações, conhecimentos, práticas e métodos de 

aprendizado adquiridos durante todo o período de estagiário.   

 

Palavras-chave: estágio, mercado de trabalho, gastronomia. 

 

1 Introdução 

De acordo com Cordeiro et al. (2015) a palavra Gastronomia vem de Gastros 

(estômago) + Gnomos (conhecimento) – é uma arte de preparar alimentos, ou seja, é um 

conjunto de conhecimentos, práticas, técnicas e sabores relacionados à cozinha. Para estes 

autores, a relação sujeito e comida existe desde a pré-história, já que 

quando o homem descobre o fogo, sua percepção frente ao alimento sofre 

grandes mudanças e ele começa a perceber que ao cozinhá-lo (o alimento), 

seu sabor muda e seu tipo se multiplica. O que antes era consumido apenas 

cru, ganha diversas possibilidades de aproveitamento. (CORDEIRO et al, 

2015, p.3) 

 Para o homem, o alimento era sua sobrevivência e por anos ele viveu para comer 

– desde o período de nômade até o de sedentário, no qual há uma estabilidade, graças ao 

descobrimento da agricultura, considerada a maior invenção de todos os tempos pela 

humanidade. 

O historiador espanhol Felipe Fernández-Armesto (2002) propõe sete revoluções 

na história da alimentação em “Near a Thousand Tables: A History of Food” no qual é 

importante mencionar para uma noção de linha tempo para a história da gastronomia:  
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1. Invenção da arte de cozinhar; 2. Descoberta da comida como 

aglutinante social; 3. Criação do gado; 4. Início da agricultura; 5. Uso 

da comida como diferenciador social; 6. Papel da comida nas viagens 

comerciais de longa distância como agente transformador da cultura; 7. 

Intercambio ecológico de espécies vegetais e animais, também 

chamado “Intercâmbio Colombiano”. (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 

2002, p. 15). 

Segundo Flandrin e Montanari (1998) a história da alimentação não está baseada 

na gloria de um só protagonista, trata-se de hábitos cultivados há anos, aos quais pequenas 

mudanças e introduções são determinantes, traçando o que conhecemos hoje por hábitos 

alimentares. Os hábitos são modificados também pelas diferenças tecnológicas, 

demográficas, econômicas e sociais entre os povos. 

Os séculos seguintes após a queda do Império Romano não pareciam muito 

interessados nas possibilidades culturais do tema culinário. Até o ano de 1300, as 

principais fontes são as listas de compras, os registros de despesas de cozinha e as atas 

notariais, que, por exemplo, permitem aos historiadores deduzir as dietas, o cardápio ou 

os costumes a partir do tipo de panelas, fogões e grelhas que formavam o arsenal de 

cozinha deixados nos espólios (LABRIOLA, 2007). Para este autor, 

a partir do século XIII, com uma maior difusão da escrita, os 

manuscritos culinários se multiplicam, primeiro como conjuntos de 

receitas transcritas de tradição oral e, depois, como livros de cozinha 

com receitas novas, escritos por cozinheiros ligados às casas reais ou 

eclesiásticas. Um longo processo levou a publicação do primeiro livro 

de cozinha, impresso em Paris em 1486, levou o título de LE 

VIANDIER (somente 80 das 230 receitas provinham dos manuscritos 

as demais eram novas, 23 edições) (LABRIOLA, 2007, p.39). 

 

 A gastronomia francesa teve sua ênfase na Idade Média, quando chefes de cozinha 

serviam grandiosos banquetes a reis e nobres, que exigiam cada vez mais de seus 

cozinheiros, forçando-os a buscarem a perfeição – atitude que os fizeram desenvolver 

diferentes combinações de sabores, novos cortes e modos de preparo das comidas  

(STEINBERGER, 2010). 

Entretanto, enquanto a realeza se fartava com pratos opulentos, os mais 

desafortunados sofriam com a fome, fato que contribuiu para a Revolução Francesa, 

acontecimento esse que reformou a gastronomia do país: 

Com a Revolução Francesa (1789-1799) e a queda do antigo regime, 

muitos chefs se viram sem trabalho e forçados a fornecer comida ao 

grande público, abrindo restaurantes que proliferaram em Paris na 

esteira da convulsão política e social (STEINBERGER, 2010, p.31). 
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 Segundo Ribeiro (2010, p.12), "tudo isso [...] fez nascer a cozinha burguesa, que 

misturava os aromas do campo com a elegância da alta gastronomia", feito que instituiu 

o grande restaurante em França, que fez com que sua cozinha fosse conhecida e respeitada 

em todo o mundo. 

Nesse mesmo período viu-se nascer o "primeiro chef verdadeiramente 

excepcional da França, o primeiro codificador da cozinha francesa: Marie-Antonie 

Careme" (STEINBERGER, 2010). Seu nome não apenas aparece em toda enumeração 

de chefes e mestres que transformaram a cozinha francesa no que ela é hoje, como 

também lidera tais listas quando o assunto é a contribuição do país Frances à arte da 

culinária. 

Antoine Careme foi responsável por elevar o nível da classe dos chefes de cozinha. 

Segundo Secchin (2003 apud KELLY, 2005, p.4), ele foi "criativo, audacioso, minucioso 

[...] Desde cedo compreendeu a necessidade de escrever e publicar - para que suas 

criações não se perdessem na velocidade de uma digestão". 

Segundo Botelho (2010) o legado português chegou a colônia Brasil por ocasião 

do descobrimento. Eles trouxeram de regiões do Oriente, Índia, os condimentos 

(substância aromática, que realça o sabor dos alimentos, tempero), e que começaram a ser 

usados pelos povos locais, localizados na cidade de Porto Seguro na Bahia. Os 

portugueses trouxeram seus hábitos alimentares com suas influências; a cultura negra que 

através das escravas africanas que trabalhavam na cozinha das fazendas é até hoje o maior 

e mais rico tempero na gastronomia brasileira, na qual também foi adicionado um pouco 

da cultura indígena, mas o maravilhoso e ter todos esses registros culinários presentes até 

os dias atuais. O autor continua e destaca:  

A culinária brasileira resulta de uma grande mistura de tradições, 

ingredientes e alimentos que foram introduzidos não só pela população 

nativa indígena como por todas as correntes de imigração que 

ocorreram no período, notadamente os negros e os brancos. Graças às 

diferenças de clima, relevo, tipo de solo, vegetação e povos habitando 

uma mesma região, o Brasil apresenta uma complexa e rica culinária 

nacional, reconhecida mundo afora por sua inventividade e inovação. 

(BOTELHO, Izildinha. A História da Gastronomia no Brasil. 

Disponível em: <http://panelabrasil.blogspot.com.br/2010/09/historia-

da-gastronomia-no-brasil.html>. Acesso em 15/09/2016). 

 

Segundo Brandão (2016), a gastronomia tem  

acesso a produtos do mundo inteiro e, nas cozinhas comerciais, atuam 

um número cada vez maior de profissionais com formação acadêmica 
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específica, adquirida no exterior e/ou, também, nas escolas e cursos 

profissionalizantes de Gastronomia que continuam a surgir no País 

(BRANDÃO, Virgínia. O mercado gastronômico brasileiro hoje. 

Disponível em: 

<http://correiogourmand.com.br/info_01_cultura_gastronomica_01_1

5.htm>. Acesso em 13/09/2016). 

 

Ou seja, atualmente, há uma demanda grande neste setor no qual está atraindo 

cada vez mais profissionais que se identifiquem.  

Ainda para Brandão (2016):  

Outra importante vertente da transformação, a gastronomia do Brasil é 

a quantidade e variedade de eventos gastronômicos - festivais, 

apresentações, exposições, congressos, feiras de negócios, debates, 

concursos - que, também, acontecem de norte a sul. Cada vez mais 

segmentados, esses eventos atraem milhares de pessoas e geram mais 

que dinheiro e empregos, geram informação, agitando o mercado e 

contribuindo objetivamente para a disseminação de uma cultura 

gastronômica e para a formação e o aperfeiçoamento dos profissionais 

e dos consumidores do País. (BRANDÃO, Virgínia. O mercado 

gastronômico brasileiro hoje. Disponível em: 

<http://correiogourmand.com.br/info_01_cultura_gastronomica_01_1

5.htm>. Acesso em 13/09/2016). 

 

Diante do que foi exposto acerca da história da gastronomia geral, brasileira e 

atual, toma-se este histórico como plano de fundo para apresentar, a seguir, em forma de 

relato de experiência, as atividades realizadas e a importância de estágio em Gastronomia 

na aprendizagem quanto à empreendimento gastronômico reconhecido no mercado e os 

pontos relevantes que esta atividade possibilita levar da experiência do estágio para a 

carreira profissional. 

 

2 Referencial Teórico 

De acordo com Santos, 

o estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno, porque promove oportunidades de vivenciar na 

prática conteúdos acadêmicos, propiciando desta forma, a aquisição de 

conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão escolhida pelo 

estagiário. (SANTOS, 2014, p.1). 

 

Além da troca de experiências e de ideias, como planos, conceitos, estratégias. Os 

conhecimentos desenvolvidos na faculdade são postos a prova no estágio, os temas e as 

atividades realizadas nas salas de aula vão servindo como instrumentos para o dia a dia 

do aprendiz que vivencia seus primeiros momentos num ambiente de trabalho. 
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 A faculdade oferece maneiras de aprendizagem ao aluno para prepara-los para 

uma carreira profissional no mercado.  

O principal objetivo do estágio é proporcionar para os alunos os 

instrumentos de preparação para a introdução e inserção no mercado de 

trabalho, mediante ambiente de aprendizagem adequado e 

acompanhamento pedagógico supervisionado pelo professor em sala de 

aula (SANTOS, 2014, p.2).  

 

O professor é uma peça essencial no decorrer do desenvolvimento do aluno, e cabe 

ao mesmo proporcionar seu encaixamento no estágio e monitora-lo; e assim, tornando o 

estagiário um profissional qualificado. 

 Santos (2014) também cita os benefícios do estágio: 

Permite o intercâmbio e a troca de novos conceitos e estratégias 

apreendidos pelo aluno através da vivência diária; a construção de uma 

rede de contatos com pessoas influentes do meio corporativo; o 

financiamento das próprias despesas por meio do estágio remunerado; 

o direito a alguns benefícios, como alimentação e transporte; e permite 

angariar referências profissionais para o currículo, ou seja a prática e a 

dedicação no período de estágio agregam valor e conhecimento para o 

âmbito profissional. (SANTOS, 2014, p.2). 

  

Na gastronomia o estagiário pode ingressar em diferentes áreas, a fim de permitir 

que o mesmo encontre a que mais o atrai. Segundo Brandão (2016), a gastronomia tem  

acesso a produtos do mundo inteiro e, nas cozinhas comerciais, atuam 

um número cada vez maior de profissionais com formação acadêmica 

específica, adquirida no exterior e/ou, também, nas escolas e cursos 

profissionalizantes de Gastronomia que continuam a surgir no País 

(BRANDÃO, 2016, p.3). 

 

  Ou seja, atualmente, há uma demanda grande neste setor no qual está atraindo 

cada vez mais profissionais que se identifiquem.  

De acordo com estudos feitos pelo Sebrae2 no ano de 2014, em parceria com a 

Associação Brasileira de Empresa de Eventos (Abeoc)  

o setor de eventos mais do que quintuplicou nos últimos 12 anos. Em 

2013, o segmento movimentou mais de R$ 209 bilhões, sendo que em 

2002, o valor foi de R$ 37 bilhões. Dados bem animadores para quem 

já está no mercado ou quem deseja investir (SEBRAE, 2014). 

 

Ainda de acordo com a Abeoc, o setor de eventos cresce acima da média brasileira 

e é responsável por gerar milhões de empregos diretos e indiretos.  

Os estabelecimentos que realizam eventos, mais precisamente com serviços de 

buffet (forma de servir comida a uma grande quantidade de pessoas), atualmente, estão 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>. Acesso em: 15/09/2016. 
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em vantagem, pois o mercado está em alta aceitando bem essa nova área, demonstrando 

que o estagiário na gastronomia pode ingressar em diferentes áreas, a fim de permitir que 

o mesmo encontre a que mais o atrai, como é o caso da área de eventos que bem mescla 

com os serviços de buffet.3 

No período de agosto a setembro de 2016, foi realizado estágio com duração de 

80 horas, realizou estágio supervisionado na empresa Villa Sandino Restaurante Ltda 

(razão social), localizado no bairro do Espinheiro em Recife/PE, no qual desempenhou 

atividades relacionadas ao restaurante ao desempenhar o papel de estoquista, auxiliar de 

cozinha e de posicionamento, sob orientação de uma chef consultora contratada pela 

empresa. O nome da empresa é devido a referência da Rua Nicarágua, onde a mesma está 

localizada, no qual existe uma vila chamada Sandino no país Nicarágua na América 

Central. 

A empresa Vila Sandino foi inaugurada em outubro de 2012 pelos irmãos e sócios 

proprietários Pedro e Felipe Almeida realizando o serviço de alimentação comercial self 

service, porém só no ano de 2015 que se começou a realizar o serviço de buffet e eventos.  

 

O planejamento eficiente de qualquer evento deve levar em conta alguns aspectos 

básicos, dando atenção a todas as etapas da preparação em ordem, prestando atenção aos 

detalhes. Para Freund (2002), deve-se combinar uma série de fatores ao planejar um 

evento, tais como: obter todas as informações sobre o evento, ajustar estas informações à 

realidade do espaço e orçamento, conhecer os serviços contratados, garantir a sintonia 

entre os envolvidos e distribuir adequadamente as tarefas e responsabilidades com 

antecedência. 

Após a realização do evento, avaliação interna e prestação de contas procedem-se 

geralmente ao envio de uma carta de agradecimento formal, de maneira a “consolidar a 

excelência do serviço oferecido e para potencializar o caráter de business da realização 

de eventos” (FREUND, 2002. p. 19) 

O restaurante Vila Sandino localiza-se numa via de fácil acesso entre vários 

edifícios empresariais próximo a avenidas movimentadas do Recife/PE. Possui um salão 

amplo e decorado com ilhas para os clientes se servirem. Logo atrás, há a uma copa, para 

a limpezas dos utensílios, e as cozinhas, no total são três: cozinha quente, para a 

preparação de proteínas, molhos e guarnições; cozinha fria, para a preparação de saladas, 

                                                 
3 Disponível em: <http://www.meubuffet.com/nao-para-de-crescer-2/>. Acesso em: 15/09/2016. 
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sushis e sobremesas; e a cozinha de eventos, para a preparação de pratos para os eventos 

da empresa. No primeiro andar se localiza o refeitório e os toaletes para os funcionários. 

 De acordo com Nakagawa (professor e coordenador do Centro de 

Empreendedorismo do Insper) disponível no portal Sebrae4 no ano de 2012, A missão, 

visão e valores de uma empresa é 

indicado para organizações de todos os portes, em especial as que estão 

nascendo ou as pequenas. Serve para definir a direção estratégica da 

empresa: da integração das operações à estratégia da companhia e da 

motivação da equipe. É útil porque permite que o empreendedor reflita 

sobre o papel do seu negócio na sociedade e sobre o futuro da empresa 

(SEBRAE, 2012). 

 

 Ainda para Nakagawa (2012), especificamente, a missão é uma razão de ser; a 

visão é a situação que a empresa busca chegar e os valores são os ideais, comportamentos 

e resultados que os proprietários devem prevalecer com seus clientes. 

 Conforme o proprietário do Villa Sandino, não foi realizado um plano de negócios 

para a criação da empresa, portanto, não existe o trio Missão-Visão-Valores. 

 Segundo Leocádio (2014), o organograma consiste no modo de organização e 

distribuição das responsabilidades, além de ser uma importante decisão estratégica. 

Possui o objetivo de ilustrar, de forma clara, cada departamento da empresa e seus 

colaboradores em questão, com intuito de esclarecer dúvidas de clientes, parceiros e 

fornecedores. O seja a importância do mesmo é manter a ordem. 

 De acordo o proprietário e sócio da empresa Vila Sandino, não houve antes da 

abertura da mesma um plano de negócios no qual haveria de ter um organograma definido 

de todos os cargos e setores no restaurante, visto que a empresa possui muitos 

funcionários, o que facilitaria na ordem.  

Contudo, existe um organograma constituído mentalmente pelos proprietários na 

empresa composto por: 

 Sócios proprietários, responsáveis pela administração e marketing na empresa;  

 Gerente, responsável pelos eventos e liderança da brigada do salão;  

 Chef, responsável pela brigada de cozinha;  

 Sub Chef, responsável por substituir o Chef e pela brigada de cozinha;  

 Cozinheiros, responsáveis pelas preparações do restaurante;  

 Auxiliares de cozinha, responsáveis pelo auxílio dos cozinheiros e serviços gerais;  

                                                 
Disponível em:     http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/ME_Missao-Visao-

Valores.PDF> Acesso em: 12/10/2016. 
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 Saladeiro, responsável pelas saladas;  

 Confeiteiro, responsável pelas sobremesas;  

 Sushiman, responsável pelos sushis;  

 Maître, responsável pela brigada de garçons;  

 Garçons, responsáveis pelo atendimento dos clientes e anotação de comandas;  

 Caixa, responsável pela caixa registradora e pelos pagamentos;  

 Departamento pessoal;  

 Logística, responsável pelos materiais dos eventos;  

 Estoquista, responsável pela chegada e estoque de alimentos; e o responsável pelo 

posicionamento de alimentos na empresa. 

 

3 Resultados e Discussão 

 No restaurante Vila Sandino, a Chef consultora contratada recrutava novos 

estagiários para auxilia-la no restaurante durante sua consultoria. Houve uma entrevista 

individual para cada estagiário, a fim de identificar o perfil de cada um, e com facilidade, 

encontrar um setor que o melhor enquadrassem. Com êxito, todos os estagiários foram 

selecionados e cada um recebeu uma área de atuação.  

Em sua primeira semana no restaurante, iniciou-se a realização de atividades de 

auditoria na cozinha fria, a fim de elaborar fichas técnicas dos pratos do setor de sushis. 

Nenhuma dificuldade foi encontrada durante este período, porém algumas 

irregularidades na cozinha fria foram observadas, como as incorretas formas de 

manuseio dos sushis (sem luvas e sem máscara), como também, o uso incorreto dos 

insumos sem pesar causando desperdícios. Algumas fichas técnicas de pratos deste setor 

foram elaboradas com êxito. 

Depois de alguns dias, começando o mês de setembro, a chef consultora teve de 

se ausentar e cancelou seu contrato com o restaurante. O então sócio proprietário se 

tornou o orientador dos estagiários, deixando livre a atuação dos mesmos no restaurante, 

bem como no estoque, cozinha ou posicionamento. De forma autônoma, após suas 

atividades com ficha técnicas da cozinha, o estágio foi determinado para atuar na área 

de estoque e garantir experiências e tirar dúvidas quantos aos processos realizados neste 

ambiente. 
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A segunda semana de estágio foi realizada no estoque do restaurante, no qual o 

estagiário, efetivou atividades de contagem de estoque, recebimento de mercadorias, 

controle na entrada e saída dos alimentos, limpeza de alimentos e geral. Com o auxílio 

do estoquista, todas essas atividades foram executadas sem nenhum problema, portanto 

não houveram dificuldades, entretanto, algumas irregularidades foram observadas, 

como a altíssima demanda para apenas um estoquista, acarretando bagunça e erros 

frequentes, armazenamento incorreto e má manipulação dos alimentos, ou seja, falta de 

higienização com a chegada de alimentos sendo logo armazenado em refrigeradores, 

falta do método PEPS (primeiro que entra é o primeiro que sai) no qual facilita um 

melhor controle dos insumos que chegam evitando que alimentos se estraguem, 

esquecimento de alguns alimentos que acabaram por passar da validade e o desleixo em 

algumas áreas do estoque acarretando em sujeira e bagunça. 

Apesar de alguns descasos observados, julgou-se de bastante importância a o 

profissional estoquista em uma empresa como a Villa Sandino, pois é uma área 

extremamente movimentada e que requer muita dedicação e atenção. Desde a entrada 

de alimentos a saída; organização e controle. Portanto, essa experiência no estoque vai 

serviu de muita ajuda para o desenvolvimento do mesmo que pretende futuramente abrir 

seu próprio negócio. 

As últimas semanas de estágio no restaurante foram na cozinha quente e fria como 

auxiliar de cozinha, o estagiário realizou atividades como o apoio na elaboração de 

receitas da cozinha quente e fria; auxílio dos cozinheiros, tanto no preparo de molhos, 

como nos preparos de proteínas ou guarnições, busca de insumos no estoque para a 

elaboração das mesmas. Não houveram dificuldades enfrentadas durante este período, 

porém algumas observações foram feitas como o uso exacerbado de manteiga ou azeite 

(gordura) nos pratos, o uso incorreto dos insumos sem pesar acarretando em 

desperdícios, falta de uso de EPI (equipamento de proteção individual) por alguns 

cozinheiros, falta de higiene nas coifas, resultando em escorrimento de gordura nas 

panelas e num total risco a incêndios e a falta de higiene em algumas áreas da cozinha 

acarretando em bagunça. 

Destaca-se como observação nessa atividade de estágio a percepção da 

importância do profissional cozinheiro em uma empresa como a Villa Sandino, pois é 

uma área que requer bastante dedicação e experiência, além do domínio de técnicas 
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culinárias e destreza com seus utensílios. Desde os cortes, cocção e manipulação com 

segurança; organização e controle do desperdício e da higiene da cozinha; boa relação 

com os colegas de trabalho e superiores. Portanto, essa experiência na cozinha vai serviu 

de muita ajuda para o desenvolvimento do estagiário. 

 Todas as atividades foram finalizadas com êxito no estágio supervisionado o qual 

agregou muita experiência e por observar muitos pontos num restaurante, seja na área 

da cozinha como no estoque. Além das experiências profissionais possibilitadas pela 

atuação no mercado de trabalho, houve a construção de laços conviviais com os 

funcionários e com o sócio proprietário os quais possibilitaram, com cordialidade, o 

aprendizado em Gastronomia no restaurante.  

4 Considerações Finais 

 
Considera-se de grande mister a conclusão do estágio supervisionado na empresa 

de razão social Vila Sandino Restaurante Ltda, pois a partir da mesma foi possível 

adquirir experiências e conhecimentos importantes para a capacitação e realização 

profissional na área de Gastronomia. Entre eles, a comunicação do estagiário com os 

profissionais da empresa, na formação de amizades profissionais, a experiência de 

conviver em diferentes setores observando a rotina diária de cada área e na segurança e 

higiene dos alimentos, oportunizando desenvolver e apreender conceitos e temas 

desenvolvidos e abordados ao longo da formação acadêmica, coadunando com a 

experiência no mercado profissional.  

Vale salientar também que o estágio ajuda a despertar o interesse do aprendiz para 

o setor que futuramente o mesmo irá escolher, para a qual nesta situação de atividade no 

mundo do trabalho mobilizou o interesse pela gestão e administração de restaurantes, com 

vistas a empreender neste segmento de mercado.  

 Neste sentido, considera-se que foi uma experiência enriquecedora no qual 

possibilitou a expansão e percepção da Gastronomia, visto que a mesma possui tantas 

áreas de diferentes âmbitos para seguir e triunfar. 
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Resumo 

A X Exposição de pães na XV Mostra de Extensão da Faculdade SENAC – Pernambuco: 

“Pães Clássicos Internacionais”, apresentou-se como estudo aprofundado dos diferentes 

tipos de pães, pastas e antepastos consumidos na cultura dos povos dos diversos países 

dos cinco continentes. Desenvolvidos na cozinha didática da faculdade, diversos tipos de 

pães através das receitas de cada país, juntamente com a produção dos antepastos à base 

de leguminosas para acompanhamento dos mesmos. Com a participação dos alunos do 

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia desempenhando atividades de gestão e de 

práticas culinárias. A exposição foi visitada por uma média 79 convidados entre 

estudantes, professores, profissionais da área e público em geral, proporcionando a todos 

a celebração do Ano Internacional das Leguminosas com sabores e tecnologia das boas 

práticas na elaboração de pães internacionais. 

 

Palavras-chave: pães clássicos, leguminosas, práticas culinárias.  

Abstract 

The X exposure of breads in the 15th century shows Extension of the Faculdade Senac - 

Pernambuco: "UNLEAVENED International Classics", in-depth study of different types 

of breads, cakes and antipasto consumed within the culture of the peoples of the various 

countries of the continent and its exhibitions. Developed in the kitchen didactics of the 

faculty, various types of breads from revenue of each country, along with the production 

of the antipasti of legumes to follow them. With the participation of the students of 

gastronomy of the morning shift at the event, playing activities of management and 

culinary practices. The exhibition was seen by an average of 79 guests between students, 

teachers, health professionals and the general public, providing all the celebration of the 

Internacional Year of Legumes with the flavors and technology of good practices in the 

development of international breads. 

 

Keywords: classic bread, legumes, cooking practices. 

 

 

 

 



 

120 

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão -10ª Edição, Recife/PE. 

 Faculdade Senac Pernambuco, 2016 – ISSN 2358-1638 

Introdução 

A gastronomia de sentidos amplos pode ser compreendida como o conhecimento 

fundamentado de tudo o que se refere ao homem à medida que ele se alimenta, 

objetivando zelar pela conservação da humanidade, por meio da melhor alimentação 

possível. Com o avanço das novas tecnologias, as preparações das cozinhas típicas vêm 

sendo modificadas em suas características histórico-culturais, uma vez que a memória 

coletiva e o conhecimento oriundo do processo de elaboração destas preparações 

tradicionais estão desaparecendo, por conta da mundialização dos mercados, da 

homogeneização das cozinhas, de uma alimentação mais barata ou mais rápida e pela 

logística da distribuição das mesmas. Até mesmo na panificação esses processos se 

instalaram com a dinâmica do dia a dia (MACIEL, 2001). 

De acordo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura), 2016 foi eleito o Ano Internacional das Leguminosas. Para celebrá-lo, 

procuramos unir a panificação com esse tipo de alimento, valorizando sua importância 

para a alimentação e o comércio mundiais. Logo, foram criados antepastos, 

acompanhamentos ou doces, utilizando as leguminosas presentes na cultura do 

país/continente pesquisado por cada aluno, para ser acompanhadas com os pães 

produzidos dentro da cozinha didática da Faculdade Senac Pernambuco. 

Desta forma, a investigação se dirige a uma intervenção de resgate das 

leguminosas para a promoção da cultura, através de hábitos alimentares saudáveis, 

baseada no método de elaboração de antepastos com os discentes do curso superior de 

tecnologia em Gastronomia, com o intuito de resgatar os métodos tradicionais da 

fabricação de pães, alimento consumido tradicionalmente em nosso cotidiano. 

 

Referencial Teórico 

A Assembleia Geral da ONU declarou 2016 o “Ano Internacional das 

Leguminosas” (AIL). A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) foi designada para implementar o AIL 2016 em colaboração com 

Governos, organizações relevantes, organizações não-governamentais e todos os outros 

atores relevantes.  Segundo informações do governo de Portugal, o AIL 2016 visa 

aumentar a consciência pública para os benefícios nutricionais das leguminosas secas, 

através da produção alimentar sustentável destinada à segurança alimentar e nutricional, 
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criando uma oportunidade única para incentivar o desenvolvimento de parcerias ao longo 

de toda a cadeia alimentar que permitirão promover as leguminosas como fonte proteica; 

aumentar a produção mundial; melhorar a sua utilização nas rotações de culturas e abordar 

os desafios na comercialização. 

Ainda como argumentos, está a sensibilização sobre a importância das 

leguminosas a favor de uma alimentação funcional, contribuindo para fertilização do solo, 

para a diminuição das alterações climáticas e no combate à má nutrição, além de 

contribuir e promover a melhoria da investigação, incentivando uma utilização mais 

eficiente das leguminosas secas, abordando os desafios do comércio das mesmas. 

Existem, em média, doze grãos/sementes comestíveis (dentro de vagens) em várias 

formas, tamanhos e cores variadas utilizadas para o consumo humano e animal. As 

leguminosas são produzidas especialmente para obter a semente seca, diferenciando das 

que são colhidas, estas são classificadas como culturas hortícolas e para a extração de 

óleo e as leguminosas que são usadas exclusivamente para fins de sementeira.  

Destacamos as lentilhas, feijões, ervilhas e grão-de-bico como leguminosas secas 

fundamentais em todas as dietas, tornando uma fonte vital de proteína de origem vegetal 

e aminoácidos que ao serem ingeridas agem como parte integrante de uma alimentação 

saudável, combatendo e prevenindo o desenvolvimento de patologias tais como a 

diabetes, doenças cardiovasculares, cancro e também na prevenção da obesidade, levando 

em consideração que são fontes proteicas para os animais. Por outro lado, as leguminosas 

têm a capacidade de fixar o azoto, na melhoria da fertilidade do solo, obtendo assim um 

impacto positivo no ambiente (AGRICULTURA, 2016).  

Desta forma a ONU busca através dos pequenos produtores incentivar o plantio 

destes alimentos, pois são muitos nutritivos, apresentam alto teor de proteínas, fontes de 

carboidratos, vitaminas, minerais e aminoácidos, chegando até a lançar um lema 

“Sementes nutritivas para um futuro sustentável” Tendo como foco principal os países 

subdesenvolvidos que apresentam graves casos de desnutrição como os da América 

Latina, Ásia e África. Por serem economicamente acessíveis, as leguminosas secas 

contribuem para a segurança alimentar das populações e combatem a fome. 

No entanto, segundo a FAO não só combater à fome é fator preocupante, visto 

que em 2016, a organização declarou que 22% da população da região está obesa, gerando 

graves problemas de saúde onde o sobrepeso traz consigo distúrbios como diabetes e 
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doenças cardíacas. Devendo assim, estimular uma alimentação menos baseada na carne 

vermelha, reduzir o consumo do sódio e evitar alimentos industrializados, pois, o 

consumo em excesso pode desencadear doenças crônicas. 

 

Metodologia 

Trata-se da análise de uma atividade da X Exposição de pães na XV Mostra de 

Extensão da Faculdade SENAC Pernambuco, intitulada “Pães Clássicos Internacionais”, 

com estudos aprofundados, realizados pelos discentes, dos diferentes tipos de pães 

consumidos nas culturas dos povos dos diversos países dos cinco continentes. Foram 

desenvolvidos na cozinha didática da faculdade diversos tipos de pães através das receitas 

de cada país, utilizando como resgate na panificação de uma fermentação natural que vem 

desde o seu surgimento com os Egípcios, até os dias de hoje. (BRAGA, 2006). 

O evento contou com a participação dos alunos do Curso superior de tecnologia 

em Gastronomia, dos turnos manhã e noite, que desempenharam atividades de gestão e 

de práticas culinárias, nas dependências da Faculdade SENAC – PE. A exposição foi vista 

por em média 190 convidados entre estudantes, professores, profissionais da área e 

público em geral. Participaram deste projeto as docentes responsáveis pelas disciplinas 

do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia:  Panificação, Cozinha Internacional 

II e Técnicas e Práticas de Buffet, todas orientando e acompanhando o desenvolvimento 

das preparações e a organização do espaço para o dia do evento. 

Na arte da panificação seus produtos foram tomando formas atuais em comum 

acordo com os avanços tecnológicos. A fermentação, etapa química responsável pela 

produção do pão, tomou ares industrializados e sua função de encorpar a massa sabor e 

maciez, segundo Araújo (1987) transformou-se atualmente em processos mecanizados. 

 

Resultados  

Visando a valorização das tradições, os pães foram produzidos de acordo com os 

modos de preparo de cada pais. O Pão da Angola (figura 03) tem similaridade com o pão 

burro é um tipo de pão caseiro, semi-doce, mais redondo, com muito miolo e pesado, em 

sua maioria feito no forno a lenha. Para o pais Senegal (figura 04), foi produzido o pão 

senegalês, chamado de flatbread – pão chato, consumido no café da manhã, que pode ser 

acompanhado de manteiga ou mel. Sua aparência se assemelha a uma panqueca, porém 

mais grossa e de cor caramelizada. Pode ser considerado um pão de massa semi-doce, por 
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ter 13,53% de açúcar. Apesar de conter farinha de trigo integral, não pode ser um pão de 

massa integral por ter açúcar. Possui grande teor de gordura, com manteiga e ovos em sua 

composição (JONES,2008). 

O pão Dabo Kolo (figura 05), também denominado pãozinho crocante, é 

originário de Seychelles, e apresenta textura semelhante aos biscoitos. Para sua massa 

tornar-se mais macia, foi necessário modificar a receita tradicional, acrescentando 

fermento biológico, ovos e leite (BRAGA, 2006). Dentre os pães mais tradicionais da 

cozinha catalã e espanhola, o pão de payés (figura 06) é um dos mais populares. Estima-

se que este pão teve sua origem há mais de 500 anos, e se popularizou sendo consumido 

com tomates oriundos da América e que já estavam bem difundidos na culinária Catalã. 

De formato redondo, este pão rústico é elaborado e submetido a uma elevada hidratação 

e uma dupla e prolongada fermentação (IGLESIAS, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Phulka (figura 07) – do hindu “inflado”, também conhecido como roti, phulka 

roti ou chapati, é estendido, não levedado, finos e estufado, feito de farinha atta. Pode ser 

consumido no café da manhã ou acompanhar outras refeições. Pão Preto (figura 08), 

favorito dos russos. Usado tanto como produto independente, quanto como produto 

Figura 04 – Pão pais – Senegal.  

Fonte: Própria autoria, 2016. 

Figura 06 – Pão Catalão.  

Fonte: Própria autoria, 2016. 

Figura 05 – Pão pais – Seychelles. 

Fonte: Própria autoria, 2016. 

Figura 03 – Pão e antepasto pais – Angola. 

Fonte: Própria autoria, 2016. 
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complementar. Massa à base de centeio, aromático (mix de especiarias), fermentação 

natural (levain), formato redondo, crosta fina, mas resistente. Receita admite muitas 

variantes. Até meados do século passado, a massa para o pão preto era preparada com o 

uso de fermento natural à base de pé de galo. Por essa razão, esse pão também ficou 

conhecido como pão amargo (BRAGA, 2005). 

As mulheres mantém viva uma tradição de milênios: a produção do lavash, o pão 

típico da região da Armênia (figura 09). Sentadas no chão, elas põem a mão na massa. 

Abrem várias vezes até deixá-la fininha como uma folha. Depois, a massa é colocada 

sobre uma espécie de travesseiro. E, de um golpe só, é lançada contra a parede de um 

forno aberto no chão: o tunir. Rapidamente, ela estufa e descola da parede. Em segundos, 

o pão está assado. 

A Austrália também tem seus próprios pães, mas o Aussie Bread (figura 10) foi 

um pão criado por uma rede de restaurante e ganhou a identidade de ser um pão 

Australiano. É um pão de aparência rústica, mas bastante macio, fofo, saboroso, 

apresentando notas de mel no final da gustação e é um pão escuro, de coloração marrom. 

É um pão novo no mercado de panificação internacional. Seu histórico é de um pão criado 

para suprir as necessidades do mercado daquela rede internacional de restaurante, e não 

algo que por acaso foi elaborado. Antes de criar, o chef já tinha em mente o que queria, 

como queria e para que finalidade. 

 

 
 

 

 

 

           

Figura 08 – Pão e antepasto, pais Russia . 

Fonte: Própria autoria, 2016. 

Figura 09 – Pão e antepasto, pais Armênia. 

Fonte: Faculdade Senac, 2016. 

Figura 10 – Pão e antepasto, pais Austrália. 

Fonte: Faculdade Senac, 2016. 

Figura 07 – Pão e antepasto, pais Nepal.  

Fonte: Própria autoria, 2016. 
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Pão Tatu (figura 11), com origem em Provença na França, também conhecido como pão 

Provence, por conta da própria região, no Brasil conhecido como pão de são José, em 

Minas e em outras regiões do Brasil como pão tatu. Já os donuts são feitos basicamente 

de massa de brioche, cortados em forma de rosca e fritos, finalizados com algum tipo de 

cobertura, podendo ser de chocolate, fondant, ou açúcar de confeiteiro. Muito consumido 

nos Estados Unidos, hoje me dia difundido no mundo todo. 

 

  

              

Ainda no mesmo projeto, foram elaborados antepastos utilizando as leguminosas 

presentes na cultura do país/continente pesquisado. Para cada país deveu-se uma 

abordagem diferente, de preparações com técnicas simples a moderadas. Para representar 

o continente da África, foram produzidos três tipos de preparações com as leguminosas: 

ervilha, amendoim e grão de bico. Na Angola foi escolhida ervilha para fazer o creme de 

ervilha, pela mesma encontra-se em diversas culturas, entre ela a nossa brasileira. 

Combinando com a textura do pão escolhido da Angola que tem notas adocicadas e uma 

textura um pouco pesada. 

No Senegal o amendoim foi o ingrediente do antepasto feito com base nos hábitos 

alimentares, utilizando a leguminosa de maior produção e representatividade culinária e 

os temperos e condimentos presentes nos preparos típicos e de característica picante. Com 

base na preparação típica senegalesa o Maffe – purê de amendoim, foi desenvolvida uma 

pasta de amendoim temperada. E finalizando a representação da África teve o país 

Seychelles com o a Geleia artesanal de Grão de Bico. 

Para Europa, os países representantes foram a Espanha e a Inglaterra, ambos com 

a leguminosa Ervilha. Os legumes secos foram herdados dos soldados romanos e com os 

judeus e os árabes aprenderam as técnicas da doçaria. Na Inglaterra, a Ervilha foi utilizada 

como uma sopa com hortelã. 

Figura 11 – Pão e antepasto, pais Brasil. 

Fonte: Faculdade Senac, 2016. Figura 12 – Pão e antepasto, pais EUA. 

Fonte: Própria autoria, 2016. 
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Para representar a Ásia e as preparações com leguminosas, foram vistas as 

leguminosas tamarindo, lentilha verdes, lentilhas vermelhas e lentilha amarela. Na índia 

fez-se um Chutney de tamarindo. No Nepal o uso da lentilha foi para se fazer um patê, 

nomeado como Patê de Daal nepalês de lentilhas. Para a Rússia, a lentilha foi usada para 

produção da Caponata de Lentilhas Vermelhas, mas para ser feita essa preparação foi 

preciso antes fazer outra preparação a Matignon (caldo para cocção das lentilhas). Na 

Armênia o uso da lentilha foi para produção de geleia com a mesma.  

Para representar o continente da Oceania, foram produzidos três tipos de 

preparações com as leguminosas feijão e ervilha. Em Turvalu, o antepasto escolhido foi 

um creme de feijão com bacon, o motivo da escolha foi que em Tuvalu além da ervilha o 

feijão está entre os grãos mais consumidos. Para a Austrália foi produzido um Patê de 

ervilha por ser um país de colonização inglesa, em sua gastronomia tem muitas 

leguminosas, incluindo ervilhas, grão de bico, lentilhas, dentre outras. E a ervilha foi um 

produto levado por seus colonizadores ao País e por ser de um uso bastante predominante 

pelos ingleses, os australianos consomem bastantes produtos derivados da leguminosa. 

Um exemplo são patês, cremes, consomê de ervilhas e pastas. O Patê apresentado é a base 

de ricota fresca, azeite, orégano e a ervilha. É uma receita típica do País, mas pouca 

conhecida pelo restante do mundo. 

Para representar o continente da América, foram produzidos três tipos de 

preparações com as leguminosas lentilha, grão de bico, feijão, ervilha e fava. Na 

Colômbia a lentilha foi usada como antepasto. No Brasil foi feito o grão de bico com 

chocolate. Já no México, o uso do feijão foi na preparação do chille de carne com feijão. 

A ervilha volta a aparecer no Caribe, onde é usada como uma pasta. E para 

finalizar, os Estados Unidos com a leguminosa escolhida, a fava, com ela foi feito o 

brigadeiro de fava. Esse brigadeiro teve dois momentos de sua preparação, a primeira o 

desenvolvimento da farinha de fava para usar na massa e o craquelin do xerém de fava 

para por sobre o brigadeiro. 

 

Considerações Finais 

A X Mostra de Pães Internacionais, atividade de extensão interdisciplinar, 

possibilitou uma imersão no tripé ensino-pesquisa-extensão, agregando teoria e prática, 

o que proporcionou observar contextos a partir de diferentes ângulos, trazendo assim, 
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uma visão holística do objeto de estudo, pães internacionais e seus antepastos à base de 

leguminosas. Partindo do nome de um país e tendo como mote a gastronomia, puderam-

se conhecer suas tradições culinárias, modo de consumo e a relação com o alimento, 

finalizando com sua degustação.  

Presente em todas as culturas, o alimento pão une os indivíduos. Povos e lugares 

têm suas distintas culturas alimentares, com suas respectivas influências, heranças e 

tradições, muitas vezes milenares, e que perduram até hoje. E apenas através da pesquisa 

pode-se conhecer e entender um pouco da cultura de um povo. O pão é um alimento 

mundial, presente em todas as culturas, com modos distintos de preparo e consumo que 

nos contam um pouco mais sobre sua origem e importância. 

Para manter viva a gastronomia própria de um local, faz-se necessário estudar a 

história, a região, os produtos, os hábitos alimentares, buscando compreender os 

significados que compões a memória coletiva do seu povo. A referência do Ano 

Internacional das Leguminosas colaborou no planejamento e execução dos pães para a 

mostra, e revelaram que, a partir dessas premissas, há a possibilidade de prover uma 

releitura do produto com qualidade e saboroso. Contudo, o resgate no meio acadêmico, 

mostra-se um novo olhar no desenvolvimento contemporâneo de pães, em revés aos 

olhares que apontam a tendência atual de atender estritamente a demanda do consumo 

por si só. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é levantar uma breve descrição e histórico dos conceitos de terroir, 

selos de indicações geográficas e vitivinicultura no Brasil, indicando os terroirs 

brasileiros mais referenciados pela literatura sobre o tema, através de revisão bibliográfica 

exploratória, com levantamento de dados e discussão de natureza qualitativa. Tendo como 

resultados alcançados a percepção de como a variedade de climas e solos brasileiros 

afetou a produção de vinhos nacional, primeiramente frustrando colonizadores e 

imigrantes, que se contentaram, por muito tempo, em produzir vinhos de mesa, vinagre e 

uvas destinadas à alimentação. Observando-se, porém, que a partir do século XX, e 

principalmente nos anos de 1970, se reiniciou a tentativa de produzir vinhos finos dando 

origem aos terroirs brasileiros: Vale do São Francisco (entre BA e PE), centrado no 

paralelo 8º; Planalto Catarinense (SC); Campos de Cima da Serra (entre SC e RS); Serra 

Gaúcha (RS); Serra do Sudeste (RS) e Campanha (RS); com algumas pequenas 

propriedades de uvas finas no Sudeste (MG, SP, MT e PR), em constante mutação 

relacionada à evolução tecnológica e mudanças climáticas no Brasil. Levantaram-se ainda 

as desvantagens em se adquirir o selo de Denominação de Origem nos terroirs brasileiros, 

devido às limitações impostas por esse tipo de certificação e aumento de custos de 

produção vitivinícola; além de ser feito um alerta sobre os perigos das mudanças 

climáticas para a agricultura, como na região da Serra Gaúcha, que por conta do 

aquecimento global se transformou em uma região extremamente importante para a 

vitivinicultura, mas péssima para a agricultura brasileira.  

 

Palavras chave: Terroir; Vitivinicultura; Brasil. 

 

1 Introdução  

O conceito de Terroir atualmente envolve um limite de terra (clima, solo, relevo), 

com escolha de variedades (cepas) para cada local, técnicas de cultivo e de vinificação 

(quando se trata de vinho). De 60 anos para cá (com as Denominações de Origem, que 

certificam a originalidade dos produtos, de acordo com uma série de critérios firmados 

através de leis), o termo Terroir deu um caráter de qualidade ao seu produto, coisa que 

não existia no século XIX (França), quando tal termo tinha caráter pejorativo, 

significando vinho não para ser consumido nas cidades, mas sim por camponeses, vinhos 

não crus, ou seja, não nobres (TONIETTO, 2007a).  
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Tal conceito supra envolve o termo no velho mundo, dando originalidade, 

qualidade e identidade aos chamados vinhos de terroir (no Brasil encontram-se como 

exemplos de terroir, no conceito francês: Vale do São Francisco, Serra do Sudeste 

Gaúcho, Planalto Catarinense, Campanha e Serra Gaúcha (ROSA, 2014)). 

Internacionalmente, segundo informa TONIETTO (2007a) porém, há ainda que se 

estabelecer uma fórmula precisa, um conceito objetivo e bem amarrado que englobe o 

mundo produtor de vinhos (dos mais diversos continentes), que não facilite apenas um 

uso  comercial do termo terroir, mas que também não fique tão restrito a ponto de 

prejudicar um ou outro vitivinicultor (em especial os do Novo Mundo). 

Como, internacionalmente, dentro do Terroir qualquer um pode dizer que produz 

vinho do terroir tal, bastando que pra isso esteja produzindo no local específico, não 

necessariamente com técnicas específicas e com qualidade comprovada, pois ainda não 

há amarração jurídica do termo, houve-se a necessidade de criar-se algo mais concreto, 

uma medida de proteção jurídica em si; e a França foi pioneira nessa área com suas 

Appelations d’Origine Controlée, as chamadas AOC, ou no Brasil, Indicações 

Geográficas. O contexto do terroir na França chega ao extremo princípio de que é 

inconcebível a produção de uvas em regiões as quais não tenham relação de origem com 

a casta, sobretudo no que se refere ao cultivo em regiões tradicionais, como atesta Rosa 

(2014, p. 36): 

Em terroirs antigos e há muito tempo explorados, há pouco 

espaço para modificações quando se trata de qual uva deve ser 

cultivada num determinado terreno. Poucos franceses pensariam, 

por exemplo, em levar a Syrah do sul da França para o norte. Seja 

porque conhecem a cepa a ponto de saber onde ela se adapta 

melhor, seja pela pressão do mercado para que se produzam mais 

vinhos tradicionais nas regiões já bem definidas e consolidadas, 

não raro limitadas pelas regras das Denominações de Origem. 

 

O Brasil, por conta de seu extenso território, é considerado um país de dimensões 

continentais. Os 8.514.876 km2 da nação estão distribuídos maciçamente na zona 

intertropical do planeta, com exceção da região sul. Assim, é natural que se tenha uma 

diversidade de climas que favoreça variados cultivos de norte a sul e de leste a oeste do 

país. Por aqui, há desde o equatorial (com elevadas temperatura e umidade) até o 

subtropical (de grande amplitude térmica e as médias mais baixas de todo o território) 

passando pelo tropical, tropical de altitude, tropical úmido e semiárido. É comum ouvir, 
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principalmente na imprensa internacional, que o Brasil (por sua diversidade de solos, 

climas e extensão de terras) é o celeiro do mundo. A vitivinicultura brasileira começou 

com a chegada dos colonizadores portugueses. No entanto, foi só com os imigrantes 

italianos no final do século XIX e início do século XX que a produção de uvas e vinhos 

se tornou economicamente importante para o País (ALMEIDA; BRAGAGNOLO; 

CHAGAS, 2015; ROSA, 2014; SANTOS, 2011). 

 

2 Referencial Teórico 

Existem duas modalidades de Indicações Geográficas no Brasil: “Indicação de 

Procedência” e “Denominação de Origem” (já citada no primeiro parágrafo), cada uma 

com suas consequências jurídicas específicas: Enquanto a “Indicação de Procedência” 

trata de um local específico (país, região, cidade, localidade), conhecido por produzir, 

extrair ou fabricar determinado serviço ou produto – dando o direito exclusivo do produto 

utilizar o nome geográfico de onde é fabricado junto à descrição do mesmo; a 

“Denominação de Origem” se prende mais a relação essencialmente ou principalmente 

geográfica (natural e humana), com os aspectos dos produtos ou serviços desenvolvidos 

naquele local – envolvendo ainda a qualidade sensorial, testada (internacionalmente) 

através de bancas de degustadores profissionais específicos, que podem atestar se o 

produto ou serviço tem direito de ser denominado com o local onde é produzido5 (Ex: os 

Vinhos Espumantes Champagne e os Brandys Cognac e Armagnac, únicos no mundo).  

No Brasil, existem várias etapas para um produto ou serviço ganhar os selos 

Indicação Geográfica/I.G. ou Denominação de Origem/D.O. (sendo esse último mais 

complicado), regulamentados através das: Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996;  ato 

normativo nº 134, de 15 de abril de 1997; e resolução nº 75/2000 (o Brasil ratificou o 

acordo TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights –internacional e 

modificou suas leis para isso). O selo D.O., em específico, além de indicar o local de 

produção deve (pega-se aqui os vitivinicultores como exemplo, já que o tema desse 

artigo): indicar o processo produtivo dos mesmos (com normas específicas para todas as 

etapas de produção, exemplo: qualidade das cepas cultivadas, quantidade de insolação, 

distância entre as vinhas, etc.); e a localidade, a constância e lealdade do processo ao 

definido no selo obtido para o cultivo e produção vitivinícola, nesse caso em específico 

(GOLLO, 2008). 

                                                 
5  INPI. Indicação Geográfica no Brasil. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-

servicos/indicacao-geografica/indicacao-geografica-no-brasil. Acessado em 23 de novembro de 2016. 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/indicacao-geografica-no-brasil
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/indicacao-geografica-no-brasil
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A Indicação Geográfica (selos concedidos pelo INPI – Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial), apesar de proteger os produtores e consumidores através da força 

da Lei, evitando-se a expansão de produtos falsificados e os eventuais problemas que 

acarretam a comercialização e consumo dos mesmos, empaca na burocracia e custo 

demandados.  No que tange os vinhos do Brasil atual, tem-se uma Denominação de 

Origem, no Vale dos Vinhedos – RS, para vinhos tintos, brancos e espumantes, 

conseguida depois de muita burocracia, custo e tempo (foram 7 anos apenas para 

conseguir o selo de Indicação de Procedência e mais 10 anos para conseguir o D.O.); 

algumas Indicações de Procedência concluídas (Altos Montes, Farroupilha, Monte Belo, 

Pinto Bandeira, Vales da Uva Goethe) e outras em andamento (INPI, 2016). 

Iniciando com a menor produtora de vinhos finos, a região Sudeste, pode-se ver 

que o clima e solo não foram bons com os vitivinicultores para a produção de vinhos 

finos, particularmente SP, produzindo principalmente vinhos de mesa (São Roque), por 

serem as americanas as únicas a sobreviverem ao terroir da região (úmido e fértil), com 

algumas exceções (Vinícola Goes, por exemplo), (ROSA 2011). Em MG e MT, com 

algumas propriedades de uvas finas (vinificadas no RS), não se viu um grande avanço 

nos textos publicados por ROSA (na Revista Adega) de 2011 para o de 2014 (cuja região 

Sudeste nem citada foi), apesar de ter-se visto que em MG já é feita a poda invertida para 

a produção de vinhos no inverno (normalmente realizada no verão). No Paraná (com 

parcerias com o RS), tem-se alguns vinhedos de uvas finas (Dezem e Franco-Italiana), 

mais promissoras (mas que também não foram citados em 2014 por ROSA), produzindo 

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonay. 

Na região Nordeste brasileira são produzidos principalmente vinhos a partir da 

cepa Syrah, cuja empresa vitivinícola Rio Sol (ligada à portuguesa Dão Sul), é uma das 

grandes vitivinicultoras da região (com vinhos referenciando o paralelo 8, local onde seria 

teoricamente impossível a produção de vinho). Outras cepas produzidas no NE são as 

Moscatos, Chenin Blanc e Touriga Nacional, essa última uma Portuguesa que também 

está se dando bem no RS (região da Campanha), junto com a Alvarinho (ROSA 2011).  

Se tratando do Nordeste do Brasil nota-se que o Vale do Submédio São Francisco 

está situado entre os paralelos 8-9º do Hemisfério Sul, uma região de clima tropical 

semiárido, com características edafoclimáticas que possibilitam o escalonamento da 

produção de uvas para vinhos ao longo do ano, sendo que uma planta de videira pode 
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produzir duas safras por ano, devido às altas temperaturas, altos índices de insolação e 

água disponível em abundância para a irrigação, proveniente do rio São Francisco. Este 

fato permite com que os investimentos em estrutura física sejam menores que aqueles 

realizados em regiões de clima temperado, onde a colheita de uvas se concentra em três 

ou quatro meses do ano, dependendo do ciclo de cada variedade (PEREIRA, 2013). 

No Nordeste não são as estações do ano que dão ritmo às videiras e sim a irrigação, 

até porque é quase sempre quente de dia e frio de noite, com o inverno (bem presente em 

algumas regiões do país), praticamente inexistindo. A “hibernação”, por exemplo, é feita 

através da retirada da disponibilidade de água para as videiras, o que faz com que se 

possam ter várias vindimas por ano em um sistema de rotação de áreas cultivadas 

(enquanto numa área videiras “hibernam”, havendo inclusive a poda seca, em outra elas 

florescem para gerar os grãos de uva, quando é feita a poda verde). Com mais de 3000 

horas de luz solar (tão essencial à fotossíntese quanto a água), por ano, já se consegue ter 

de 2 a 3 vindimas nessa região. Com tantos êxitos (frutos de tecnologia, tentativas e 

bastante investimento nacional e internacional), porém, essa é ainda uma região nova na 

produção de vinhos, tendo-se ainda muito a ser explorado (PEREIRA, 2013;SANTOS, 

2011). 

Na região Sul encontram-se os melhores e mais bem estudados terroirs para cepas 

de vinhos finos, em especial as Sauvignon Blanc, Chardonay, Moscato e Viognier 

(representantes brancas); e como representantes tintas: Tannat, Cabernet Franc, Cabernet 

Sauvignon e Merlot (Vale dos Vinhedos – Primeira “Denominação de Origem” brasileira, 

na região da Serra Gaúcha). Aqui se pode notar que é o clima que caracteriza a produção 

vinícola e não a irrigação, diferente do que acontece no nordeste brasileiro, e a maioria 

das vindimas se dá no verão, diferentemente de MG. Ainda, a Serra Gaúcha desenvolveu 

potencial enológico e agronômico para a produção de uvas e elaboração de vinhos, 

tranquilos e espumantes que a tornaram capaz de projetar esta região, e o Brasil, de forma 

crescente no mundo do vinho. Destaca-se, portanto, entre as principais as regiões 

vitivinícolas do mundo, os vinhos espumantes nacionais que conseguem apresentar 

altíssima qualidade e uma característica identitária para os vinhos espumantes da região, 

ousando-se dizer, da mesma forma que foi a região de produção vitivinícola do 

Champagne, na França (TONIETTO, 2007b). 



 

134 

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão -10ª Edição, Recife/PE. 

 Faculdade Senac Pernambuco, 2016 – ISSN 2358-1638 

O Estado de Santa Catarina, no Planalto Catarinense, é produtor de vinhos finos 

de guarda e frio (antes era produtor apenas de vinhos de mesa e uvas para alimentação), 

onde as regiões vitivinicultoras se encontram entre os 1000 e 1400 metros acima do nível 

do mar. Lá os vinhos produzidos têm que contar com os caprichos do clima para dar certo, 

principalmente: temperatura, chuvas de granizo e geadas (as de novembro, por exemplo, 

podem ser as piores, pois encontram as videiras em brotação). O clima da região pode 

devastar completamente um vinhedo, mas favorece que as videiras amadureçam fora das 

chuvas de verão (fazendo com a estrutura e aromas dos vinhos gerados sejam distintos 

das outras regiões do país), além disso, também desse clima surgem os vinhos mais raros 

do país, os “icewines” da Pericó (com uvas colhidas congeladas no mês de junho, 

inverno). Algumas das principais cepas, produzidas lá, são as Chardonnay e a Cabernet 

Sauvignon (ROSA, 2011).  

Ainda segundo ROSA (2011-2014), nos Campos de Cima da Serra (divisa entre 

SC e RS) e Serra Gaúcha, aparecem as Sauvignon Blanc, Viognier, Chardonnay, Moscato 

e Merlot como substitutas da Cabernet Sauvignon, muito prejudicada pelas chuvas tardias 

de verão (março), e melhor produzida mais ao sul do estado gaúcho (Campanha e Serra 

do Sudeste).  

No terroir dos Campos de Cima da Serra (área de cultivo recente, mas muito 

promissora), pode-se ver que além da Pinot Noir, com produção ainda tímida (ROSA, 

2014) por ser cheia de fragilidades, há principalmente a produção das uvas vinícolas 

brancas, como a Sauvignon Blanc (apresentando um bom caráter varietal), e a Chardonay, 

cujo vinho aqui pôde ser produzido para guarda (o que até então não tinha sido muito 

explorado em território brasileiro), devido ao frio muito parecido com o de Santa 

Catarina.  

Na Serra Gaúcha (umas das mais importantes do país), com clima de verões 

quentes e secos (por conta do aquecimento global6), e com poucas chuvas (anteriormente 

a 2007, excessivas, provocando o inchaço das uvas e a queda dos teores de açúcar, além 

de aparecimento de fungos), podemos citar a produção das cepas Merlot (Vale dos 

Vinhedos) e Moscato (Farroupilha) como mais importantes, ainda que a região englobe 

diversas outras sub-regiões (ROSA, 2014). 

                                                 
6Rio Grande do Sul – Serra Gaúcha. Disponível em: 

<http://www.academiadovinho.com.br/_regiao_mostra.php?reg_num=SERRAGAUCHA>. Acessado em 

26 de setembro de 2016. 

http://www.academiadovinho.com.br/_regiao_mostra.php?reg_num=SERRAGAUCHA
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Na região da Serra do Sudeste, são cultivadas as Chardonay e Merlot, além de 

uvas pouco comuns às outras regiões do Brasil, como a Marselan e Gewürztraminer 

(ROSA, 2014). Por ser aí um terroir de clima pouco úmido e solo mais pobre (melhor 

para a videira sofrer), e plano (com poucas ondulações), é possível produzir diversos tipos 

de uvas que no restante do Brasil não vingariam. 

 

Metodologia 

O presente trabalho de pesquisa tem caráter de revisão bibliográfica exploratória, 

através de levantamento de dados e discussão de natureza qualitativa. Para alcançar os 

objetivos primeiramente foi realizado um levantamento da bibliografia sobre o assunto, 

realizada a leitura e discutido o seu conteúdo, com base em informações e discussões 

prévias.  

 

Resultados e Discussão 

Após as leituras dos textos da Revista Adega: “Terroirs do Brasil” (ROSA, 2011), 

“As uvas dos Terroirs do Brasil” (ROSA, 2014) e “O Vinho e o Clima”, pôde-se observar 

como a variedade de climas e solos brasileiros afetou a produção de vinhos nacional, 

primeiramente frustrando colonizadores (Brás Cubas, por exemplo) e imigrantes 

(italianos), que desistiram de produzir vinhos finos pela dificuldade de cultivo nos climas 

e solos desconhecidos, se contentando os seus descendentes em fazer vinhos de mesa 

(uvas americanas), vinagre e uvas destinadas à alimentação, durante muito tempo. 

Porém, pôde-se observar também que a partir do século XX, e principalmente nos 

anos de 1970, após séculos de conhecimento dos solos e climas das regiões brasileiras, 

diante do avanço do país como um todo, e com a chegada de investidores internacionais 

se reiniciou a tentativa de produzir vinhos a partir de uvas europeias novamente (vinhos 

finos). Foram então surgindo os terroirs brasileiros: Vale do São Francisco (no nordeste 

entre BA e PE), centrado no paralelo 8º; Planalto Catarinense (SC); Campos de Cima da 

Serra (Entre SC e RS); Serra Gaúcha (RS); Serra do Sudeste (RS) e Campanha (RS); com 

algumas pequenas propriedades de uvas finas no Sudeste (MG, SP, MT e PR), esta última, 

em estágio de mutação. 
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Considerações Finais 

Todo o esforço do governo federal em fazer com que os produtores busquem uma 

diferenciação de seus produtos através de Indicações Geográficas e o valor agregado que 

tal vinho irá ganhar, depois da aprovação do selo, não vale a pena para muitos produtores. 

Custo (não apenas das taxas), burocracia, tempo e restrições impostas ao produto quando 

o selo do mesmo for aprovado (esse último aspecto envolvendo a Denominação de 

Origem), espantam muitos vitivinicultores, principalmente os pequenos e os que 

produzem os vinhos de venda rápida. Pois em um país onde a quantidade vendida 

geralmente faz uma empresa crescer (e conseguir pagar os impostos), livrando-as da 

falência iminente, a qualidade vínica fica em segundo plano, fazendo com que “poucos e 

loucos” se aventurem a produzir de forma específica a cumprir normas, não tão vantajosas 

quanto se parece, arriscando-se a vender produtos caros a cada vez menos consumidores.  

Há de se procurar, além do aumento da qualidade sensorial de um vinho, um tanto 

de feedback comercial, uma salvaguarda para a comercialização do mesmo, afinal se 

muitos o compram com essas características, não vale a pena tentar aumentar a qualidade 

para vendê-lo a poucos. 

Fechando os terroirs brasileiros, deve-se lembrar porém, que todas as informações 

aqui vistas estão em estado de constante metamorfose, assim como o avanço tecnológico 

que as acompanha e as mudanças climáticas provocadas pelo homem, podendo sofrer 

alterações num futuro próximo. Sendo dois exemplos claros disso: a região de MG, nem 

citada em ROSA (2014), por ser considerada de pouca expressão, mas já começa a 

mostrar resultados com a poda invertida; e a região da Serra Gaúcha, que por conta do 

aquecimento global se transformou em uma região extremamente importante para a 

vitivinicultura, mas péssima para a agricultura (base da sobrevivência humana). O que 

faz levantar a questão: Será que produzir vinhos finos, no lugar de alimentos, é realmente 

uma coisa boa para as futuras gerações? 
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