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RESUMO

	 Este	artigo	é	baseado	no	“Trabalho	de	Campo	Multiprofissional”-TCC	do	Curso	de	Especialização	
em	Saúde	Pública	ano	de	1988,capítulo1,	e	seu	objetivo	básico		é	fazer	uma	descrição	das	condições	
de	saúde/doença	da	comunidade	de	Terra	Preta	na	cidade	de	Mairiporã,SP,	na	época-	uma	avaliação	
geral de alguns indicadores de Saúde da mesma, e ainda levantar algumas perspectivas e propostas 
de	intervenção	técnica	nesta	localidade,	no	sentido	de	melhorias	naquelas	situações,	que	aumentam	
os	 agravos	 de	 saúde	 da	 população,	 sob	 as	 condições	 ora	 pesquisadas,	 que	 se	 assemelham	 hoje,32	
anos	 depois,	 à	maioria	 dos	municípios	 brasileiros.	Como	metodologia,	 em	primeiro	 lugar,	 fizemos	
um levantamento dos dados estatísticos, socioeconômicos e de saúde vital da cidade de Mairiporã; a 
seguir	organizamos,	hierarquizamos	e	avaliamos	estes	dados.	Como	conclusão,	avaliando	o	quadro	da	
mortalidade	infantil,	a	mortalidade	geral	e	as	características	gerais	da	população,	pudemos	considerar	
que	as	condições	de	saúde	são	bastante	inadequadas.	O	próprio	desenvolvimento	da	cidade,	de	forma	
desordenada,	sem	um	plano	diretor	e	sem	uma	intervenção	responsável	das	autoridades	municipais,	
estaduais	e	federal,	vinham	contribuindo	para	aumentar	os	agravos	de	saúde	na	população,	haja	vista	
a	precariedade	dos	equipamentos	de	saúde	da	cidade,	as	deficiências	do	Saneamento	Básico,	a	falta	de	
passarela	na	travessia	da	rodovia	Fernão	Dias	que	atravessa	o	município,	etc.	Algumas	sugestões:	a)	
Definir	um	plano	diretor	que	disciplinasse	o	crescimento	urbano	e	instalação	de	indústrias,	tendo	em	
vista	que	parte	de	Mairiporã	localiza-se	em	mananciais	hídricos,	que	abastecem	a	Grande	São	Paulo.	b)	
Um	tratamento	adequado	para	os	resíduos	sólidos,	suspendendo	imediatamente	a	prática	da	Prefeitura	
de	depositar	2/3	em	“lixão”	localizado	na	periferia	de	são	Paulo,	e	1/3	distribuído	como	adubo	para	
chácaras	na	própria	cidade.	c)	Extensão	da	rede	de	água	a	todas	as	residências,	uma	vez	que	só	está	
atendendo	a	50%	da	demanda	da	cidade.	d)	Extensão	da	rede	de	esgoto	e	tratamento	de	todo	o	produto	
coletado,	que	só	atende	20%	das	residências.	e)	Construção	de	passarelas	ou	de	pontos	de	passagem	da	
Rodovia	Fernão	Dias,	acompanhada	de	uma	campanha	de	esclarecimento	à	população.

Palavras-chaves:	Mairiporã	,	pesquisa-saude	-doenca,	saneamento	basico,	industria.

INTRODUÇÃO

 Este	 trabalho	 faz	 parte	 da	 disciplina	 “Trabalho	 de	 Campo	Multiprofissional”	 do	 Curso	 de	
Especialização	em	Saúde	Pública.
	 Conforme	 determinação	 da	 coordenação	 da	 mesma,	 a	 cidade	 em	 estudo	 seria	 Mairiporã,	
onde,	por	indicação	da	Prefeitura	local,	seria	escolhido	um	bairro,	objeto	de	nossas	pesquisas,	o	que	
aconteceu	através	de	reuniões	com	representantes	do	Prefeito,	que	definiram,	então,	o	Bairro	de	Terra	
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Preta como o selecionado.
	 Nossa	equipe,	por	razoes	alheias	à	nossa	vontade,	ficou	bastante	reduzida	em	relação	à	magnitude	
do	estudo,	contando	apenas	com	dois	médicos,	um	engenheiro,	uma	veterinária	e	uma	farmacêutica.	
Mesmo	com	este	restrito	número,	resolvemos	assumir	a	responsabilidade	pela	realização	do	trabalho,	
cônscios	dos	nossos	limites	e	dispostos	a	um	sobre	esforço	no	cumprimento	da	tarefa.	Aplicamos	ainda,	
um	questionário	(2)	em	todas	as	 indústrias	do	Bairro	de	Terra	Preta,	com	objetive	de	compreender	
possíveis agravos à saúde do trabalhador e de moradores do bairro, a partir do funcionamento da 
empresa.	Este	questionário	foi	respondido	por	um	funcionário	indicado	pela	diretoria	da	indústria

OBJETIVOS

	 O	 objetivo	 básico	 deste	 trabalho	 é	 fazer	 uma	 descrição	 das	 condições	 de	 saúde/doença	 da	
comunidade	de	Terra	Preta	na	cidade	de	Mairiporã,	uma	avaliação	geral	de	alguns	indicadores	de	Saúde	
de	Mairiporã	e	ainda	levantar	algumas	perspectivas	e	propostas	de	intervenção	técnica	nesta	localidade,	
no	sentido	de	melhorias	naquelas	situações	aumentam	os	agravos	de	saúde	da	população.	

METODOLOGIA

	 Em	primeiro	 lugar,	fizemos	um	 levantamento	dos	 dados	 estatísticos,	 socioeconômicos	 e	 de	
saúde	vital	da	cidade	de	Mairiporã;	a	seguir	organizamos,	hierarquizamos	e	avaliamos	estes	dados.
	 Como	 não	 dispúnhamos	 de	 informações	 satisfatórias	 sobre	 Terra	 Preta,	 organizamos	 um	
inquérito	 populacional	 (1),	 complexo,	 abrangendo	 um	 conjunto	 de	 perguntas	 relacionadas	 às	 áreas	
de	concentração	em	Administração,	Epidemiologia,	Saúde	Ambiental	e	Ciências	Sociais,	que	foram	
aplicados	de	forma	aleatória	e	sistemática	em	20%	das	residências	da	comunidade	de	Terra	Preta.
	 Através	de	observação	realizada	por	ocasião	da	visita	inicial	ao	bairro	(para	estabelecimento	
dos	primeiros	contatos	com	as	autoridades	locais),	considerou-se	que	o	mesmo	contava	com	um	número	
de	quadras	próximo	de	40	e	cerca	de	1000	domicílios	(N=1000)
	 Supondo	ser:
n=	tamanho	da	amostra;
e=	número	de	entrevistadores;
d=	número	de	dias	a	serem	trabalhados;
tt=	tempo	total	e	diário	a	ser	trabalhado	(em	minutos);
ti=	 tempo	médio	a	ser	gasto	para	aplicação	de	cada	 inquérito	(em	minutos);	 tentamos	equacionar	a	
seguinte	expressão:

n=e×d×(tt/ti)
	 e	então	obtivemos:

n=4×4×((8*60)/45)
	 Acrescentando-se	 um,	 percentual	 de	 1	 0%	 (p)	 ,	 para	 serem	 incluídos	 os	 possíveis	 casos	 de	
recusa,	domicílio	fechado	ou	vazio,	têm-se:
n=	170
p=	10%
n’=	1,10	X	170
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n’=	190
n’=	tamanho	total	da	amostra
	 Para	obtenção	da	amostra	utilizou-se	a	técnica	de	contagem	rápida	de	domicilies	(anexo	II),	
sendo	o	intervalo	para	o	sorteio	sistemático	dos	domicílios,	calculado	do	seguinte	modo:

onde,		 I	=	intervalo	para	sorteio
	 N	=	número	de	domicilies
	 n’=	tamanho	total	da	amostra
	 Com	início	casual	igual	à	4,	todos	os	domicílios	que	ocupavam	a	posição	de	números	4,	9,	14,19	
e	assim	por	diante	na	lista	de	endereçamento	foram	entrevistados.
	 Na	realidade	o	número	de	domicílios	e	quadras	do	bairro	mostrou-se	inferior	ao	estimado	pelo	
grupo	(N	=	350	domicilies)	reduzindo	assim	em	l/5	a	amostragem	a	ser	aplicada	na	população.
	 Estes	dados	foram	cruzados	e	avaliados	“per	si”	e	conjuntamente.
	 Aplicamos	ainda,	um	questionário	(2)	em	todas	as	indústrias	do	Bairro	de	Terra	Preta,	com	
objetive de compreender possíveis agravos à saúde do trabalhador e de moradores do bairro, a partir do 
funcionamento	da	empresa.	Este	questionário	foi	respondido	por	um	funcionário	indicado	pela	direto-
ria	da	indústria:	mesmo	compreendendo	os	limites	do	tipo	de	resposta	‘resolvemos	considerá-las,	pois	
esta	era	a	única	forma	de	obtermos	alguns	dados	necessários	para	posterior’	avaliação.
	 Finalmente	fizemos	uma	avaliação	especifica	parcial	e	global	de	todos	os	dados,	traçamos	um	
diagnóstico	e	algumas	propostas	de	equacionamento	dos	problemas	mais	encontrados.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICIPIO

 Histórico

	 Mairiporã	desde	1642,	já	era	citada	corno	Vila.	Não	se	conhece	a	sua	data	de	fundação:	estima-
se	que	 tenha	sido	no	final	do	século	XVI	e	começo	do	século	XVII,	em	 torno	da	Capela	 feita	por	
Antônio de Souza Del Mundo, situado no Município da Capital do Estado; sendo, em época ignorada, 
elevada	a	Freguesia	 com	o	nome	de	 Juqueri.	Em	1880	 foi	 incorporada	a	Guarulhos.	Foi	 elevada	à	
categoria	de	Município	em	1889.	A	cidade	ganhou	a	denominação	de	Mairiporã	em	19	de	janeiro	de	
1949.	A	origem	deste	nome	do	tupi	guarani,	significando	Aldeia	Pitoresca:

	 Situação	Geográfica

	 Atualmente	limita-se:
Ao	Norte	-	Atibaia
Ao	Sul	-	São	Paulo
A	Leste	-	Bom	Jesus	dos	Perdões,	Nazaré	Paulista	e	Guarulhos
A	Oeste	-	Caieiras	e	Franco	da	Rocha
	 Seu	clima	é	subtropical	e	sua	topografia	é	montanhosa.	A	extensão	territorial	e	de	307	Km²,	
sendo	a	extensão	urbana	de	114	Km2	e	a	rural	de	195	Km².
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 Atividades Econômicas

	 Mairiporã	 conta	 com	 56	 indústrias	 com	 atividades	 gerais,	 52	 indústrias	 de	 tijolos,	 133l	
propriedades	com	atividades	agropecuárias,	se	destacando	plantações	de	cenoura,	batata-doce,	tomate,	
mandioquinha,	 batatinha,	 cana-de-açúcar,	 milho,	 uva-itália,	 laranja,	 tangerina,	 pêssego,	 gengibre,	
criação	de	galinha	e	frango	de	corte.
	 No	comércio	conta	com	297	estabelecimentos,	diversas	agências	bancárias	e	alguma	atividade	
de turismo.
	 É	na	indústria	e	no	setor	hortifrutigranjeiro	que	se	encontra	o	principal	gerador	da
economia da cidade.

 Saneamento básico e Desenvolvimento urbano

 A cidade de Mairiporã está incluída na área de mananciais do Estado de são Paulo, no entanto, 
observando	 o	 quadro	 l,	 verifica-se	 que	 a	 falta	 de	 saneamento	 básico	 tende	 a	 comprometer	 estas	
reservas.	Quanto	à	disposição	dos	resíduos	sólidos	domésticos,	segundo	informações	colhidas	junto	à	
Prefeitura,	são	recolhidos	seis	(6)	caminhões	diariamente,	4	deles	dispostos	em	“lixão”	na	periferia	de	
são	Paulo	e	2	distribuindo	a	particulares	para	uso	como	adubo,	sem	nenhuma	técnica	de	aterro.	Pode-
se	avaliar	que	o	chorume	tenha	comprometido	o	lençol	freático	devido	ao	tempo	que	esta	prática	vem	
sendo utilizada.
	 O	abastecimento	de	água,	além	de	não	atingir	todas	as	residências	corno	demonstra	o	quadro	
1	segundo	diversos	depoimentos	da	população	é	bastante	irregular,	faltando	água	constantemente.
	 Quanto	 ao	 desenvolvimento	 urbano,	 não	 há	 um	 plano	 diretor	 que	 o	 discipline,	 somente	 a	
CETESB	fiscaliza	a	implantação	de	indústria,	a	fiscalização	e	acompanhamento	das	áreas	próximas	
aos	mananciais	é	extremamente	insignificante.
	 Observa-se	na	cidade	a	presença	de	muitas	mansões	destinadas	a	veraneios	e	lazer,	próximo	
a mananciais e ao núcleo principal da cidade, bem como diversos bairros periféricos em torno de 
indústrias.	Tudo	isto	caracterizando	o	crescimento	feito	ao	acaso,	sem	uma	direção.

	 QUADRO	1	-	ABASTECIMENTO	DE	ÂGUA	E	ESGOTO	SANITÂRIO	NA	CIDADE	DE	
MAIRIPORÃ.

		 Fonte:	SEADE
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 Características gerais da população

 Idade e Sexo

	 Segundo	o	Censo	em	1980	a	população	total	de	residentes	era	de	27.541	habitantes.	Observa-se	
na	tabela	1	que	o	percentual	de	pessoas	menores	de	10	anos	e	de	26,59%	e	menores	de	20	anos	e	de	
21,56%,	enquanto	que	apenas	5,51	%	possuem	mais	de	59	anos.
	 Estes	dados	indicam	que	se	trata	de	uma	popu1açâo	jovem,	sendo	que	praticamente	a	metade	
desta	ê	composta	por	indivíduos	na	fase	da	infância	e	da	adolescência	e	o	número	de	idosos	é	bastante	
reduzido.

	 Tabela	1	-	Distribuição	quanto	ao	sexo	e	faixa	etária	da	população	de	Mairiporã,	1980.

	 (*)EXCLUÍDOS	OS	CASOS	DE	IDADE	IGNORADA	(55)	
	 FONTE:	CENSO	DEMOGRÁFICO	-	IBGE	–	1980

 Pirâmide populacional 

	 Figura	1	 -	Pirâmide	Populacional	para	o	Município	de	Mairiporã	obtidos	 a	partir	 de	dados	
censitários	-	1980	(IBGE).	
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	 FONTE:	CENSO	DEMOGRÁFICO-	IBGE-	ANO	1980
 
	 Avaliando-se	 a	 pirâmide	 populacional	 e	 usando-se	 a	 classificação	 de	 Thompson	 podemos	
considerá-la	do	tipo	1	para	os	homens	e	com	ligeira	transição	para	o	tipo	2	para	as	mulheres.	Isto	é	
compatível	com	altas	taxas	de	natalidade	e	mortalidade	consequente	de	condições	socioeconômicas	de	
saúde muito precárias.
 

 Crescimento populacional

	 Segundo	 o	 Censo	 de	 1970	 a	 população	 residente	 era	 de	 19.584	 habitantes,	mostrando	 um	
crescimento	médio	anual	de	795,7	habitantes	a	uma	taxa	de	70,97%	nesta	década.	Também	nesse	ano	
de	1970	constatou-se	que	28,29%	da	população	vivia	no	perímetro	urbano,	enquanto	que	em	1980	este	
número	subiu	para	68,68%	e	a	população	residente	era	de	27.541	habitantes	(conforme	dados	do	IBGE	
-	IX	recenseamento	Geral).
	 Estes	dados	mostram	o	processo	de	adensamento	urbano	muito	grande,	enquanto	a	população	
total	da	cidade	cresceu	70,97%	em	10	anos,	a	 taxa	de	urbanização	para	o	mesmo	período	cresceu	
121,4%,	podendo	ser	explicado	 tanto	pela	migração	dos	 indivíduos	residentes	na	zona	rural	para	a	
urbana,	como	pela	imigração	dirigida	fundamentalmente	para	a	região	urbana	do	município.
	 Cabe	aqui	ressaltar	que	a	cidade	de	Mairiporã	também	é	tida	como	uma	cidade	moradia	para	
os	indivíduos	que	trabalham	na	região	industrial	oeste	da	Grande	são	Paulo	e	também	que	a	partir	dos	
anos	70	iniciou-se	o	processo	de	industrialização	no	município,	o	qual	até	hoje	tem	se	intensificado,	
fazendo	crer	que	se	considerarmos	um	crescimento	médio	anual	de	799	habitantes/ano,	no	ano	de	1986	
as	projeções	são	de	que	a	cidade	possua	33.933	habitantes,	conforme	estimativa	abaixo:
	 População	de	Mairiporã	em	1970	(P70)	=	19.548	habitantes
	 População	de	Mairiporã	em	1980	(P80)	=	27.541	habitantes
 Crescimento médio anual

(CMA)=(P_80-P_70)/10
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CMA	=799	habitantes/ano
P1988	=	P80	+	8	*	CMA
P1988	=	33.933	habitantes

 Nível de renda

	 Tabela	2	-	Rendimento	médio	mensal	em	salário	mínimo	das	famílias	residentes	em	domicílios	
particulares	em	Mairiporã	-	1980.

	 Observa-se	nesta	tabela	que	69%	das	famílias	têm	uma	renda	familiar	média	inferior	à	5	salários	
mínimos,	sendo	que	a	remuneração	individua	deverá	ser	extremamente	baixa.
	 Chama	ainda	a	atenção	o	fato	de	28%	dos	familiares	ganharem	até	2	salários	mínimos	ao	mês.
	 A	partir	destes	dados	pode-se	esperar	que	a	maioria	das	famílias	esteja	vivendo	em	precárias	
condições	de	vida	e	saúde,	devido	à	baixa	remuneração	do	trabalho.
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 Condições de saúde

 Mortalidade Infantil, seus componente e Taxa de Natalidade 

	 Tabela	3	-	Principais	indicadores	de	saúde	observados	no	município	de	Mairiporã	durante	os	
anos	de	1970	a	1984,	São	Paulo.

 
	 A	tabela	3	mostra	a	evolução	dos	dados	de	mortalidade	infantil	incluindo	mortalidade	neonatal	
e	infantil	tardia,	os	de	mortalidade	geral	e	natalidade	de	1970	a	1984.
	 Constata-se	que:
	 1	-	Diminuição	substancial	da	mortalidade	infantil	e	de	seus	componentes,	de	136,43%	para	
59,31%	de	nascidos	vivos,	a	mortalidade	neonatal	de	52,25%	para	20,16%,	a	mortalidade	infantil	tardia	
de	84,18%	para	33%	de	nasci	dos	vivos.	Esta	queda	se	relaciona	com	fatores	que	influenciaram	a	melhoria	
na	mortalidade	infantil	no	Estado	de	são	Paulo,	como	ampliação	da	rede	de	água	tratada	na	Grande	
São	Paulo,	podendo	ser	melhor	observados	no	final	da	década	de	70	e	início	da	de	80.	Entretanto,	esta	
taxa	é	ainda	alta,	se	comparada	com	a	de	outras	localidades	de	melhor	nível	socioeconômico.	Outro	
aspecto	que	merece	destaque	é	o	peso	da	mortalidade	infantil	tardia	39,14%	em	relação	ao	neonatal	
20,16%	observado	em	1984,	mostrando	que	as	condições	de	assistência	à	gestante,	ao	parto	e	ao	recém-
nascido,	bem	como	as	condições	socioeconômicas	da	população	para	garantir	o	desenvolvimento	de	
seus	filhos	durante	o	primeiro	ano	de	vida	são	inadequados.
	 2	-	Houve	uma	queda	na	mortalidade	geral	da	população,	porém	não	muito	significativa
11,10%,	em	1970	para	8,	68%.	em	1984.
	 3	-	A	taxa	de	mortalidade	também	decresceu	neste	período.
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	 4	-	A	partir	do	ano	de	1977	nota-se	diminuição	da	mortalidade	infantil	em	geral,	bem	como	
diminuição	da	natalidade.

 Mortalidade Proporcional

	 Tabela	4	-	Número	de	Óbitos	e	coeficientes	de	mortalidade	proporcional	para	o	município	de	
Mairiporã	durante	os	anos	de	1970,	1980	e	1984.	

	 A	tabela	4	mostra	a	evolução	nos	coeficientes	de	mortalidade	entre	os	anos	de	1970	1980	e	1984	
observado	melhor	na	figura	l	(curvas	de	Nelson	de	Moraes).	Em	1970	a	maior	porcentagem	de	óbitos	
ocorreu	em	menores	de	um	ano	e	em	1980	e	1984	nos	maiores	de	50	anos.	Apesar	disto,	este	quadro	
não	f	animador,	uma	vez	que	as	taxas	de	óbitos	observados	nesses	anos	mantêm-se	elevada.
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	 Figura	1	-	Evolução	das	Curvas	de	Mortalidade	Proporcional	para	Mairiporã	nos	anos	de	1970,	
1980 e 1984. 

	 Nível	de	Saúde:	BAIXO
	 Fonte:	CIS/SEADE	

	 Nível	de	Saúde:	REGULAR
	 Fonte:	CIS/SEADE
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 Óbitos em menores de um ano 

	 Segundo	o	quadro	2,	41,50%	do	total	de	óbitos	de	menores	de	um	ano	ocorreu	por
causa	de	enterites	e	doenças	diarreicas	e	13,83%	por	sintomas	e	estados	mórbidos	mal	definidos.	Isto	
nos	leva	a	supor	que	causas	onde	a	taxa	é	mais	baixa	do	que	o	esperado,	seja	por	falta	de	informações	
corretas,	tais	como	as	relativas	a	tocotraurnatisrno,	partos	sem	assistência,	ou	parto	domiciliar.
	 Assim,	no	ano	de	1970,	os	óbitos	por	doenças	diarreicas,	mortalidade	perinatal	e	pneumonia,	
somaram	 72,33%	 do	 total	 de	 óbitos.	 Essas	 causas	 poderiam	 ser	 evitadas,	 em	 se	 tratando	 de	 país	
ou	localidade	onde	a	atenção	à	saúde	e	maior	e	assim	corno	o	poder	aquisitivo	da	população.	Já	as	
anomalias	congênitas	foram	responsáveis	por	3,19%	dos	óbitos	significando	4,35%	dos	nascidos	vivos.
	 Em	 1980,	 as	 quatro	 principais	 causas	 de	 óbitos	 em	menores	 de	 1	 ano	 foram	 as	 lesões	 ao	
nascer,	partos	distócicos	e	lesões	anóxicas	e	hipóxicas	e	pneumonias,	enterites	e	doenças	diarreicas,	
avitaminoses	e	outras	deficiências	nutricionais,	perfazendo	70%	do	total	(Quadro	3)	e	as	causas	seriam	
iguais	às	de	1970,	ou	seja,	socioeconômicas	e	falta	de	assistência	a	saúde.
	 A	diminuição,	em	relação	a	1970,	do	coeficiente	de	mortalidade	é	novamente	observado	neste	
quadro,	bem	como	a	queda	na	porcentagem	de	óbitos	por	enterites	e	doenças	diarreicas,	influindo	de	
forma	significativa	na	queda	do	coeficiente	de	mortalidade.
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	 Quadro	2	-	Principais	causas	de	óbitos	em	crianças	menores	de	1	ano	ocorridas	em	Mairiporã,	
1970.
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Quadro	3	-	Principais	causas	de	óbitos	ocorridos	em	menores	de	1	ano	em	Mairiporã,	1980.	

	 Em	1984,	pelo	quadro	4	nota-se	a	 inversão	das	posições	entre	a	pneumonia	(480-486),	aqui	
passando	para	o	19	lugar	(26	%)	na	mortalidade	proporcional	e	as	lesões	ao	nascer,	partos	distócicos	
e	outras	afecções	anóxicas	e	hipóxicas	perinatais	(767-770)	em	segundo	1	com	20%.	Se	observarmos	
os	 coeficientes	 de	mortalidade	 dos	 nascidos	 vivos,	 notaremos	 urna	 diminuição	 impressionante	 dos	
mesmos	pelos	dados	de	mortalidade	 infantil	observados	na	 tabela	3	e	os	coeficientes	do	quadro	4,	
pode-se	pensar	em	alto	índice	de	sub-registro.
	 Segundo	o	CIS/SEADE,	as	lesões	ao	nascer	e	partos	dist5cicos	e	outras	afecções	anóxicas	e	
hipóxicas	perinatais	(767	e	770)	eram	responsáveis	pelo	coeficiente	de	l7,47%	em	1983,	não	poderia	
cair	para	2,90%	em	apenas	l	ano	sem	ter	havido	nenhuma	mudança	estrutural	a	nível	de	atenção	à	
saúde	e	mesmo	que	estes	dados	sejam	fidedignos,	era	de	se	esperar	queda	na	mortalidade	infantil,	o	
que	não	houve.
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	 Quadro	4	-	Principais	causas	de	óbitos	ocorridos	em	crianças	menores	de	1	ano	em	Mairiporã,	
1984. 

	 Nos	dados	coletados	em	1980	e	1984,	nota-se	se	o	não	aparecimento	de	causas	de	óbitos	por	
sintomas	e	estados	mórbidos	mal	definidos.	Pelas	constatações	 feito	pela	equipe,	 in	 loco,	 sobre	os	
equipamentos	de	saúde	da	cidade,	era	de	se	esperar	um	grande	número	de	óbitos	sem	atendimento	
médico	e	mesmo	sem	necrópsia,	elevando	o	índice	de	causas	mal	definidas.	Portanto,	o	conjunto	de	
dados	devem	ser	analisado	com	cautela,	assim	como	acrescentar	a	impossibilidade	que	existe	de	se	
chegar	a	evasão	de	óbitos.	

 Óbito em grupo etário de 1 a 4 anos

	 Observa-se	pelos	quadros	5,	6	e	7	que	o	número	de	óbitos	nesta	faixa	é	extremamente	reduzido	
sugerindo	evasão	de	óbitos.	Estes	dados	mesmo	assim,	necessitam	ser	reavaliados,	devido	a	crescente	
causa	de	acidentes	que	levou	a	óbitos,	dentro	desta	faixa	e	que	através	de	medidas	preventivas	poderiam	
ser evitados.
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	 Quadro	5	-	Principais	causas	de	óbitos,	ocorridos	em	crianças	de	1	a	4	anos	em	Mairiporã,	
1970.
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	 Quadro	6	-Principais	causas	de	óbitos	ocorridos	em	crianças	entre	1	a	4	anos	em	Mairiporã,	
1980.

 
	 Quadro	7	-	Principais	causas	de	óbitos	ocorridos	em	crianças	de	1	a	4	anos,	em	Mairiporã,	
1984.
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 Óbitos em grupos de 5 a 19 anos

	 Os	quadros	8,	9	e	10	chamam	a	atenção	para	a	crescente	importância	dos	acidentes	no	obituário	
em	Mairiporã	nos	últimos	quinze	anos	com	o	desenvolvimento	das	vias	de	 transporte,	cortando	as	
áreas urbanas, cresceu o índice de acidentes por veículos, aumentando a sua importância em Saúde 
Pública.	Mais	 especificamente,	 no	 caso	 de	Mairiporã	 que	 ganhou	 o	Rodoviário	 Fernão	Dias,	 sem	
uma	preocupação	por	parte	das	autoridades	de	educar	a	população	e	de	criarem	condições	seguras	na	
travessia da rodovia, este problema passou a ter grande importância. Foi constatado através de vi sita 
da	equipe	do	TCM	que	a	Rodovia	Fernão	Dias,	além	de	praticamente	atravessar	o	principal	núcleo	
urbano de Mairiporã, corta vários bairros e povoados do Município.
 Em nenhum deles foi construído até agora urna passarela para travessia de pedestres. Ainda foi 
notado	com	frequência	que	a	população	se	sujeita	a	inúmeros	acidentes.

	 Quadro	8	-	Principais	causas	de	óbitos,	Grupo	etário	de	5	a	19	anos	em	Mairiporã,	1970.
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	 Quadro	9	-	Principais	causas	de	óbitos,	grupo	etário	de	5	a	19	anos	em	Mairiporã,	1980.

	 Quadro	10	-	Principais	causas	de	óbitos,	grupo	etário	de	5	a	19	anos	em	Mairiporã,	1984.

 Óbitos em grupo etário de 20 a 49 anos

	 Observa-se	nos	quadros	11,	12	e	13	um	pequeno	número	de	óbitos,	mesmo	assim	o	que	chama	
a	 atenção	é	 a	 importância	dos	 acidentes	 e	 a	multicasualidade.	Pode	 se	 considerar	que	pneumonia,	
doenças	isquêmicas	do	coração,	corrose	hepática,	bronquite	não	deveriam	ter	um	peso	significante	em	
óbitos	nesta	faixa	de	idade.
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	 Quadro	11	-	Número	de	óbitos,	coeficiente	especifico	por	causa	de	mortalidade	(por	mil	nascidos	
novos)	para	a	faixa	etária	de	20	a	49	anos	no	município	de	Mairiporã	em	1970.
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	 Quadro	 12	 -	 Número	 de	 óbitos,	 coeficiente	 específico	 por	 causa	 de	 mortalidade	 (por	 mil	
nascidos	vivos)	para	a	faixa	etária	de	20	a	49	anos	no	município	de	Mairiporã	em	1980.

	 Quadro	 13	 -	 Número	 de	 óbitos,	 coeficiente	 específico	 por	 causa	 de	 mortalidade	 (por	 mil	
nascidos	vivos)	para	a	faixa	etária	de	20	a	49	anos	no	município	de	Mairiporã	em	1984.
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 Óbitos em grupo etário de 50 anos e mais

	 Apresenta-se	 os	 quadros	 14,	 15	 e	 16	 para	 efeito	 comparativo	 e	 observa-se	 que	 as	 doenças	
isquêmicas	do	coração	e	doenças	cérebrovascu1ares	desde	1970	aparecem	entre	as	principais	causas	de	
óbito.	Por	sua	vez	as	doenças	neop1ásicas	passaram	a	partir	dos	anos	80	a	ter	maior	representativamente	
dentre	as	causas	de	óbitos	apurados.

	 Quadro	14	-	Número	de	óbitos,	coeficiente	específico	por	causa	de	mortalidade	(por	mil	nascidos	
vivos)	para	a	faixa	etária	de	50	anos	ou	mais	no	município	de	Mairiporã	em	1970.



25

	 Quadro	 15	 –	 Número	 de	 óbitos,	 coeficiente	 específico	 por	 causa	 de	mortalidade	 (por	 mil	
nascidos	vivos	para	a	faixa	etária	de	50	anos	e	mais	no	município	de	Mairiporã	em	1980.

	 Quadro	 16	 -	 Número	 de	 Óbitos,	 coeficiente	 específico	 por	 causa	 de	mortalidade	 (por	mil	
nascidos	vivos	para	a	faixa	etária	de	50	anos	e	mais	no	município	de	Mairiporã	em	1984.

 Doenças	de	notificação	compulsória

	 Observa-se	na	tabela	A,	que	no	ano	de	1986	não	houve	nenhuma	notificação	dessas	doenças,	
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isso	representa	uma	falha	do	sistema	de	saúde	tanto	em	relação	às	unidades	de	saúde	como	em	relação	
ao	serviço	de	notificação	competente.
	 Outro	fato	que	chama	a	atenção	na	análise	dessa	tabela	e	também	esteja	talvez	relacionado	com	
a	deficiência	dos	serviços	acima	citados,	e	o	de	que	durante	os	3	anos,	apenas	2	casos	de	sarampo	foram	
notificados,	quando	sabemos	da	alta	infectividade	e	patogenicidade	da	doença.
	 Com	 relação	 a	 tuberculos,	 notificada	 apenas	 no	 ano	 de	 1985,	 têm-se	 um	 número	 de	 casos	
representativos.	Considera-se	a	partir	desses	dados	que	no	ano	de	1985	a	resolubilidade	dos	serviços	
foi	deficiente	pois,	mesmo	grosseiramente	comparando	o	número	apresentado	com	as	estimativas	do	
número	de	casos	novos	de	tuberculos	pulmonar	bacilíferos,	que	segundo	informações	do	CIS	estaria	
em	torno	de	22	casos	para	a	ano	de	1985,	teve-se	então,	a	notificação	de	casos	um	pouco	acima	do	
esperado.

	 Tabela	A	-	número	de	casos	e	coeficiente	de	morbidade	das	doenças	de	notificação	compulsória	
para	o	município	de	Mairiporã	durante	os	anos	de	1984	à	1986,	Mairiporã,	Setembro	1988.
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 Programas de saúde

 Atendimento Odontológico

	 É	feito	pelo	Serviço	Dentário	da	Prefeitura	que	conta	com	4	profissionais	para	dar	atendimento	
às	escolas	do	Município	e	pela	Secretaria	do	Estado	da	Saúde	que	no	seu	Subprograma	de	Saúde	Bucal	
atende	crianças,	adultos	e	gestantes.
	 Como	se	pode	perceber	é	ineficiente	em	função	da	falta	de	recursos	materiais	e	humanos.

 Assistência à gestante

 O atendimento de saúde, cuja área de responsabilidade é a do Estado, parece ser a mais atuante 
na	atenção	da	saúde	da	mulher.	Assim,	existe,	segundo	o	que	foi	coletado	o	seguinte	perfil:

	 Consulta	ginecológica	(média	mensal):	162
	 Consulta	obstétrica	(média	mensal):	119
	 Coleta	de	citologia	oncótica	(média	mensal):	87
	 Biópsias	de	colo	uterino	e	vulva	média	(mensal):	1
	 Colposcopia	(média	mensal):	23

	 Pelo	exposto,	percebe-se	nítida	de	sarmonia	entre	o	número	de	exames	citológicos	efetuados,	o	
de	colposcopias	e	biópsias,	em	se	levando	em	conta	o	relativa	mente	alto	número	de	consultas	gineco-
obstétricas	realizadas	(média	de	281).	Nota-se	que	não	há	um	programa	previamente	estabelecido	de	
rastreamento	da	doença	maligna	ginecológica,	e	obviamente	inexiste	programa	básico	de	educação	
com	consequente	orientação	do	público	alvo	para	procura	dos	exames	especificas	em	questão.
	 Não	 foi	 constatado	 também	 e	 existência	 pré-estabelecida	 de	 um	 programa	 de	 orientação	
visando	planejamento	familiar,	ou	sequer	material	educativo	enfocando	necessidade	de	se	conhecer	o	
problema, na área municipal.
	 Neste	aspecto,	os	postos	do	Estado,	através	das	ações	integradas	à	Saúde	da	Mulher,	apresentam	
um	desempenho	nitidamente	superior,	com	atenção	centrada	à	mulher	em	idade	reprodutiva,	onde	
apresentou,	na	média	os	seguintes	números:

	 Primeiro	atendimento:	31
	 Consultas:	158
	 Total:	189

 A consulta obstétrica permeou valores semelhantes com urna média de 114 atendimentos a 
gestantes/mês.

 Imunização

	 Para	 análise	 dos	 programas	 de	 imunização,	 utiliza-se	 a	 taxa	 de	 cobertura	 vacinal,	 que	 é	
calculada	pela	seguinte	fórmula:
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	 Além	 do	 cálculo	 taxa	 de	 cobertura	 vacinal	 pode-se	 também	 calcular	 a	 taxa	 de	 abandono	
do	 programa,	 sendo	 este	 um	 bom	 instrumento	 para	 se	 conhecer	 a	 proporção	 de	 crianças	 que	 não	
completaram	o	esquema	básico	de	determinada	vacina,	uma	vez	que	é	calculada	através	de	dados	da	
produção	da	unidade	no	período	estudado.
	 A	taxa	de	abandono	é	calculada	pela	expressão	abaixo:

	 Segundo	a	classificação	das	taxas	de	abandono	preconizada	pelo	Ministério	da	Saúde,	tem-se:

	 Ao	analisar	a	tabela	B,	torna-se	questionável	os	cálculos	apresentados,	já	que,	por	exemplo,	a	
BCG	intradérmica	para	menores	de	1	ano	tem	no	ano	de	1986	uma	taxa	de	cobertura	elevada	e	com	
um	aumento	ainda	maior	no	ano	de	1987,	acreditando-se	que	houve	superestimação	do	número	de	
vacinados ou até 1 mesmo dupla contagem desses indivíduos.
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	 Tabela	B-	Cobertura	vacina1	e	taxa	de	abandono	do	programa	de	imunização	desenvolvido	
pela	Unidade	Básica	de	Saúde	de	Mairiporã	durante	os	anos	de	1985	à	1987	-	Mairiporã,	setembro	
1988.

	 O	mesmo	aconteceu	com	a	vacina	tríplice,	que	teve	uma	taxa	de	abandono	média,	porém	uma	
cobertura	elevadíssima	no	ano	de	1987.	Enfim,	trata-se	de	uma	tabela	pouco	confiável	com	relação	aos	
dados apresentados.
Para	o	ano	de	1988,	tentou-se	apurar	os	dados	obtidos	no	último	trimestre	anterior	ao	início	do	inquérito	
vacinal	realizado,	foram	obtidos	os	seguintes	dados:
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	 Tabela	C:	Número	de	doses	aplicadas	da	vacina	Antipólio	Oral,	por	faixa	etária,	durante	o	3º	
trimestre de 1988 no UBS de Mairiporã, setembro de 1988.
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	 Tabela	D	-	Número	de	doses	da	Vacina	Tríplice	e	BCG	intradérmica,	por	faixa	etária	aplicadas	
durante	o	3º	trimestre	de	1988	na	UBS-	Mairiporã,	setembro	de	1988.
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	 Tabela	E	 -	Número	de	doses	das	Vacinas	Anti	Sarampo,	Dupla	 Infantil	e	Adulto	e	Toxóide	
Tetânico,	por	faixa	etária,	aplicadas	durante	o	39	trimestre	de	1988	na	UBS	de	Mairiporã	-	Mairiporã,	
setembro 1988.

	 Novamente	faltam	dados	melhores	planejados	para	um	cálculo	mais	real	das	taxas	de	abandono	
do	esquema	de	imunização,	pois,	não	se	tem	uma	divisão	pormenorizada	das	crianças	na	faixa	etária	de	
1	a	4	anos,	para	que	pudesse	ser	calculado	por	exemplo,	o	número	de	crianças	que	além	de	completarem	
o	esquema	básico,	tomaram	o	19	e	29	reforço	da	Tríplice.
	 Dentre	os	vários	problemas	que	impedem	urna	melhor	análise	dos	programas	de	avaliação	têm-
se:
	 a)	dados	escassos	para	determinar	o	tamanho	e	a	estrutura	da	população	a	que	se	deseja	atender.
	 b)	o	próprio	pessoal	da	área	da	saúde	não	conhece	bem	os	propósitos	e	a	utilidade	dos	dados,	o	
que	impede	a	informação	continua	entre	os	distintos	níveis	do	sistema	de	atenção	à	saúde	e	o	melhor	
aproveitamento	de	tais	dados	para	a	planificação,	vigilância	e	avaliação	de	programas	de	imunização.
	 c)	as	estratégias	para	a	cobertura	vacina	são	inadequadas	e	surgem	problemas	com	respeito	à	
integração	do	sistema	na	extensão	geral	da	cobertura;	acesso	dos	serviços	de	saúde	e	escassa	utilização	
dessas	 devido	 à	 dificuldades	 econômicas,	 culturais,	 geográficas	 e	 institucionais;	 estratégias	 para	
resolver os problemas locais; mecanismos para determinar a observância das normas nacionais pelas 
instituições;	emprego	racional	dos	recursos	existentes	e	falta	de	compatibilidade	entre	a	população	e	as	
metas	de	cobertura	geográfica.
	 d)	não	existe	coordenação	e	programação	integradas	dos	recursos.	Os	métodos	de	programação	
se	baseiam	na	população	susceptível,	sem	levar	em	conta	os	recursos	disponíveis.
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	 e)	nem	os	hospitais	e	nem	os	médicos	particulares	informam	devidamente	sobre	suas	atividades	
de	 imunização,	 o	 que	 dificulta	 a	 avaliação.	 E	 também,	muitos	médicos	 particulares	 não	mostram	
interesse	em	imunizar	os	lactentes	e	as	gestantes,	sendo	que	essas	últimas	procuram	cada	vez	mais	
esses	médicos	para	receber	a	assistência	pré-natal.
	 f)	 e	 principalmente,	 falta	 pessoal	 das	 áreas	 de	 epidemiologia	 e	 estatística	 e	 o	 apoio	 de	
laboratórios	 para	 a	 vigilância	 epidemiológica	 é	 insuficiente.	Em	 todos	os	 níveis,	 especialmente	no	
operacional,	a	utilização	dos	sistemas	de	vigilância	é	muito	deficiente.

 Equipamentos de saúde

	 Na	cidade	encontramos	serviços	particulares	e	governamentais	encarregados	da	assistência	à	
saúde	da	população,	tais	como:

	 I	-	duas	Unidades	Básicas	de	Saúde	(UBS),	sendo	uma	localizada	no	centro	da	cidade	e	outra	
no Bairro Periférico de Terra Preta;
	 II	-	um	Hospital	Geral	Filantrópico;
	 III	-	um	Hospital	Psiquiátrico	Particular,	com	fins	lucrativos.

 I A Unidade Básica de Saúde:

 Teoricamente, um centro de Saúde, fornece, sob um único teto, um local integrador para 
as	atividades	de	saúde	da	comunidade	de	uma	vizinhança	mais	ou	menos	homogênea	de	 tamanho	
compatível.	Deve	basicamente:

	 a-	Ser	reconhecido	publicamente	e	administrado	pelo	diretor	de	saúde;
	 b-	deve	ser	parte	integrante	de	uma	organização	de	saúde	regional;
	 c-	deve	estar	intimamente	relacionado,	física	e	administrativamente,	a	um	hospital;
	 d-	em	algumas	áreas,	inclusive	rurais,	fornecer	assistência	médica	para	os	casos	de	ambulatório,	
leitos	hospitalares	para	casos	de	maternidade	e	emergências,	a	depender	da	demanda	particular	em	
cada caso.

	 Resumindo:
 
	 O	departamento	de	Saúde	local	tem	a	responsabilidade	geral	de	fornecer	orientação	eficiente	na	
satisfação	de	todos	os	tipos	de	necessidades	de	saúde	da	comunidade;	deve	encorajar	os	mais	possível	
a	coordenação	de	trabalho	das	várias	instituições	de	saúde	oficiais	e	particulares,	de	forma	a	evitar	
duplicação	desnecessária	e	a	justaposição,	tanto	nos	tipos	de	atividade,	e	para	assegurar	administração	
eficiente	e	econômica,	tanto	dos	fundos	públicos,	quanto	dos	fundos	particulares	para	a	saúde.
	 Em	Mairiporã,	 o	 atendimento	médico,	 no	 centro	 de	Saúde	 funciona	 integrando	 assistência	
municipal	(SAMES),	estadual	através	da	sede	própria	e	INAMPS,	em	um	prédio	com	área	de	582m²,	
sendo	que	375m2	são	área	de	circulação.
	 O	espaço	físico	da	recepção	é	única,	assim	dividido:

	 -	Assistência	Municipal

	 É	a	porta	de	entrada,	através	do	pronto-atendimento.	Os	atendimentos	são	feitos	por	24	horas,	
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sem hora marcada.
	 No	pronto	atendimento	médico	de	urgência	atuam	os	seguintes	funcionários,	com	as	respectivas	
cargas	horárias	semanais:

-	07	médicos	consultantes	 	 -	24	h/semana
-	01	pediatra		 	 	 	 -	20	h/semana
-	08	auxiliar	de	enfermagem	 	 -	12	X	36	h.
-	01	chefe	de	setor		 	 	 -	12	X	36	h.
-	01	chefe	de	divisão		 	 	 -	40	h/semana
-	01	auxiliar	de	administração		 -	12	X	36	h.
-	03	serventes			 	 	 -	40	h/semana
-	08	motorista	de	ambulância		-	12	X	36h.
-	01	motorista	de	ambulância		-	40	h/semana
-	01	motorista	de	Kombi		 	 -	40	h/semana

	 -	Assistência	Estadual

	 O	Atendimento	feito	com	consulta	agendada,	para	área	médica	e	odontológica.	Na	área	médica	
as	consultas	são	nos	setores	de	clínica	médica,	pediatria	e	gineco	-	obstetricia,	contando	com	serviços	
especiais	voltados	à	tuberculose	e	moléstica	de	Hansen.
	 O	serviço	contava	até	1986,	segundo	informações	da	Seção	de	Pessoal	do	ERSA-14,	com	os	
seguintes	funcionários:

-	Médicos	-	sanitarista	(diretor)	 -	01
-	Médicos	 	 	 	 -	06	
-	Cirurgião	dentista	 	 	 -	03
-	Visitador	sanitário	 	 	 -	03	
-	Atendentes		 	 	 	 -	11
-	Enfermeiro		 	 	 	 -	01
-	Chefe	da	Administração	Geral		 -	01
-	Escriturário		 	 	 	 -	02
-	Servente		 	 	 	 -	04

	 -	Assistência	prestada	pelo	INAMPS
 
	 O	 atendimento	 é	 feito	 com	 consulta	 agendada,	 existe	 a	 marcação	 de	 cirurgias,	 emite-se	
a	 RH	 e	 MSA59	 (autorização	 para	 realização	 de	 exames	 complementares).	 Não	 emite	 guias	 para	
acompanhamento fora de domicilio.
	 Oficialmente	o	INAMPS	de	Mairiporã	é	subordinado	a	Bragança	e	oficiosamente	é	ligado	a	
Franco	do	Rocha	(ERSA	14),	tendo	os	seguintes	funcionários:

-	Médicos		 	 	 	 	 -	03
-	Agente	administrativo		 	 	 -	02
-	Datilógrafo		 	 	 	 	 -	02
-	Auxiliar	de	enfermagem		 	 	 -	03
-	Auxiliar	operacional	de	serviços	diversos		 -	02

As	especialidades	mais	procuradas	são:
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-	alergiologia
-	cardiologia
-	cirurgia	geral
-	dermatologia
-	endocrinologia
-	gastroenterologia
-	nefrologia
-	neurologia
-	oftalmologia
-	otorrinolaringologia
-	psiquiatria
-	urologia

	 Existe	atualmente,	em	andamento,	um	processo	de	integração	(SUDS).	O	maior	problema	é	o	
salário,	pois	não	há	integração,	para	o	mesmo	tipo	de	trabalho,	com	a	mesma	carga	horária,	os	salários	
são	diferentes,	com	alto	grau	de	defasagem,	partido	do	municipal	(o	menor)	até	o	INAMPS	(o	maior).

 II - O Hospital Geral Filantrópico:

	 Existe	 um	hospital	Nossa	 Senhora	 do	Bom	Desterro,	 localizado	 à	 aproximadamente	 a	 200	
metros	da	UBS-	Mairiporã,	constando	de:

-	54	leitos
-	01	centro	cirúrgico
-	01	centro	obstétrico
-	01	enfermaria	obstétrica
-	01	enfermaria	masculina	geral
-	01	enfermaria	feminina	geral
-	01	enfermaria	pediátrica

	 Não	dispõe	de	banco	de	sangue	e	não	tem	unidade	de	terapia	intensiva.

 Características gerais: 

	 1.	Espaço	físico	de	pequeno	porte,	de	construção	antiga,	fora	das	resoluções	da	portaria	400.
	 2.	Só	realiza	pequenas	e	médias	cirurgias;	as	demais	são	encaminhadas	para	S.	Paulo.
	 3.	A	leitura	dos	exames	subsidiários	do	Posto	e	PAM	é	com	guias	do	INAMPS.

 III - O Hospital Psiquiátrico Particular:

	 Segundo	o	CAH-	CSM,	esse	hospital	tem	capacidade	de	260	leitos	e	através	da	tabela	F,	atenta-
se	para	a	distorção	entre	as	taxas	de	ocupação	dos	hospitais	geral	e	psiquiátrico	e	também	para	a	média	
de	0,3	funcionários	por	leito	no	ano	de	1985	(único	ano	com	registros)	para	uma	taxa	de	-	ocupação	
igual	à	110,95%	e	urna	permanência	média	de	69,3	dias	por	paciente.
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	 TABELA	F	-	 Indicadores	de	Serviços	Hospitalares	no	Município	de	Mairiporã	nos	anos	de	
1983	à	1986.

 Serviços Laboratoriais e de Farmácia

	 Os	serviços	laboratoriais	e	complementares	são	prestados	por	alguns	laboratórios	particulares,	
pelo	Laboratório	do	Hospital	Nossa	Senhora	do	Bom	Desterro	em	caráter	de	urgência	e	pelo	PAM-	
INAMPS.
	 Entre	 os	 serviços	 existentes	 não	 há	 porém,	 nenhum	 especializado	 em	 hemoterapia,	 sendo	
necessário	 recorre-se	 ao	 ERSA-14,	 quando	 o	 paciente	 necessitar,	 por	 exemplo,	 de	 uma	 transfusão	
sanguínea.
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	 O	Serviço	de	Farmácia	da	UBS-Mairipori	fica	localiza	do	no	andar	térreo,	para	maior	facilidade	
de	atendimento	ao	público	e	distribui	medicamentos	em	convênio	com	o	SUDES	e	a	CEME	(Central	
de	Medicamentos).	A	média	mensal	de	atendimento	dessa	farmácia	é	de	2000	pessoas/mês.
	 Já	os	custos	do	almoxarifado,	da	unidade	em	questão,	com	drogas	e	medicamentos,	atingiram,	
segundo	informações	da	Seção	de	Finanças,	a	cifra	de	aproximadamente,	Cz$	170.000,00	no	mês	de	
setembro do corrente ano.
	 A	cidade	conta	ainda,	com	a	prestação	de	serviços	de	06	farmácias	particulares,	que	funcionam	
diariamente,	sendo	que	nos	finais	de	semana	apenas	2	delas	permanecem	(pelo	sistema	de	rodízio)	em	
plantio	de	24	horas.
	 Não	 existe,	 porém,	 nenhuma	 distribuidora	 de	 medicamentos	 na	 cidade	 e	 nem	 associação	
própria.	 Todos	 os	 problemas	 relativos	 ao	 funcionamento	 desses	 estabelecimentos	 são	 diretamente	
resolvidos	na	Associação	Comercial	da	cidade	e	Prefeitura	local.	

 Saúde pública veterinária

	 A	Saúde	Pública	Veterinária	consiste	na	utilização	de	técnicas,	conhecimentos	e	recursos	da	
Veterinária	para	proteção	e	melhoramento	da	Saúde	Humana,	desempenhando	diversas	funções	que	
obedecem	a	urna	vasta	comunidade	de	interesses	que	existem	entre	a	Medicina	Veterinária	e	Humana	
oferecendo	oportunidade	para	urna	proveitosa	interação.
	 No	caso	de	Mairiporã,	 onde	os	 serviços	de	Saneamento	Básico,	 de	urbanização,	 de	 saúde,	
etc,	são	ineficientes,	 inadequados	ou,	em	alguns	locais,	nem	existem,	os	problemas	de	zoonose,	de	
controle de roedores, de controle de vetores, de controle de alimentos de origem animal são comuns 
e	sérios,	muito	embora	ainda	não	sejam	consideradas	corno	tal	porque	em	nosso	meio	as	atividades	
agropecuárias	em	cidades	do	tipo	deste	município,	onde	as	criações	animais	são	oriundas	de	pequenas	
propriedades,	chamada	de	fundo	de	quintal	ou	de	 lazer	corno	as	chácaras	construídas	para	os	fins	
de	semana	e	 férias	de	seus	proprietários,	podemos	avaliar	as	perdas	econômicas	que	hoje	não	são	
questionadas,	mas	que	futuramente	mostrarão	as	consequências	deste	descaso	seja	o	nível	de	governo	
ou	do	próprio	pecuarista.
	 Outro	fato	que	dificulta	a	análise	desta	problemática	é	a	falta	de	notificação	dos	casos	ocorridos.	
Em	Mairiporã	existem	atualmente	cerca	de	3.600	propriedades	rurais,	sendo	que	na	maioria	existe	
pelo menos animais criados para consumo de leite ou carne de um grupo de pessoas. A Secretaria 
da	Agricultura	está	 representada	pela	Casa	da	Lavoura,	mas	não	 tem	sequer	um	técnico	a	serviço	
do	município.	Três	médicos	veterinários	atendem	a	população,	mas	como	profissionais	liberais,	sem	
vínculo	com	entidades	governamentais,	seja	a	nível	de	município,	Estado	ou	Federal.	Há	duas	clínicas	
veterinárias	e	3	lojas	que	vendem	produtos	veterinários.	No	Bairro	de	Terra	Preta	se	localiza	a	Granja	
Osato,	que	é	responsável	por	abate	de	aves	seguida	de	industrialização,	destinados	em	grande	parte	para	
a	exportação.	Neste	caso,	o	Ministério	da	Agricultura	tem	técnicos	ali	alocados	que	são	responsáveis	
pela	fiscalização	do	produto.
	 Devido	a	formação	da	Vigilância	Sanitária	no	SUDS-Rl4	as	condições	sanitárias	de	alimentação	
têm	melhorado	pela	atuação	dos	agentes	sanitários	e	médicos	veterinários	que	atuam	neste	setor	e	é	
proposta	deste	serviço	realizar,	a	partir	de	1989,	cursos	para	manipuladores	de	padarias	e	açougues.
	 Em	decorrência	de	levantamento	feito	junto	ao	médico	veterinário,	Dr.	Antônio	do	Prado	Filho,	
e	inquérito	junto	à	população	e	diferentes	visitas	a	locais	ligados	à	Veterinária	os	casos	observados	
durante	o	ano	de	1988	foram:

	 -	Raiva:	Foi	detectado	um	foco	de	raiva	bovina,	sendo	2	animais	necropsiados	e	confirmados	
positivos	e	óbito	de	mais	50	animais	com	sintomatologia	de	raiva.	Este	foco	foi	detectado	em	outubro	
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na	região	Rio	Acima	(Ponte	Alta).
	 -	Brucelose:	não	é	comum	os	proprietários	fazerem	teste,	mas	os	casos	consultados,	embora	em	
número reduzido, deram positivo.
	 -	Leptospirose:	A	média	de	leptospirose	canina	é	de	3	casos	por	mês,	especialmente	no	Bairro	
Terra Preta.
	 -	Picadas	por	animais	peçonhentos:	o	número	de	picadas	por	escorpiões	tem	aumentado.

	 Na	parte	de	doenças	profissionais,	ocorreu,	entre	manipuladores	de	aves,	o	aparecimento	de	
verrugas	nas	mãos,	pelo	contacto	com	as	mesmas,	que	só	desaparecem	com	o	uso	constante	de	luvas.
	 Mairiporã	 é	 cercada	 por	 regiões	 ainda	 não	 habitadas	 que	 servem	 de	 habitat	 para	 animais	
silvestres,	que	 sendo	 tão	próximas	das	cidades	permitem	o	acesso	do	homem	ao	 seu	 interior,	 com	
frequência.	Este	fato	favorece	o	trânsito	de	animais	que	poderão	ser	parte	integrante	de	uma	cadeia	
epidemiológica,	representando,	portanto,	perigo,	seja	como	fonte,	vetor	ou	reservatório.

 Conclusões e Sugestões

 Conclusões

	 Avaliando	o	quadro	da	mortalidade	infantil,	a	mortalidade	geral	e	as	características	gerais	da	
população,	podemos	considerar	que	as	condições	de	saúde	são	bastante	inadequadas.
	 O	 próprio	 desenvolvimento	 da	 cidade	 de	 forma	 desordenada,	 sem	 um	 plano	 diretor	 e	 sem	
uma	intervenção	responsável	das	autoridades	municipais,	estaduais	e	federal	vem	contribuindo	para	
aumentar	os	agravos	de	saúde	na	população,	haja	visto	a	precariedade	dos	equipamentos	de	saúde	da	
cidade,	as	deficiências	do	Saneamento	Básico,	a	falta	de	passarela
na travessia da estrada, etc.
	 Esta	conduta	 inadequada	das	autoridades	acaba	por	comprometer	 inclusive	as	condições	de	
vida	de	outras	 comunidades,	 destacando-se	 a	 forma	 como	e	 tratado	o	 lixo	 e	 os	 esgotos,	 atingindo	
diretamente	a	população	de	toda	Grande	São	Paulo.

 Medidas Gerais

	 De	saúde	no	Município,	com	Criação	de	mecanismos	de	participação	direta	da	população,	no	
estabelecimento	de	prioridades	e	políticas.	Existe	um	conjunto	de	medidas	simples	a	serem	aplicadas	
que	 poderão,	mesmo	 sem	 alterar	 a	 situação	 estrutural,	melhorar	 em	muito	 as	 condições	 de	 vida	 e	
saúde	da	maioria	da	população.	Algumas	sugestões1)1	MEDIDAS	DE	SANEAMENTO	DO	MEIO	E	
DESENVOLVIMENTO	URBANO:a)	Definir	um	plano	diretor	que	discipline	o	crescimento	urbano	
e	instalação	de	indústrias	tendo	em	vista	que	parte	de	Mairiporã	localiza-se	em	mananciais	hídricos	
que	abastece	a	Grande	São	Paulo.b)	Um	tratamento	adequado	para	os	resíduos	sólidos,	suspendendo	
imediatamente	a	práticada	Prefeitura	de	depositar	2/3	em	“lixão”	localizado	na	periferia	de	são	Paulo	
e	1/3	distribuído	como	adubo	para	chácaras	na	própria	cidade.c)	Extensão	da	rede	de	água	a	todas	as	
residências,	uma	vez	que	só	está	atendendo	a	50%	da	demanda	da	cidade.d)	Extensão	da	rede	de	esgoto	
e	 tratamento	de	 todo	o	produto	coletado.e)	Construção	de	passarelas	ou	de	pontos	de	passagem	da	
Rodovia	Fernão	Dias,	acompanhada	de	uma	campanha	de	esclarecimento	à	população.2.	MEDIDAS	
DE	SAÚDE	PÚBLICA:a)	readequação	de	todos	os	equipamentos	de	saúde,	objetivando	aumentar	a	
cobertura	e	o	nível	de	resolução	destes	equipamentos.	É	necessário	criar	um	sistema	hierarquizado	
e regionalizado de saúde, aumentando o número de UBS e capacitando o hospital geral para um 
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atendimento	secundário.b)	Em	termos	imediatos	é	importante	aumentar	a	cobertura	de	atendimento	à	
gestante,	aos	menores	de	cinco	anos,	incluindo	cobertura	vacinal.3)	MEDIDAS	DE	EDUCAÇÃO	EM	
SAÚDE:Dirigidas	à	população,	objetivando	proteger	os	mananciais	e	outros	serviços	desenvolvidos	
pelas Unidades de Saúde.4.
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RESUMO

 Este artigo mostra os benefícios apresentados em uma dada empresa de fertilizantes localizada 
na	região	sudeste,	através	da	troca	de	tubulações	que	conduzem	ácido	sulfúrico	(H2SO4)	que	já	estavam	
com	a	vida	útil	 comprometida,	 por	 novas	 tubulações	de	 aço	 inox	SX.	O	ácido	 sulfúrico	 apresenta	
pH	próximo	de	1,	 o	que	 implica	 em	um	grande	potencial	 para	 corrosão.	Uma	consequência	direta	
da	corrosão	são	os	transtornos	e	prejuízos	à	tubulação	e	todo	seu	sistema.	Após	vários	estudos,	foi	
possível	concluir	que	uma	opção	viável	seria	substituir	as	tubulações	de	ferro	fundido	por	aço	inox	
SX.	Este	aço	apresenta	uma	estrutura	austenítica	de	alta	concentração	de	silício,	sendo	uma	das	ligas	
metálicas	mais	 resistentes	 à	 corrosão	 ácida,	 e	 por	 este	motivo,	 durante	 as	 inspeções	 foi	 verificada	
mínima	perda	de	espessura	no	passar	dos	anos.	O	custo	da	fabricação	e	do	material	bruto	aço	inox	SX	
é	bem	maior	se	comparado	ao	valor	final	da	tubulação	de	ferro	fundido,	mas	avaliando	os	inúmeros	
benefícios	apresentados	pelo	inox	SX	como	a	manutenibilidade,	a	segurança	agregada	e	a	vida	útil	o	
custo	benefício	final,	mostrou-se	vantajoso.

Palavras-chaves:	Ácido	sulfúrico,	Aço	Inox,	SX,	Tubulação.

INTRODUÇÃO

	 Este	 estudo	de	 caso	 foi	 realizado	 em	uma	empresa	de	processo	químico,	 situada	na	 região	
sudeste	do	Brasil.	Possui	quatro	plantas	de	fabricação	de	ácido	sulfúrico,	sendo	duas	mais	antigas	com	
tubulações	em	linha	de	ferro	fundido	e	duas	mais	novas	que	foram	projetadas	com	uma	modernização,	
sendo	substituídas	as	 tubulações	de	 ferro	 fundido	para	o	emprego	do	aço	 inoxidável	UNS	S32615,	
popularmente	conhecido	como	aço	inoxidável	SX,	um	tipo	de	aço	que	foi	projetado	e	desenvolvido	
justamente	para	o	transporte	seguro	do	ácido	sulfúrico	concentrado	em	questão,	que	perante	os	estudos	
e	inspeções	comprovaram	as	inúmeras	vantagens,	durabilidade	e	propriedades	mecânicas	que	o	aço	
SX	possui	em	relação	ao	ferro	fundido.
	 Durante	o	processo	de	análise	das	paradas	para	manutenções	em	uma	planta	de	produção	de	
ácido	sulfúrico,	foi	constatado	que	as	ocorrências	de	vazamentos	de	ácido	nas	linhas	de	Ferro	fundido	
–	FoFo,	representavam	uma	média	anual	de	13,27	horas	paradas	por	unidade.	Tendo	em	vista	que	cada	
hora	dispõe	custo	de	manutenção	de	valor	R$14.049,00,	e	avaliando	as	perdas	de	produção	geradas,	
o	prejuízo	total	é	de	ordem	de	R$186.430,23	por	ano.	Além	disto,	foi	constatado	como	agravante	o	
elevado	risco	de	projeção	do	ácido	decorrente	de	tais	vazamentos.
	 Em	plantas	de	ácido	sulfúrico	no	passado,	de	acordo	com	Clark	Solutions	(2019),	as	tubulações	
de	 ferro	 fundido	 eram	amplamente	utilizadas	 em	virtude	de	 seu	 custo	 se	 comparado	 com	os	 aços	
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inoxidáveis,	mas	com	o	avanço	tecnológico	este	cenário	vem	se	transformando.
	 De	acordo	com	Moreira	(2013),	os	ferros	fundidos	são	basicamente	ligas	do	sistema	ternário	Fe-
C-Si	contendo	teores	de	carbono	acima	de	2%.	Sua	microestrutura	pode	apresentar	parte	do	carbono	
sob	 a	 forma	de	grafita	ou	 a	de	 cementita	 (Fe3C).	Segundo	os	 estudos	 realizados	pela	 empresa	 em	
questão,	o	ferro	fundido	possui	como	desvantagem	sua	baixa	vida	útil	quando	comparada	com	um	aço	
inoxidável	SX,	tendo	em	vista	que	este	aço	foi	desenvolvido	para	resistir	em	diferentes	temperaturas	
alta	concentração	ácida.	
	 O	aço	inoxidável	SX	consiste	de	uma	liga	austenítica	e	possui	uma	maior	resistência	à	corrosão,	
devido uma camada protetora de cromo e silício garantido através do fenômeno da passividade como 
se	verifica	nos	estudos	do	pesquisador	alemão	Monnartz	(1911).	Ligas	austeníticas	muitas	vezes	são	
submetidas	a	ambientes	com	elevada	temperatura	e	pressão,	sendo	esperado	que	operem	por	mais	de	
trinta	anos	em	algumas	aplicações	(SOURMAIL,	2001).
	 Conforme	a	 revista	online	Mundo	Educação	 (2017	apud,	FOGAÇA,	2017),	nas	 indústrias	o	
ácido	sulfúrico	é	a	substância	química	mais	utilizada,	tanto	que	o	consumo	percapta	dele	constitui	um	
importante indicador do desenvolvimento técnico do país.
 Diante deste cenário o presente artigo teve por objetivo estabelecer estudo de viabilidade do 
uso	 dos	 dois	materiais	 empregados	 nas	 tubulações	 de	 ácido	 sulfúrico.	 Para	 esta	 comparação	 será	
considerado	a	evolução	da	corrosão	medida	por	meio	de	ultrassom,	para	ser	possível	extrapolar	sua	
vida	útil	e	o	custo	da	matéria-prima	destes	materiais.

MATERIAL E MÉTODOS

 As linhas de transporte do ácido são inspecionadas a cada dois anos. A métrica de análise da 
corrosão	é	a	medição	de	espessura	por	meio	de	um	ensaio	não	destrutivo	B-Scan.	Este	ensaio	consiste	
no	uso	de	ultrassom	para	aferir	a	espessura	da	tubulação	e	seus	elementos	de	conexão	ao	longo	do	trecho	
sob	análise.	Com	esta	técnica	é	possível	fazer	uma	análise	detalhada	tendo	como	resultado	apresentação	
gráfica	em	escala	do	perfil	da	seção	transversal.	Com	isto,	é	possível	localizar	e	identificar	as	perdas	de	
espessura	causadas	pela	corrosão	química	oriunda	do	ácido	sulfúrico.
	 Na	Fig.	1,	tem-se	o	uso	deste	equipamento	fazendo	a	aferição	em	uma	das	tubulações	sob	análise.	
O	equipamento	que	foi	empregado	é	o	modelo	45MG	Thickness	Gage	com	número	de	série	171052310	e	
o	certificado	de	calibração	453592291848.
	 Para	a	análise	deste	estudo	foram	tomados	os	perfis	de	espessura	de	um	mesmo	trecho	em	espaços	
regulares	de	1	ano	entre	medições,	em	tubulações	de	ambos	materiais.	Foram	utilizadas	as	normas	ASME	
seção	V	e	SNT-TC-1A	como	referência	para	os	procedimentos	de	medição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

	 Segundo	 Scientia	 (2012),	 o	 ácido	 sulfúrico	 é	 um	 ácido	 líquido	 na	 temperatura	 ambiente,	
viscoso, incolor e não evapora com facilidade, sendo uma das substâncias mais utilizadas nos processos 
químicos	industriais,	cerca	de	80%	do	ácido	que	é	produzido	no	mundo	é	atribuído	como	matéria	prima	
nas	 indústrias	 de	 fertilizantes.	O	 ácido	 sulfúrico	 é	 uma	 substância	 oxidante	 e	 reage	violentamente	
em água, porém esse processo de mistura deve ser feito com muita cautela, sempre adicionando o 
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ácido	sulfúrico	na	água	e	nunca	ao	contrário,	pois	é	uma	mistura	que	libera	muito	calor.	Por	ser	um	
ácido muito agressivo e perigoso é preciso cautela na armazenagem e transportes seguros para evitar 
possíveis	acidentes,	para	se	certificarem	de	um	transporte	seguro	nas	tubulações,	os	aços	SX	possuem	
uma	confiabilidade	maior	em	relação	ao	ferro	fundido.	

	 									Figura.	1	-	Inspeções	de	B-Scan.

	 									Fonte:	Autores	(2019).

	 De	acordo	com	Sandvik	(2017),	o	aço	inoxidável	SX	apresenta	um	alto	teor	de	silício	na	sua	
composição	química	e	possui	uma	excelente	resistência	na	corrosão	em	ácido	sulfúrico	concentrado	
e	com	altas	temperaturas,	tanto	com	o	ácido	em	condições	estáticas	quanto	em	dinâmicas,	conforme	
ilustrado	na	Fig.	2.	A	alta	resistência	à	corrosão	do	SX	se	deve	ao	fato	da	forte	afinidade	do	cromo	e	
silício	com	o	oxigênio,	que	formam	uma	camada	protetora	instantânea	sob	a	peça.
	 	 O	 aço	 SX	 possui	 estimativa	 de	 vida	 útil	 superior	 a	 20	 anos,	 na	 empresa	 em	 questão,	 as	
tubulações	possuem	22	anos,	e	são	inspecionadas	bienalmente.	Como	na	Fig.	3	o	SX	possui	uma	taxa	
de	corrosão	muito	baixa	quando	se	comparada	com	ligas	especiais	no	geral	com	o	FoFo,	sendo	possível	
utilizar	uma	tubulação	com	espessuras	baixas,	que	suportam	condições	de	temperatura	entre	130	e	
150°C	na	concentração	de	98,5%.
	 O	aço	SX	UNS	32615	é	uma	liga	austenítica	e	possuem	propriedades	moleculares	superiores	ao	
ferro	fundido.	O	valor	do	investimento	de	aproximadamente	R$1.608.675,78	segundo	a	empresa	alvo	
do	estudo	é	elevado,	porém	satisfatórios,	por	possuir	benefícios	como	segurança,	manutenibilidade,	
durabilidade	e	confiabilidade.	Os	valores	variam	de	acordo	com	a	dimensão	dos	tubos	e	diâmetros,	
conforme	Qua.	1.	Enquanto	os	valores	estimados	de	uma	manutenção	corretiva	nas	linhas	de	FoFo	de	
uma	planta	foram	de	R$	284.515,00	de	materiais,	R$	90.000	mão	de	obra,	custos	com	homem	hora	
(HH)de	4	caldeireiros	e	4	montadores	de	andaimes	estimando	um	custo	médio	com	R$80,00/	hora.	
Totalizando	todos	os	gastos	com	manutenção,	o	custo	para	se	manter	as	tubulações	em	ferro	fundido	
seria	em	média	R$	370.000/ano.
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	 											Figura.	2	-	Diagrama	SX	em	ácido	sulfúrico	concentrado	em	condições	estáticas.

	 										Fonte:	Sandvik	(2017).	
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	 							Figura.	3	-	Curvas	aproximadas	de	taxa	de	corrosão	para	várias	ligas	em	98%	H2SO4	em		
																			condições	estáticas.	

	 			Fonte:	Sandvik	(2017).

	 										Quadro1	-	Valores	estimados	tubulações	em	aço	SX.

	 									Fonte:	Autores	(2019).



46

	 Conforme	Waldek	Wladimir	Bose	Filho	(2015),	os	ferros	fundidos	são	nada	mais	que	ligas	do	
sistema	ternário	Fe-C-Si	que	possuem	concentração	de	C	que	elevam	se	a	mais	de	2%.	Sua	estrutura	
interna	pode	possuir	parte	do	carbono	em	forma	de	grafita	ou	de	cementita	(Fe3C).	Nas	duas	formas,	
o	material	demonstra	ductilidade	insuficiente	para	processos	de	conformação	mecânica,	e	apresenta	
dificuldade	 na	 soldagem.	 Na	 Fig.4	 pode-se	 observar	 a	 microestrutura	 do	 ferro	 fundido,	 onde	 as	
estruturas	escuras	são	os	nódulos	de	grafita	e	a	parte	clara	é	o	fundo	de	ferrita.

	 										Figura.	4	-	Microestrutura	do	ferro	fundido	nodular.

	 										Fonte:	Aços	e	ferros	fundidos	(1996).	

	 As	 tubulações	 de	 SX,	 de	 acordo	 com	 estudos	 realizados	 pela	 Clark	 Solutions	 (2016),	
proporcionam	 redução	 dos	 riscos	 de	 vazamentos	 e	 acidentes	 visto	 que	 é	 possível	 utilizar	 junção	
soldada	 e	 com	 trechos	 de	 longas	 dimensões,	 ao	 contrário	 do	 Fofo	 que	 em	 função	 do	 seu	 peso	 e	
microestrutura,	impossibilita	o	uso	de	junção	soldada	necessitando	uso	de	flanges.	Os	mesmos	são	
pontos de vulnerabilidades para vazamentos devidos seu peso elevado não é possível usar longos 
trechos,	contudo	o	uso	de	flanges	é	maior	ao	longo	do	sistema,	conforme	Fig.	5.
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	 										Figura.	5	-	Comparação	tubulação	Aço	Inox	e	Ferro	Fundido.

	 										Fonte:	Clark	Solutions	(2016).	

	 O	aço	SX	em	função	de	conter	menos	pontos	de	vazamentos,	maior	durabilidade	e	possuir	
menor	necessidade	de	manutenção	há	um	menor	custo	com	preparativos	para	 inspeção.	Tendo	em	
vista	que	comparado	à	taxa	de	corrosão	de	ambos,	tem-se	uma	flexibilidade	de	prazo	para	inspeção	
maior	para	o	SX.	Reduz	os	custos	com	a	mão	de	obra	para	montagem	e	desmontagem	das	peças,	
andaimes para acesso, guindastes para deslocamentos, mão de obra de inspetores de integridade e 
técnicas	de	inspeção	por	ensaios	especiais	(medição	de	espessura)	e	menores	H.H.	exposto	ao	risco	
(altura,	espaço	confinado	e	a	agentes	químicos).
	 As	tubulações	de	aços	inox	(Fig.6)	em	geral	não	apresentam	corrosão	comparadas	com	as	de	
ferro	fundido	(Fig.7)	devido	a	sua	estrutura	interna	ser	formada	de	11%	de	cromo,	garantindo	assim	
o	efeito	da	passividade	de	acordo	com	Monnartz	(1911).	Ocasionalmente	os	aços	inox	podem	possuir	
pontos	de	corrosão	localizados	em	pontos	de	soldagem	decorrentes	da	exposição	a	altas	temperaturas	
durante	o	processo	de	solda.	A	resistência	a	corrosão,	é	uma	característica	importante	para	a	aplicação,	
pois	se	prolonga	a	vida	útil	do	material	que	está	exposto	a	meio	ácido.
	 Para	 localizar	 e	 identificar	 as	 perdas	 de	 espessura	 nas	 linhas	 de	 transporte,	 causadas	 pela	
corrosão	química	do	ácido	sulfúrico,	é	utilizado	o	medidor	não	destrutivo	B-scan,	É	uma	técnica	de	
inspeção	por	meio	do	ultrassom,	onde	se	deseja	estimar	o	valor	da	medida	da	espessura	de	parede	de	
uma	tubulação	ou	equipamento,	com	o	objetivo	de	prevenir	uma	falha	do	sistema,	além	da	estimativa	
da	taxa	de	corrosão,	e	consequentemente	da	vida	útil	do	equipamento.
	 A	medição	de	espessura,	segundo	Andreucci	(2006),	é	a	utilização	mais	habitual	de	ensaio	
por	 ultrassom.	 A	 excelência	 deste	 tipo	 de	 ensaio	 deve-se	 ao	 fato	 de	 não	 necessitar	 do	 acesso	 à	
parede	oposta	da	tubulação	para	execução	das	medições,	e	sim	que	o	aparelho	ultrassom	permite	o	
acompanhamento	do	desgaste	de	um	equipamento	na	parte	superior,	e	 sem	necessidade	de	parada	
programada	de	determinado	equipamento.	No	sistema	de	mapeamento	de	espessura	por	ultrassom,	
um	transdutor	está	acoplado	ao	aparelho	que,	por	conseguinte	está	ligado	a	um	computador,	de	modo	
que	o	dado	da	espessura	para	cada	posição	de	medição	predeterminada	possa	ser	gravado.
	 As	medições	foram	realizadas	nas	tubulações	de	FoFo	e	aço	inox	SX,	e	nãohouve	perdas	de	
espessuras	considerável	nas	tubulações	em	aço	inoxidável	UNS	S32615	sendo	assim	a	durabilidade	
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do	aço	superou	as	expectativas,	conforme	Fig.	8,	tendo	sua	vida	útil	prolongada	nos	próximos	anos.	
Porém	nas	tubulações	de	transporte	de	ferro	fundido,	há	uma	variação	de	espessura	de	acordo	com	
as	medições	dos	equipamentos,	conforme	Fig.9.	No	aço	inox	SX,	a	taxa	de	corrosão	das	tubulações	
de	ferro	fundido	varia	de	acordo	com	a	concentração	do	ácido	sulfúrico	que	passa	entre	as	linhas,	
referente	ao	ácido	sulfúrico	nas	concentrações	de	93%	a	98%.

	 										Figura	6	-	Tubulações	de	aço	inox	SX.

	 										Fonte:	Autores	(2019).
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	 										Figura7:	Tubulação	de	ferro	fundido.

	 										Fonte:	Autores	(2019).

	 										Figura	8	-	Variação	de	espessura	de	aço	inox	SX.	

	 										Fonte:	Autores	(2019).
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	 										Figura	9:	Variação	de	espessura	de	ferro	fundido.

	 										Fonte:	Autores	(2019).

CONCLUSÕES

	 Com	este	estudo	foi	possível	concluir	o	quão	importante	é	a	escolha	adequada	do	material,	
levando	 em	consideração	 a	 sua	devida	utilização,	 para	que	 se	obtenha	os	melhores	 resultados	 em	
termos	 de	 qualidade,	 segurança	 e	 manutenção.	 As	 tubulações	 condutoras	 de	 ácido	 sulfúrico	 que	
foram	construídas	em	ferro	fundido	possuem	desempenho	e	vida	útil	inferior	as	produzidas	com	aço	
inoxidável	SX.	O	investimento	das	tubulações	em	aço	inox	custeiam	em	torno	de	400%	a	mais	que	o	
investimento	em	ferro	fundido,	sendo	desvantajoso	somente	em	questão	financeira.	
	 Com	base	nos	dados	coletados	durante	o	monitoramento	de	espessura	das	tubulações,	chega-se	
à	conclusão	que	a	durabilidade	do	aço	SX	superou	a	sua	expectativa	de	vida	útil	estimada	em	20	anos,	
pois,	não	houve	perdas	de	espessura	significativas	nas	tubulações	inspecionadas	bienalmente.	
	 Os	resultados	finais	obtidos	durante	o	desenvolvimento	do	estudo	de	viabilidade	atenderam	de	
forma	satisfatória,	em	virtude	de	que	a	alternativa	encontrada	se	mostrou	eficaz	diante	da	aplicação	na	
indústria.	A	qualidade,	a	vida	útil,	manutenibilidade	e	segurança	ancoram	o	alto	investimento.
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RESUMO

	 As	relações	sociais	em	rede	possuem	um	alto	potencial	para	aumentar	a	geração	de	conhecimento	
e	 a	 inovação	 nas	 cadeias	 de	 suprimento.	 O	 objetivo	 geral	 desse	 trabalho	 é	 analisar	 a	 geração	 e	
difusão	de	conhecimento	e	 inovação,	sob	a	perspectiva	da	 teoria	de	 redes,	em	elos	de	uma	cadeia	
de	 suprimentos	do	agronegócio.	Realizou-se	um	estudo	de	caso	com	um	produtor	 rural	de	grande	
porte	e	dois	fornecedores.	Os	resultados	apontaram	que	grande	parte	do	conhecimento	e	da	inovação	
adquiridos	pela	empresa	rural	vêm	das	organizações	multinacionais	e	que	a	sua	posição	favorável	na	
rede	contribui	para	esse	acesso.	Em	menor	escala,	o	conhecimento	é	também	gerado	dentro	da	própria	
organização	rural,	especialmente	na	agricultura.	Verificou-se	ainda,	que	a	rede	intraorganizacional	
existente	é	importante	para	o	compartilhamento	de	tecnologias	e	aproveitamento	de	recursos,	sendo	
que	as	duas	unidades	de	negócio	principais	(pecuária	e	agricultura)	 trabalham	conjuntamente	para	
o	atingimento	dos	resultados	globais	da	empresa,	visando,	principalmente,	redução	de	custos,	maior	
produtividade e lucratividade.

Palavras chave: supply chain, teoria das redes sociais, rede interorganizacional e intraorganizacional, 
agronegócio.

INTRODUÇÃO

	 Uma	crescente	corrente	de	pesquisa	no	âmbito	organizacional	mostra	que	as	relações	sociais	
e	o	relacionamento	em	redes	são	influentes	na	explicação	dos	processos	de	criação,	difusão,	absorção	
e	utilização	do	conhecimento	(PHELPS,	HEIDL	e	WADHWA,	2012).	Concomitantemente,	Tomael,	
Alcará,	 Di	 Chiara	 (2005)	 abordam	 em	 seu	 trabalho	 as	 relações	 entre	 informação,	 conhecimento,	
aprendizagem	organizacional	e	inovação,	assim	como	o	entorno	em	que	as	redes	sociais	se	realizam.	
De	acordo	com	eles,	essas	relações	representam	o	foco	das	ligações	que	se	estabelecem	nas	redes,	
sendo	que	a	interação	entre	os	atores	permite	o	compartilhamento	da	informação	e	do	conhecimento,	
fomentando	o	desenvolvimento	de	inovações.
	 No	 contexto	 da	 gestão	 da	 cadeia	 de	 suprimentos	 (SCM),	Cruz	 e	 Liu	 (2011)	 analisaram	 os	
efeitos	de	níveis	de	 relação	 social	 em	uma	 rede	da	cadeia	de	abastecimento	com	vários	decisores,	
sendo os fornecedores, fabricantes e varejistas, associado a diferentes níveis. Os resultados desse 
trabalho	mostram	que	níveis	elevados	de	relacionamento	podem	levar	a	um	custo	mais	baixo	da	cadeia	
de	abastecimento	global,	menor	risco,	menores	preços,	maior	transação	de	produto	e,	portanto,	maior	
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lucro. 
	 De	maneira	 semelhante,	Kim,	Choi,	Yan	 e	Dooley	 (2011)	 argumentam	que	 um	 sistema	 de	
compradores	e	fornecedores	interconectados	é	melhor	modelado	como	uma	rede	do	que	uma	cadeia	
linear. Eles demostraram como usar a análise de redes sociais para investigar as características 
estruturais	 das	 redes	 de	 suprimento	 e	 propuseram	 um	 framework	 teórico	 para	 análise	 das	 redes	
sociais	aos	construtos	das	 redes	de	suprimento.	 	O	modelo	proposto	 foi	aplicado	em	 três	 redes	de	
suprimento	automotivas,	demonstrando	uma	melhor	performance	em	termos	de	fluxo	de	materiais	e	
relacionamentos contratuais. 
	 Há	alguns	trabalhos	na	literatura	que	apresentam,	de	forma	conjunta,	a	relação	entre	a	teoria	de	
redes	sociais	e	diversos	temas,	tais	como:	“teoria	das	redes	sociais	e	SCM”	(CRUZ;	LIU,	2011;		KIM;	
CHEN;	LINDERMAN,	 2015);	 “teoria	 das	 redes	 sociais	 e	 inovação”	 (FIORE,	 2007;	WINEMAN,	
KABO,	DAVIS,	 2015)	 e,	 “teoria	 das	 redes	 sociais	 e	 gestão	do	 conhecimento”	 (PHELPS,	HEIDL,	
WADHWA,	 2012;	 FIALHO,	 2014).	 No	 entanto,	 no	 contexto	 brasileiro	 são	 pouco	 expressivos	 os	
trabalhos	 publicados	 em	 revistas	 científicas	 que	 articulem	 essas	 temáticas	 (MAIS,	 CARVALHO,	
AMAL,	2014;	TOMAÉL;	ALCARÁ;	DI	CHIARA,	2005)	e	também	em	anais	de	eventos	(VIANA	e	
BALDI,	2008).		
	 Nessa	 mesma	 perspectiva,	 Balestrin,	 Verschoore	 e	 Reyes	 Junior	 (2010)	 realizaram	 uma	
bibliometria	com	o	objetivo	de	trazer	maiores	evidências	às	características	do	campo	de	estudos	sobre	
redes	de	cooperação	interorganizacionais	no	Brasil.	Os	resultados	desta	pesquisa	também	indicaram	
que	as	 teorias	mais	utilizadas	foram	em	ordem	de	frequência:	estratégia;	dependência	de	recursos,	
redes	 sociais	 e	 teoria	 institucional.	A	 	 teoria	de	estratégia	esteve	presente	em	quase	a	metade	dos	
artigos	analisados	e	a	teoria	de	redes	sociais	foi	pouco	utilizada,	apontando	um	espaço	para	novas	
pesquisas	que	queiram	utilizá-la	como	enquadramento	teórico.
	 Ademais,	outro	aspecto	observado	é	que,	a	maioria	dos	trabalhos	pesquisados	está	concentrada	
em	outras	áreas,	como	sociologia	(CARLOS,	2011)	e	informática	(MATHEUS;	SILVA,	2006).	Tendo	
isso	em	vista,	 a	 lacuna	 teórica,	prevista	anteriormente	por	autores	como	Viana	e	Baldi	 (2008),	 foi	
reafirmada:	há	poucos	trabalhos	na	área	de	gestão	que	relacionam	a	teoria	das	redes	sociais	com	a	
SCM. 
	 Ainda	 pode-se	 destacar	 como	 fato	 relevante	 que	 tanto	 em	 contexto	 brasileiro,	 como	
internacional	 não	 foi	 encontrado	 nenhum	 artigo	 teórico-empírico	 que	 tratasse	 da	 teoria	 das	 redes	
sociais	 em	uma	 cadeia	 de	 suprimentos	 do	 setor	 do	 agronegócio.	Essas	 constatações	 evidenciam	 a	
relevância	de	se	incluir	no	âmbito	das	pesquisas	brasileiras	as	temáticas	de	teoria	das	redes	sociais	e	
geração	de	conhecimento	e	inovação	na	supply	chain,	ademais	no	setor	do	agronegócio,	pela	ausência	
de	estudos	dessa	natureza	no	setor	e	também	por	este	possuir	uma	notória	importância	na	economia	
brasileira. 
	 Sendo	 assim,	 o	 objetivo	 desse	 trabalho	 é	 analisar	 a	 geração	 e	 difusão	 de	 conhecimento	 e	
inovação,	sob	a	perspectiva	da	teoria	de	redes,	em	elos	de	uma	cadeia	de	suprimentos	do	agronegócio.		
Especificamente,	 foi	 feito	um	breve	mapeamento	da	 rede	de	 relacionamentos	na	SCM,	de	modo	a	
verificar	a	origem	da	geração	de	conhecimento	e	da	inovação	em	um	produtor	rural	de	grande	porte	
sob	a	ótica	intra	e	interorganizacional.	
	 O	 trabalho	 está	 estruturado	 em	 seis	 tópicos,	 incluindo	 esse	 tópico	 introdutório.	No	 tópico	
2,	constituído	pela	 fundamentação	 teórica,	são	apresentados	os	principais	conceitos	 relacionados	à	
geração	e	difusão	do	conhecimento	e	inovação	em	cadeias	de	suprimento,	teoria	das	redes	sociais	e	
suas	contribuições	aos	estudos	de	SCM.	O	tópico	3	aborda	os	pressupostos	metodológicos	do	trabalho.	
No	tópico	4,	são	apresentados	os	resultados	e	discussão	da	pesquisa.	No	tópico	5,	são	relatadas	as	
principais	considerações	encontradas	na	pesquisa.	Finalmente,	no	último	 tópico	estão	dispostas	as	
referências	bibliográficas	utilizadas	nesse	artigo.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 Geração e difusão do conhecimento e inovação na SCM

	 A	maioria	das	organizações	está	atuando	dentro	de	um	novo	cenário	competitivo	marcado	
pela	complexidade	e	alta	concorrência.	Essa	realidade	faz	com	que	busquem	o	desenvolvimento	de	
competências	distintivas	por	meio	da	utilização	do	conhecimento	e	de	ativos	intelectuais	que	garantem	
sua	sobrevivência	e	sucesso	neste	cenário	(ZYL,	2003).	Embora	muita	atenção	tenha	sido	focada	no	
entendimento	das	diferenças	de	desempenho	entre	as	empresas,	é	necessária	uma	maior	compreensão	
sobre os intangíveis associados com os motivos de algumas cadeias produtivas se destacar perante 
outras	(HULT	et	al.,	2006).	
	 Considerando	que	a	criação	de	conhecimento	é	um	processo	contínuo	e	autotranscendente,	
Nonaka,	 Toyama	 e	 Konno	 (2000),	 propuseram	 um	 modelo	 de	 criação	 de	 conhecimento	 nas	
organizações	composto	por	 três	elementos:	 (1)	SECI	–	composto	pela	socialização,	externalização,	
combinação	e	internalização	–que	converte	o	conhecimento	tácito	em	explícito;	(2)	o	chamado	ba,	
contexto	compartilhado	para	criar	o	conhecimento	e	(3)	os	ativos	do	conhecimento,	os	quais	incluem	
inputs,	outputs	e	moderadores	do	processo	de	criação	de	conhecimento.	
	 Além	desses	três	elementos,	se	torna	relevante	a	adoção	de	práticas	de	gestão	do	conhecimento	
e	como	ele	será	difundido	nas	organizações,	especificamente	no	contexto	logístico.	A	implementação	
desse	tipo	de	prática	possibilita	um	ambiente	colaborativo	que	permite	que	a	SCM	seja	mais	adaptável	e	
responsiva	e	que	alcance	uma	posição	competitiva	estratégica	no	mercado.		(ZYL,	2003).	A	integração	
de uma cadeia produtiva, portanto, converge sobre recursos tangíveis, ativos e intangíveis, como o 
conhecimento,	o	qual	tem	se	tornado	um	dos	únicos	recursos	capaz	de	oferecer	vantagem	competitiva,	
redução	de	custos	logísticos	e	adição	de	valor	para	os	membros	da	cadeia	produtiva	(ZYL,	2003).	
	 A	gestão	do	conhecimento	pode	ser	entendida	como	a	seleção	dos	colaboradores	adequados	
para	cada	função	dentro	da	organização.	Nesta	concepção,	fatores	como	a	concorrência	no	desempenho	
diário,	resultados	relevantes,	tomada	de	decisões	bem-sucedidas	e	alto	poder	de	autodesenvolvimento,	
empurram	o	indivíduo	a	se	tornar	o	foco	da	contribuição	de	valores	intangíveis	(ARANGO	et	al,	2014).	
Os	gestores	devem,	então,	manipular	a	implementação	de	determinados	elementos	de	conhecimento	
em detrimento de outros, dependendo da estratégia da cadeia produtiva e do foco de desempenho 
(HULT	et	al,	2006).	Devem	também	e	considerar	que	os	fluxos	financeiros,	de	informações	e	produtos,	
podem	ser	apoiados	e	melhorados	por	meio	da	gestão	desse	conhecimento	(ZYL,	2003).	
	 Outro	fator	de	impacto	na	eficiência	logística	é	a	inovação.	Ela	pode	ser	entendida	como	uma	
ideia,	ou	um	objeto	percebido	como	novo	por	um	indivíduo	ou	outra	unidade	que	a	adota	(ROGERS,	
2003).	 A	 inovação	 pode	 ser	 classificada	 como	 radical	 e	 nova	 para	 o	 mundo;	 ou	 incremental	 e	
inovadora	para	os	usuários	(FLINT	LARSSON,	2007).	Quando	ocorre	uma	mudança	fundamental	
na	 configuração	 de	 um	produto	 existente,	 considera-se	 essa	 inovação	 como	 radical.	Caso	 envolva	
mudanças	menos	radicais	como	diminuição	do	tempo	de	entrega	ou	redução	de	custos,	os	membros	
da	cadeia	considerarão	a	inovação	como	sendo	incremental	(ROY,	SIVAKUMAR	e	WILKINSON,	
2004).
	 Destaca-se	que	a	inovação	não	é	limitada	somente	à	avanços	tecnológicos	ou	produtos,	podendo	
emergir	fora	do	âmbito	específico	da	engenharia,	ciência	e	produção.	Dessa	maneira,	o	foco	para	o	
sucesso	das	empresas	não	está	na	inovação	em	si,	mas	nos	processos	que	utilizam	para	se	tornarem	
inovadoras. Brainstorm, análise competitiva de produto e análise de cenário, são processos utilizados 
por	gestores	para	compreender	a	dinâmica	do	mercado	e	na	implementação	de	um	produto	ou	serviço	
que	 encontre	 as	 necessidades	 dos	 consumidores	 de	 maneira	 mais	 efetiva	 do	 que	 as	 alternativas	
existentes	(FLINT	et	al.,	2005).



55

	 Independentemente	 de	 como	 a	 inovação	 é	 adquirida	 (criada	 internamente	 ou	 adquirida	
comercialmente),	esta	deve	ser	incorporada	em	algum	grau	dentro	da	empresa,	para	que	seja	possível	
colher	 seus	 benefícios	 esperados	 (HAZEN,	OVERSTREET	 e	 CEGIELSKI,	 2012).	 A	 difusão	 é	 o	
processo	pelo	qual	a	inovação	é	comunicada	entre	os	membros	de	um	sistema	social,	possuindo	como	
elementos	 principais	 a	 própria	 inovação,	 a	 comunicação,	 o	 tempo,	 os	membros	 e	 o	 sistema	 social	
(ROGERS,	2003).	
	 Inovações	da	SCM	combinam	a	evolução	de	informações	e	 tecnologias	relacionadas	com	a	
nova	 logística	 e	 procedimentos	 de	marketing	 para	melhorar	 a	 eficiência	 operacional	 e	 aumentar	 a	
eficácia	do	serviço.	Uma	vez	que	cada	canal	global	possui	determinado	contexto	comercial	–	para	
o	consumidor	ou	industrial;	commodity	ou	alta	diferenciação	–	suas	características	 irão	moldar	os	
investimentos	 e	 atividades	 necessárias	 para	 a	 adoção	 de	 inovações	 na	 cadeia	 produtiva	 (BELLO,	
LOHTIA	e	SANGTANI,	2004).
	 Verifica-se	a	existência	de	diversas	oportunidades	para	as	inovações	de	processos	e	produtos	
na	 SCM,	 sendo	 que	 o	 resultado	 dessas	 inovações	 é	 o	 que	 se	 tornará	 a	 vantagem	 competitiva	 das	
empresas.	Por	isso,	são	de	extrema	relevância	o	questionamento	e	a	mudança	de	estratégias	visando	
ajustar-se	às	condições	ambientais	que	irão	criar	oportunidades	e	resolver	problemas,	fazendo	com	
que	a	empresa	“pense	fora	da	caixa”	(FLINT	e	LARSSON,	2007).

 Teoria das redes sociais

	 A	análise	de	redes	é	um	tipo	de	sociologia	estrutural	que	se	baseia	nos	efeitos	que	as	relações	
sociais	exercem	sobre	o	comportamento	individual	e	grupal.	Ferreira	e	Filho	(2010)	definiram	a	Teoria	
de	Redes	como	a	análise	das	interações	entre	os	atores	envolvidos	que,	podem	ser	pessoas,	empresas	
ou	ambientes,	desde	que	exista	algum	tipo	de	troca	tangível	e/ou	intangível	entre	eles.	
	 Viana	 e	Baldi	 (2008)	 reiteram	que	os	 relacionamentos	 são	 vislumbrados	 entre	 as	 unidades	
ou	 nós	 dentro	 de	 uma	 rede.	 Os	 nós	 de	 uma	 rede	 podem	 ser	 indivíduos	 ou	 grupos	 de	 indivíduos	
(departamento	dentro	de	uma	organização	ou	organizações).	Segundo	esses	autores,	a	análise	de	redes	
sociais	pode	ser	utilizada	para	estudar	tanto	os	fenômenos	organizacionais	(dentro	da	firma),	como	os	
fenômenos	inter-organizacionais	(em	redes	horizontais	e	verticais).	
	 Tendo	isso	em	vista,	é	cabível	ressaltar	que	a	Teoria	das	Redes	originou-se	com	o	intuito	de	
analisar	 relações	 entre	 indivíduos	 e,	 conforme	 evoluía,	 foi	 abrangendo	 diversos	 tipos	 de	 relações,	
inclusive	entre	organizações.	O	termo	“rede	social”	originou-se	na	Antropologia	Social,	na	década	
de	40,	mas,	foi	utilizado	somente	em	1954,	pelo	antropólogo	Jonh	Barnes.	Elisabeth	Bott	utilizou	as	
redes	como	ferramenta	de	análise	dos	relacionamentos	entre	pessoas	e	seus	elos	pessoais,	em	1971.	
Os estudos de Granovetter introduzem o conceito de embeddeness e os de Coleman o capital social. 
A	partir	dos	anos	80,	a	 influência	dos	atores	nas	 redes	e	 sua	 relação	com	a	difusão	de	 inovações,	
começam	a	ganhar	protagonismo	(SILVA,	FIALHO	E	SARAGOÇA,	2013).
	 Destaca-se	que	recentemente	a	investigação	em	análise	de	redes	sociais	está	focada	em	quatro	
eixos	principais.	Sendo	eles:	

	 	 	 A	utilização	de	métodos	estatísticos	possibilita	aferir	proposições	relativas			
	 	 	 às	propriedades	da	rede	em	detrimento	da	simples	explicação;	b)	O	avanço	no		
	 	 	 software	estatístico	que	permite	a	visualização	das	redes;	c)	As		 	 	
	 	 	 significativas	melhorias	ao	nível	da	recolha	de	dados,	conseguindo-se		 	
	 	 	 uma	informação	mais	precisa	e	válida;	d)	Melhoria	nos	métodos	de	análise	de		
	 	 	 dados	longitudinais	(WASSERMAN;	FAUST,	1998	APUD	FIALHO,	2008,	p.		
	 	 	 12).
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	 Para	 o	 entendimento	 da	Teoria	 das	Redes	 Sociais	 existem	 três	 aspectos	 preponderantes:	 o	
conceito	de	imersão	social,	os	tipos	de	laços	presentes	nas	redes	e	a	importância	da	posição	da	firma	
na	rede	(VIANA	E	BALLDI;	2008).	Cunha,	Passador	e	Passador	(2011)	reiteram	que	o	conceito	de	
imersão	 social,	 do	original	 embeddeness,	 sustenta	que	 as	 características	 sociais	 do	 ambiente	onde	
as	redes	inter-organizacionais	estão	inseridas	influenciam	as	relações	estabelecidas,	principalmente,	
quando	a	rede	está	concentrada	num	mesmo	local,	sendo	assim	influenciada	pelo	seu	desenvolvimento	
histórico-social.	
	 Os	laços	presentes	nas	redes	podem	ser	de	dois	tipos:	fortes	ou	fracos,	conforme	Granovetter	
(1973).	Os	fracos	são	aqueles	formados	por	pessoas	não	muito	próximas	e	os	fortes	são	laços	formados	
por	pessoas	do	círculo	íntimo.	Embora	esta	conceituação	refira-se	aos	laços	pessoais,	depreende-se	
que	ela	pode	ser	utilizada	para	análise	de	ambientes	intra	e	inter-organizacional	(VIANA	E	BALDI;	
2008).	
	 Baldi	e	Vieira	(2006)	investigaram	como	o	mecanismo	estrutural	de	imersão	social	influencia	
a	ação	econômica	do	setor	coureiro-calçadista	do	Vale	do	Rio	dos	Sinos	no	Rio	Grande	do	Sul.	Eles	
observaram	que	 tanto	a	posição	quanto	a	arquitetura	da	 rede	se	mostraram	relevantes	para	a	ação	
econômica,	pois	tanto	criaram	oportunidades	como	limites.	A	constituição	e	os	tipos	de	laços	foram	
relevantes	para	compreender	as	decisões	sobre	a	escolha	de	parceiros	para	formar	sociedade	ou	fazer	
negócios,	entender	a	relação	entre	os	próprios	empresários	e	entre	os	empresários	e	os	funcionários.
	 A	respeito	da	posição	da	firma	na	rede,	segundo	Gómes	et	al.	(2003)	apud	Tomaél	e	Marteleto	
(2006)	a	centralidade	é	um	recurso	 sociológico	que	não	 tem	uma	definição	clara.	Um	 indivíduo	é	
central	 em	uma	 rede	quando	pode	 comunicar-se	 diretamente	 com	muitos	 outros,	 ou	 está	 próximo	
de	muitos	 atores	 ou,	 ainda,	 quando	 há	muitos	 atores	 que	 o	 utilizam	 como	 intermediário	 em	 suas	
comunicações.	Assim,	depreende-se	que	atores	que	têm	mais	ligações	que	outros	podem	se	encontrar	
em	posição	mais	privilegiada	na	rede.	

 Contribuições da teoria das redes sociais à análise da SCM 

	 As	 redes	 sociais	 representam	um	novo	 padrão	 organizacional	 que	 possibilita,	 por	meio	 do	
arranjo	de	suas	relações,	a	emergência	de	 ideias	políticas	e	econômicas	de	caráter	 inovador	para	a	
resolução	de	conflitos	e	definição	de	estratégias	(FIALHO,	2014).	
	 Considerando	o	contexto	organizacional,	Nohria	e	Eccles	(1992)	apresentam	três	motivos	para	a	
utilização	das	redes	neste	âmbito.	Primeiramente,	o	surgimento	de	um	novo	padrão	de	competitividade	
incentiva	uma	colaboração	maior.	Além	disso,	a	revolução	tecnológica	tem	possibilitado	novos	tipos	de	
operações	entre	organizações	em	diferentes	partes	do	mundo.	Por	último,	a	análise	de	redes	alcançou	
um	amadurecimento	enquanto	disciplina	acadêmica	que	abrange	não	somente	o	campo	da	sociologia,	
mas também uma interdisciplinaridade dos estudos organizacionais. 
	 Viana	e	Baldi	(2008)	apresentam	pressupostos	e	argumentos	teóricos	que	justificam	a	utilização	
da	Teoria	das	Redes	Sociais	para	estudos	de	gestão	da	cadeia	de	suprimentos.	Primeiro,	existe	uma	
necessidade	da	utilização	de	teorias	menos	economicistas	para	explicação	da	dinâmica	e	da	tomada	de	
decisão	nas	relações	intra	e	inter-organizacionais,	dado	que	todas	as	ações	são	inerentes	ao	contexto	
social	 específico	 da	 cadeia	 e	 isso	 tem	 sido	 pouco	 considerado	 nos	 estudos	 da	 SCM.	 Segundo,	 na	
atualidade,	as	cadeias	de	suprimento	são	estendidas,	ou	seja,	a	colaboração	se	estende	para	além	da	
primeira camada de clientes e fornecedores, formando verdadeiras redes de suprimento. Terceiro, 
independentemente	da	configuração	das	empresas	que	formam	uma	rede,	a	confiança	assume	papel	
fundamental	para	o	estabelecimento	de	relações	estáveis	entre	os	atores	envolvidos.	
	 Pela	Teoria	das	Redes	 existem	 tipologias	de	 laços	 fortes	 e	 fracos	 e	 contatos	 redundantes	 e	
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não-redundantes,	observa-se	que,	no	contexto	da	cadeia	de	suprimentos,	laços	formados	entre	uma	
empresa,	seus	fornecedores	e	clientes	de	primeira	camada	(first-tier	suppliers/customers)	geralmente	
constituem	laços	fortes/redundantes,	que,	por	sua	vez,	podem	dar	acesso	à	empresa	a	seus	fornecedores	
e	clientes	de	segunda	camada,	e	assim	por	diante,	estabelecendo-se	laços	fracos/não-redundantes,	o	
que	estabelece	estreita	relação	com	a	definição	das	estratégias	da	SCM	(VIANA;	BALDI,	2008).		
	 	 Sobre	 a	 capacidade	 de	 inovação	 em	 redes,	 Carnabuci	 e	 Operti	 (2013)	 ressaltaram	 que	 a	
capacidade	de	inovação	da	empresa	é	impulsionada	pela	sua	capacidade	de	recombinar	tecnologias	
existentes.	Elas	verificaram	que	a	combinação	de	uma	rede	de	colaboração	integrada	e	uma	base	de	
conhecimento	 diversificado	 pode	 simultaneamente	melhorar	 ambas	 as	 capacidades	 recombinantes.	
Em	 consonância,	 Winemam,	 Kabo,	 Davis	 (2015)	 também	 concordam	 que	 a	 inovação	 funciona	
especialmente	em	organizações	altamente	inovadoras	que	exploram	as	dimensões	sociais	da	inovação	
por	estarem	embutidos	em	um	ambiente	espacial	específico	em	rede.		
	 A	 respeito	 da	 geração	 de	 conhecimento	 numa	 estrutura	 social	 de	 redes,	 Chung	 e	 Jackson	
(2013)	afirmaram	que	o	desempenho	de	equipes	de	trabalho	intensivas	é	provavelmente	influenciado	
pela	interação	complexa	de	comportamentos	de	redes	internas	e	externas.	Esses	autores	consideraram	
tarefas	rotineiras	e	identificaram	algumas	das	condições	em	que	as	redes	da	equipe	interna	e	externa	
estão	mais	 fortemente	 associadas	 com	 poder	 de	melhorar	 o	 desempenho	 da	 equipe.	 Fiore	 (2007)	
ressalta	que	na	literatura	sobre	gestão	do	conhecimento	e	da	sociologia	da	inovação,	os	conceitos	de	
comunidade	e	de	rede	são	muitas	vezes	sobrepostos.	Contudo,	ele	atenta	os	pesquisadores	no	sentido	
de	que	as	comunidades	são	recipientes	sociais	para	a	inovação	incremental,	ao	passo	que	as	redes	são	
o	lugar	para	a	aprendizagem	boundary	spanning	e,	como	consequência,	para	a	inovação	radical.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

	 Tendo	em	vista	que	o	objetivo	do	presente	estudo	é	analisar	a	geração	e	difusão	de	conhecimento	
e	inovação,	sob	a	perspectivada	da	teoria	de	redes,	em	uma	cadeia	de	suprimentos	do	agronegócio,	
procedeu-se	com	a	pesquisa	de	natureza	qualitativa.	Foram	selecionadas	três	empresas	para	compor	
o	objeto	de	estudo	do	presente	trabalho,	a	empresa	rural	e	dois	de	seus	fornecedores,	que	compõem	a	
cadeia	analisada.	A	escolha	das	empresas	foi	baseada	após	a	seleção	da	empresa	rural,	que	se	encontra	
no	centro	da	cadeia	e	possui	relevância	econômica	e	social	no	contexto	brasileiro.	Conforme	Bernauer	
et	 al.	 (2006),	 organizações	maiores,	 geralmente,	 possuem	mais	 recursos	 investidos	 em	 pesquisa	 e	
desenvolvimento,	e	também	têm	maior	capacidade	para	beneficiar-se	de	economias	de	escala	e,	assim,	
adquirir	maiores	vantagens	em	função	da	inovação.		
	 A	fim	de	 realizar	 as	 análises	propostas,	procedeu-se	com	o	estudo	de	caso,	que	 tem	como	
objetivo	 principal	 analisar	 profundamente	 determinada	 unidade	 visando	 examinar	 de	 maneira	
detalhada	um	ambiente,	um	sujeito	ou	uma	situação	em	particular	(GODOY,	1995),	possibilitando,	
um	melhor	entendimento	dos	processos	de	geração	e	difusão	de	conhecimento	e	inovação	na	cadeia	
estudada. 
	 Os	dados	foram	coletados	por	meio	de	entrevistas	em	profundidade	com	seis	pessoas	de	três	
empresas	diferentes	que	compõem	a	cadeia	analisada.	O	questionário	foi	elaborado	conforme	autores	
e	 temáticas	 agrupadas,	 conforme	 quadro	 1.	 Foram	 realizadas	 pesquisas	 em	portais	 de	 periódicos,	
conforme	palavras	agrupadas	no	Quadro	01.	Após	análise	do	material	encontrado	as	questões	foram	
elaboradas,	conforme	o	objetivo	da	pesquisa.
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	 										Quadro	1-	Estruturação	do	instrumento	de	coleta	de	dados	

	 Na	empresa	rural	as	entrevistas	foram	realizadas	com	duas	pessoas	da	alta	administração	que	
atuam	na	área	de	gestão	e	produção	ligadas	à	pecuária	(leite)	e	a	agricultura	(grãos,	cenoura,	beterraba,	
alho,	dentre	outras).	Esses	entrevistados	foram	chamados,	respectivamente,	de	E1	e	E2.	Ainda	foram	
entrevistados	 dois	 engenheiros	 agrônomos	 (E3	 e	 E4),	 responsáveis	 pela	 parte	 técnica	 da	 área	 de	
agricultura.	Essa	empresa	foi	codificada	com	o	nome	Alfa.	As	outras	duas	empresas	pertencentes	à	
cadeia	são	fornecedoras	de	matérias-primas	para	a	Alfa.	Foram	entrevistados	um	proprietário/diretor	
de	uma	empresa	fornecedora	de	sêmen	(E5)	e	um	proprietário/diretor	de	uma	empresa	fornecedora	de	
sementes	(E6).	
 Todas as entrevistas foram gravadas com permissão dos participantes e posteriormente 
transcritas,	 sendo	que	 a	 análise	 procedida	 por	meio	 da	 técnica	 da	 análise	 de	 conteúdo,	 que	 busca	
descrever	de	modo	objetivo	e	sistemático	o	conteúdo	manifesto	da	comunicação	(BARDIN,	1977).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Mapeamento da rede de relacionamentos

	 A	 empresa	Alfa	 atua	 no	 setor	 de	Agronegócios	 desde	 a	 década	 de	 70,	 com	 a	 produção	 e	
distribuição	de	milho,	 cenoura,	 beterraba,	 soja,	 alho	 e	 trigo.	No	ano	de	2008	a	 empresa	percebeu	
a	 viabilidade	 de	 criar	 uma	 nova	 unidade	 de	 negócio	 para	 trabalhar	 de	 forma	 integrada	 com	 a	
Agricultura,	 sendo	 implementada	a	Pecuária.	Com	a	 integração	dessas	áreas,	a	empresa	visou	um	
melhor	aproveitamento	da	produção	de	alimentos,	assim	como	de	dejetos	como	fertilizantes,	e	ainda	
tornou	possível	fazer	o	uso	de	máquinas	que	ficavam	ociosas.	Ademais,	com	a	abertura	dessa	nova	
unidade	de	negócio,	a	empresa	expandiu	suas	possibilidades	ao	oferecer	o	leite	como	novo	produto.	
	 Verificou-se,	 assim,	a	existência	de	uma	 integração	entre	as	áreas	de	atuação	da	Alfa	e	os	
relacionamentos dela com fornecedores e outros parceiros, além de notar a importância do planejamento 
e	organização,	como	E1	destaca	a	respeito	do	projeto	de	abertura	da	unidade	de	pecuária:	“Na	verdade,	
desde	que	a	gente	iniciou	o	projeto,	foi	em	2008,	é,	foi	tudo	muito	bem	desenhado	onde	que	estava,	
onde	queria	chegar	(...)”.	A	partir	dessas	informações,	apresenta-se	a	seguir,	na	Figura	1,	um	esquema	
representativo	do	mapeamento	das	relações	identificadas	entre	a	empresa	Alfa	e	os	agentes	envolvidos	
em sua rede.
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	 	 FIGURA	1	-	Mapeamento	da	rede	de	relacionamento	da	empresa	Alfa.	Fonte:	Elaborado	
pelos	autores	(2016).

	 De	maneira	 geral,	 as	 redes	 sociais	 representam	 um	 novo	 padrão	 organizacional	 que	 torna	
possível,	 a	 emergência	 de	 ideias	 de	 caráter	 inovador	 para	 a	 resolução	 de	 conflitos	 e	 definição	 de	
estratégias	(FIALHO,	2014;	SILVA,	FIALHO	e	SARAGOÇA,	2013).	Partindo	desses	ideais,	conforme	
mostrado	no	esquema	acima,	são	apresentados	os	principais	fatores	identificados	que	influenciam	a	
tomada de decisão da empresa Alfa, sendo possível perceber a importância de alguns relacionamentos 
específicos	para	o	surgimento	de	novas	ideias	e	ações.	
	 Essas	 relações	 envolvem	a	participação	de	gestores	 em	congressos	 e	 feiras	 relacionadas	 às	
áreas	de	atuação	para	que	os	mesmos	sejam	melhores	capacitados,	lidando	de	maneira	mais	eficiente	
com	suas	respectivas	funções.	A	empresa	Alfa	busca,	dentro	desse	cenário	competitivo	marcado	pela	
complexidade	 e	 alta	 concorrência,	 alcançar	 o	 desenvolvimento	 de	 competências	 diferenciadas	 por	
meio	da	utilização	do	conhecimento	(ZYL,	2003;	ZOUAGHI,	2011)	e	de	ativos	intelectuais,	que	se	
tornaram	os	ingredientes-chave	para	a	sobrevivência	(ZYL,	2003),	desenvolvendo	parcerias	diversas,	
inclusive com Universidades. 
	 No	que	se	refere	ao	fornecimento	de	produtos	à	empresa,	foi	possível	fornecedores	exclusivos	
para	cada	área	e	 aqueles	que	 são	comuns	entre	 elas.	Especificamente	no	caso	da	pecuária,	 a	Alfa	
adquire	insumos	(concentrados)	para	a	ração	do	Fornecedor	A	e	produz	o	milho,	que	é	misturado	a	
esses ingredientes dentro da fazenda de acordo com a necessidade de cada categoria animal. Nesse 
ponto,	 há	 uma	 peculiaridade	 na	 pecuária,	 em	que	 o	Cliente	X	 exerce	 papel	 duplo	 como	 cliente	 e	
fornecedor,	como	representado	na	Figura	1,	pois	devido	a	melhores	condições	de	negociação,	existe	
hoje	uma	parceria	com	o	Cliente	X	para	compra	de	polpa	cítrica	para	a	Alfa,	reforçando	a	visão	de	
Viana	e	Baldi	(2008)	sobre	a	confiança.	Dessa	forma,	esse	cliente	faz	a	compra	do	Fornecedor	A,	por	
exemplo,	e	repassa	para	a	empresa	Alfa.	Outro	fornecedor	específico	da	área	é	o	fornecedor	B,	com	o	
fornecimento	de	sêmen.	
	 Para	 a	 agricultura,	 a	 empresa	 adquire	 do	 Fornecedor	D	 produtos	 como	 sementes,	 que	 são	
exclusivos	desta	área.	Quanto	ao	Fornecedor	C,	pode-se	observar	que	ele	está	ligado	nas	duas	unidades	
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de	negócio,	fornecendo	equipamentos	usados	por	ambas.	Dentre	os	materiais	fornecidos,	se	encontram	
principalmente	máquinas	em	comum	que	são	usadas	pelas	duas	áreas.	Esse	é	um	aspecto	relevante	
que	envolve	a	integração	das	duas	unidades,	tanto	que	a	Alfa	possui	um	departamento	específico	com	
pessoas	 responsáveis	por	assegurar	a	 logística	dessas	máquinas,	assim	como	sua	manutenção	para	
garantir melhor aproveitamento destas. 
	 Quanto	 aos	 clientes	 da	 empresa	 Alfa,	 verificou-se	 que	 a	 mesma	 vende	 o	 leite,	 produto	
produzido	na	pecuária,	para	o	Cliente	X,	com	o	qual	mantém	a	parceria	de	compra,	conforme	citado	
anteriormente. Já os produtos da parte agrícola são comercializados para clientes diversos espalhados 
pelo	país,	representados	por	X,	Y,	Z	e	U.	Por	fim,	encontram-se	os	usuários	finais,	que	irão	consumir	
os produtos da empresa, distribuídos pelos clientes da empresa Alfa. 
	 Assim,	corroborando	a	ideia	apresentada	por	Flint	e	Larsson	(2007),	é	relevante	que	a	empresa	
questione	 com	 frequência	 suas	 práticas	 e	 estratégias,	 com	 o	 intuito	 de	 se	 adequar	 às	 condições	
ambientais.	 Isso	 inclui	 condições	 impostas	 por	 agentes	 presentes	 em	 sua	 rede	 de	 relacionamento,	
assim	como	adversidades	em	suas	diversas	 relações	e	parcerias	desenvolvidas	ao	 longo	da	cadeia.	
Foi	 possível	 depreender	 que	 a	 empresa	Alfa	 procura	 realizar	 relacionamentos	 duradouros	 com	 os	
agentes	da	cadeia,	realizando	parcerias	nos	casos	em	que	considera	relevante,	buscando	aumento	da	
produtividade,	redução	de	custos	e	aumento	da	lucratividade.

 Origem e Difusão da Inovação e do Conhecimento

	 Em	uma	estrutura	social	de	redes	(CHUNG	e	JACKSON,	2013)	foi	possível	observar	que	o	
conhecimento	possui	três	eixos	distintos:	a	geração,	a	difusão	e	o	uso	(prática).	Notou-se	que	esses	
fluxos	podem	acontecer	de	diversas	maneiras	entre	os	atores	envolvidos	na	cadeia,	sendo	que	esse	
fluxo	pode	ser	entre	produtor	e	fornecedor	ou	vice-versa;	entre	universidades	ou	centros	de	pesquisa	
e	produtor;	entre	empresas	de	consultoria	e	produtor/fornecedor;	entre	os	próprios	produtores;	e	entre	
os	próprios	fornecedores.	
	 A	busca	contínua	por	conhecimento	pode	estar	intimamente	relacionada	às	condições	atuais	
do	 cenário	 competitivo	 em	que	 as	 organizações	 atuam,	 caracterizado	por	 sua	 complexidade.	Esse	
fato	faz	com	que	as	empresas	busquem	diferenciação	por	meio	da	geração	de	conhecimento	(ZYL,	
2003;	ZOUAGHI,	2011),	como	por	exemplo,	com	a	realização	de	parcerias	com	outras	empresas	que	
proporcionem	 essa	 geração	 de	 novos	 conhecimentos,	 conforme	 pode	 ser	 observado	 nas	 falas	 dos	
entrevistados	abaixo.

	 	 	 Nós	temos	uma	parceria	bem	legal	com	a	Síntese,	de	São	Paulo.	Damos	um		
	 	 	 tema	para	a	empresa,	e	eles	prestam	consultoria	para	nós	acerca	daquele	tema.		
   Já faz 10 anos isso. E5
	 	 	 Nós	éramos	distribuidores	dessa	empresa,a	Agrivale...	Com	o	passar	dos	anos,		
	 	 	 nós	viramos	sócios	dela	[...]	Essa	empresa,	tem	a	parte	de	biológicos	e	tem	a		
	 	 	 parte	nutricional.	Ela	tem	o	departamento	de	pesquisa,	né.	A	Casa	Bugre	não.		
	 	 	 O	que	nós	fazemos	é	distribuir,	cuidamos	das	vendas,	das	estratégias,	do		 	
   comércio, né. E5

	 Outro	fator	importante	com	relação	à	geração	do	conhecimento	nessas	empresas	é	a	relação	
entre	a	empresa	fornecedora	e	o	produtor,	o	qual	é	considerado	uma	fonte	de	informação	importante,	
principalmente	devido	à	sua	experiência	e	proximidade	com	o	campo.	
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   A opinião dos produtores é de suma importância para a empresa...    
	 	 	 Por	que,	assim,	ficamos	cientes	de	como	ele	está	se	posicionando,	o	que	está		
	 	 	 procurando	e	oferecendo...	E,	se,	está	satisfeito,	com	o	que	estamos	vendendo,		
	 	 	 com	o	nosso	produto.	A	experiência	dele,	no	campo,	é	uma	fonte		 	 	
	 	 	 de	conhecimento.”	E5	
	 	 	 Então,	aquela	sintonia	fina	ele	[produtor]	tem,	nós	não	temos,	então	você	tem		
	 	 	 que	ir	lá	e	ficar	do	lado	dele,	pedir	informação,	tirar	dele...mas	é	uma	parceria.		
	 	 	 Ele	também	gosta	disso	porque	ele	quer	ser	o	primeiro,	ele	quer	ser	inovador,		
	 	 	 ele	quer	ser	o	pai	daquela	semente,	daquela	cenoura	né,	então	você	tem	que	ter		
	 	 	 uma	habilidade,	a	flexibilidade	pra	esse	lado	aí.	E6

	 Constatou-se	também	que	não	existe	um	departamento	de	pesquisa	e	desenvolvimento	(P&D)	
dentro	da	empresa	Alfa.	Contudo,	são	notáveis	os	esforços	para	geração	de	novas	informações,	como	
aquelas	 relacionadas	 ao	 plantio	 visando	melhor	 produtividade.	 As	 pesquisas	 da	 área	 agrícola	 são	
realizadas	dentro	da	própria	fazenda,	com	a	valorização	da	experiência	dos	 técnicos.	Na	pecuária,	
pela	quantidade	de	pesquisa	já	existente,	os	dados	são	apenas	coletados,	eles	acreditam	nas	fontes	de	
coleta	e	faz	a	implementação.	Portanto,	existem	essas	distinções	e	um	maior	esforço	na	realização	de	
pesquisa	(experimentos)	na	área	agrícola.	
	 Já	com	um	dos	fornecedores,	foi	possível	identificar	a	existência	de	centros	de	pesquisa,	que	
avaliam	a	qualidade	do	produto	oferecido,	conforme	trecho	abaixo.

	 	 	 A	Semex	tem	dois	Centro	de	Pesquisa	que	avaliam	e	pesquisam	a	qualidade		
	 	 	 do	sêmen...	Para	que	o	sêmen	saia	deste	Centro,	ele	deve	estar	dentro	dos		 	
	 	 	 padrões	internacionais,	acima	do	que	é	oferecido	hoje	por	nossos		 	 	
   concorrentes. E4

	 Com	 relação	 à	 adoção	de	 inovações,	Fiore	 (2007)	 ressalta	 que	 as	 redes	 são	o	 lugar	 para	 a	
aprendizagem	boundary	spanning	e,	como	consequência,	para	a	inovação	radical.	Tendo	isso	em	vista,	
pode-se	perceber	que	na	empresa	Alfa,	o	próprio	investimento	na	criação	de	um	novo	negócio,	sendo	
esse	 a	pecuária	 leiteira,	 constituiu-se	numa	 inovação	altamente	 radical,	 que	possibilitou	 a	geração	
de	60	empregos	diretos,	e	a	necessidade	de	dispêndio	financeiro	e	de	trabalho	para	construção	dos	
barracões	de	repouso	e	de	ordenha	dos	animais.

	 	 	 [...]	isso	aí	é	uma	cultura	da	empresa	mesmo,	antes	mesmo	de	iniciar	a		 	
   pecuária, um acordo, toda uma, até gestão da empresa já tem essa cultura   
	 	 	 de	tá	sempre	correndo,	de	tá	sempre	na	frente,	o	que	tem	de	inovação	está			
   sempre aplicando na empresa.
 
 Além disso, a empresa consegue integrar as áreas agrícola e pecuária, formando uma 
verdadeira	 rede	 intraorganizacional,	 com	 o	 intuito	 de	 reduzir	 custos	 e	 aproveitar	 ao	 máximo	 os	
elementos	tecnológicos	em	comum,	por	isso	o	planejamento	com	foco	em	onde	a	empresa	quer	chegar	
é	considerado	importante.	O	milho	produzido	é	matéria-prima	para	a	produção	de	alimentação	para	o	
rebanho	bovino.	As	falas	de	E1	ilustram	esse	fato:	
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	 	 	 Essa	parte	da	lavoura	que	integra	com	a	pecuária	é	que	na	verdade	o	C7,	ele		
	 	 	 presta	serviço	tanto	no	setor	agrícola	quanto	na	pecuária,	é,	principalmente		
	 	 	 a	parte	de	máquinas,	né,	é...a	logística	de	maquinas,	a	manutenção	dessas		 	
	 	 	 máquinas	que	são	utilizadas	tanto	na	agrícola	quanto	na	pecuária.	
	 	 	 [...]	tem	algumas	máquinas	que	são	específicas	aqui	da	pecuária	[...]	agora		 	
	 	 	 nós	temos	por	exemplo,	caminhões...caminhões	que	fazem	o	carregamento		
	 	 	 da...da	beterraba,	da	cenoura,	é	o	mesmo	que	a	gente	utiliza	por	exemplo,	pro		
	 	 	 período	da	colheita	da	silagem,	então	ele	faz	esse	equilíbrio	aí	de,	né,	fornecer		
	 	 	 as	máquinas	tanto	pra	nós	quanto	pra	agrícola	(...)

	 A	inovação	não	está	relacionada	apenas	aos	avanços	tecnológicos	ou	alterações	nos	produtos	
oferecidos	 pelas	 organizações.	Um	dos	 fatores	 que	 levam	 as	 empresas	 ao	 sucesso	 não	 é	 apenas	 a	
inovação	em	si,	mas	os	processos	que	elas	utilizam	para	que	se	tornem	inovadoras.	Os	gestores	podem	
utilizar processos como brainstorm, análise competitiva de produto ou análise de cenário, buscando 
compreender	a	dinâmica	do	mercado	e	por	meio	desses	esforços,	chegar	com	ideias	de	um	produto	
ou	serviço	que	encontrem	as	necessidades	dos	consumidores	de	maneira	mais	efetiva	(FLINT	et	al.,	
2005).	
	 Foi	 possível	 identificar	 alguns	 desses	 fatores	 na	 fala	 de	E2,	 da	 empresa	Alfa,	 que	 enfatiza	
inovações	 incrementais	 que	 acontecem	 no	 dia	 a	 dia	 da	 empresa	 e	 que	 proporcionam	melhoria	 na	
eficiência,	redução	de	custos	ou	maior	participação	no	mercado.	Dentre	essas	inovações	destacam-se	
o pioneirismo no armazenamento de alho em câmara fria e o uso de sacos plásticos para as beterrabas. 
	 Pode-se	depreender	ainda	que	a	integração	do	eixo	agrícola	com	a	pecuária	estabelece	uma	
ligação	 em	 rede	 interna,	 onde	 tecnologias	 são	 compartilhadas	 e	 a	 própria	 produção	 de	 milho	 é	
destinada	em	parte	para	a	alimentação	dos	animais.	Isso	corrobora	com	Carnabuci	e	Operti	(2013),	
quando	afirmam	que	a	capacidade	de	inovação	da	empresa	é	impulsionada	pela	sua	capacidade	de	
recombinar	tecnologias	existentes	em	rede,	nesse	caso,	intraorganizacional.	
	 A	respeito	da	disseminação	de	conhecimento	nessa	cadeia	do	agronegócio,	foram	observadas	
que	o	fluxo	dessa	disseminação	é	movimentado	pelos	diversos	elos	da	cadeia	e	ocorre,	geralmente,	em	
direções	bilaterais,	como,	por	exemplo,	do	produtor	para	o	fornecedor	e	vice-versa;	da	universidade	
para	o	produtor	e	vice-versa,	da	universidade	para	os	fornecedores,	da	consultoria	para	o	produtor,	
do	produtor	para	seus	clientes,	do	produtor	estudado	para	os	outros	produtores	que	atuam	no	mesmo	
segmento.	Também	observou-se	a	disseminação	do	conhecimento	internamente,		a	partir	das	redes	
intraorganizacionais	 que	 são	 formadas	 dentro	 das	 organizações.	 Dessa	 forma,	 o	 conhecimento	 é	
disseminado	de	um	funcionário	para	outro,	dos	gestores	para	sua	equipe	e	vice-versa.	
	 Com	relação	a	difusão	de	conhecimento	entre	produtores	e	fornecedores,	foi	possível	verificar	
que	além	das	iniciativas	próprias	da	empresa	na	busca	de	reciclagem	do	conhecimento,	muitas	vezes	
as	redes	dos	relacionamentos	que	mantém	com	os	fornecedores,	devido	ao	alto	volume	de	compras	
e	assim,	a	sua	posição	favorável	na	rede,	permite	que	a	empresa	consiga	patrocínios	das	empresas	
fornecedoras	para	participação	em	feiras,	simpósios	e	congressos,	contribuindo	para	o	processo	de	
inovação	e	acesso	a	informações	relevantes	da	área.	

   “Fazemos, eventualmente, encontros entre os produtores, levamos eles pra   
   fora... Pra América Do Sul, pros Estados Unidos, para a Europa    
	 	 	 [...]		E	hoje,	temos	várias	dessas	colheitas	mecanizadas	no	nosso	meio.	Então	
	 	 	 ele	foi...	Voltou...	e	trouxe	mudanças.[...]	Então,	nós	vamos	atrás	desses		 	
	 	 	 produtores,	buscamos	e	levamos	informações,	fazemos	visitas	técnicas,	é...	A		
	 	 	 parte	de	palestras	nós	já	fazemos	a	muito	tempo...	Dias	de	campo,	e	é	uma			
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	 	 	 parte	mais	nova	agora,	é	você	fazer	um	treinamento	técnico.		“	E6
	 	 	 “[...]	como	a	gente	tem	parcerias...as	empresas,	por	exemplo,	tem	fornecedor		
	 	 	 de	equipamento	de	ordenha,	de	medicamento,	de	nutrição,	então	a	gente		 	
	 	 	 acaba	conseguindo	essas	restrições	né,	pelo	volume	que	tem	de	compra,	de		
   medicamento, essas coisas. Normalmente essas empresas patrocinam na hora  
	 	 	 que	vai	participar	do	evento”.		E1

	 	 	 “Procuramos	sempre	estar	atualizados....	Tem	vários	congressos	que	a	Semex		
	 	 	 patrocina,	todo	mês,	para	os	produtores	irem.	Destes,	duas	viagens	são	anuais,		
	 	 	 uma	pro	Canadá	e	uma	pros	Estados	Unidos,	onde,	nós	levamos	os	produtores		
	 	 	 para	observarem	a	tecnologia	lá	fora...	O	que	está	acontecendo	de	inovação,		
	 	 	 né.”	E5

	 Verificou-se	que	a	própria	fazenda	serve	como	local	para	difusão	do	conhecimento	para		outros	
produtores rurais.

	 	 	 tem	muitas	empresas	que	traz	palestrante	aqui	pro	próprio	setor	de			 	
	 	 	 agronegócio,	é,	a	gente	convida	alguns	produtores	da	região	e	faz	a	palestra		
	 	 	 aqui	na	fazenda	ou	algum	outro	local...E3
	 	 	 “Nós	temos	as	palestras	que	são	internas	e	temos	as	que	são	direcionadas	pros		
	 	 	 produtores	mesmo.	Temos	muitos	treinamentos	internos	também.”

	 Os	 fornecedores	 da	 empresa	 Alfa	 também	 destacaram,	 de	 forma	 semelhante,	 que	 às	
multinacionais	com	as	quais	eles	se	relacionam	também	oferecem	treinamentos,	palestras	para	que	
aprimorem	o	conhecimento	dos	novos	produtos	existentes	no	mercado.

	 	 	 “	A	empresa	Beta	atua	em	120	países.	Sendo	que,	em	sete,	ela	tem	sede		 	
	 	 	 própria.	Então...	Entre	estas	sedes,	são	passadas	informações,	que	são		 	
	 	 	 filtradas	e	retornam	pro	campo,	né.	[...]	Os	treinamentos,	principalmente	os	do		
	 	 	 Canadá	e	os	daqui,	eram	na	parte	de	pessoas	e	de	produtos,	mesmo,	né.	De		
	 	 	 aplicar	a	tecnologia....	De	estar	sabendo	levar	para	o	produtor	o	que	que	ele		
	 	 	 procura....	De	saber	escutar	este	produtor,	que	é	uma	das	coisas	principais.”	E5		

   “A gente importa sementes, hoje em dia, via empresa Delta e eles oferecem  
	 	 	 pra	nós	viagens	pro	exterior	direto...	Intercâmbios...	Para	estarmos	antenados		
	 	 	 com	a	tecnologia...”	E6

	 Em	relação	às	parcerias	da	Empresa	Alfa	com	a	Universidade	e	também	dos	fornecedores	com	
a	Universidade,	verificou-se	que	pelo	papel	extensionista	e	de	pesquisa	que	a	Universidade	possui,	
essa	é	um	elo	da	rede	na	qual	as	empresas	fazem	parte	que	muitas	vezes	influenciam	a	geração	de	
conhecimento	e	inovação.	Foi	verificado	com	a	entrevista	que	a	empresa	oferece	estágios	aos	alunos	
de universidades das cidades vizinhas e ainda desenvolve um trabalho com a PUC na área clínica dos 
animais,	para	verificar	questões	relacionadas	à	doenças	e	períodos	pré	e	pós-parto	desses	animais.	
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	 	 	 “Foi	feita	uma	parceria	muito	forte	entre	a	Universidade	e	a	Semex,	que,		 	
	 	 	 trouxe	muitas	mudanças	para	a	empresa.	“	E6
	 	 	 “Nós	temos,	há	8	anos,	um	trabalho	junto	com	duas	universidades	(...)	c	a		 	
   gente traz a matéria prima... Os fungos, as bactérias, e ela testa... A gente faz  
	 	 	 um	contrato	com	a	UFU	e	a	professora	faz	os	testes,	lá,	em	laboratório...	Ela		
	 	 	 fala	os	níveis	que	são	bons,	as	misturas	que	devemos	fazer...”	E5	
	 	 	 Então,	com	a	universidade,	desde	que	eu	saí	da	universidade,	sempre	busquei		
	 	 	 esta	parceria.	(...)	a	gente	até	tinha	algumas	parcerias	de	trabalhos	científicos,		
	 	 	 e	tal...	A	gente	encomendou	alguns	trabalhos	da	parte	da	nutrição,	das	culturas...	

 Além desses patrocínios devido ao relacionamento com os fornecedores, muitas vezes a 
empresa	 também	busca	por	custeio	próprio	novos	conhecimentos	através	da	 realização	de	viagens	
para	 visitas	 técnicas	 nos	maiores	 centros	 de	 referência	 da	 pecuária	 leiteira	mundial,	 sempre	 com	
foco	no	aprendizado	que	as	visitas	proporcionam	e	a	possibilidade	de	inovação	ao	observar	os	países	
relevantes na área de pecuária e agrícola.

	 	 	 É,	muita	pesquisa	americana	principalmente.	Então	dados	validados	já	com		
	 	 	 rebanhos	grandes,	né,	então	são	números	bem	confiáveis.	(...)	Nesses		 	
	 	 	 simpósios	que	a	gente	frequenta,	sempre	tem	os	pesquisadores	que	vem	de		
	 	 	 fora	ou	que	vão	pro	Brasil,	que	faz	a	pesquisa	que	estão	mostrando	as		 	
	 	 	 inovações.	E1

	 A	busca	do	desempenho	superior	da	equipe	ocorre	por	meio	da	busca	contínua	de	conhecimento	
e	disseminação	deste	no	ambiente	de	trabalho.	 	Em	grande	parte	é	conseguido	na	participação	em	
cursos	 com	 a	 iniciativa	 da	 própria	 empresa	 e	 realização	 de	 consultorias,	 sendo	 por	 meio	 dessas	
participações	que	surgem	muitas	inovações	adotadas	pela	empresa.	O	treinamento	de	novos	sistemas	
são realizados pelos supervisores e repassados para cada área por eles. Por meio do discurso de E1 isso 
pode	ser	observado:
 
	 	 	 [...]	nós	estamos	capacitando	cada	um	dos	supervisores,	todos	eles	fazendo			
	 	 	 curso	de	gestão,	nessa	área	do	leite	[...]	nós	estamos	fazendo	todo	esse		 	
	 	 	 trabalho	pra	que	a	gente	possa	implantar	o	sistema	de	gestão	no	setor		 	
   de pecuária e circular isso aí pra empresa inteira.  A gente trabalha muito com  
	 	 	 comunicação,	a	gente,	por	exemplo,	eu	vou	pra	uma	palestra,	algum		 	
	 	 	 congresso,	alguma	coisa,	eu	capto	o	maior	possível	de	informação	do	que	eu		
	 	 	 acho	interessante,	sobre	aquilo	que	vai	agregar	na	fazenda,	trago	pra	cá		 	
   e compartilho com meus colegas, com os técnicos, E4

	 A	respeito	da	geração	e	disseminação	do	conhecimento	e	da	inovação,	foi	possível	notar	que	
existe	uma	influência	da	diretoria	nessas	iniciativas	e	que	é	constante	a	troca	entre	a	alta	administração	
e	os	supervisores	na	busca	de	melhores	resultados.	Isso	reforça,	conforme	Flint	et	al.	(2007),	que	a	
inovação	não	é	limitada	a	avanços	tecnológicos	ou	a	produtos	unicamente,	podendo	emergir	fora	do	
âmbito	específico	da	engenharia,	ciência	e	produção.	O	foco	para	o	sucesso	das	empresas	não	está	
na	inovação	em	si,	mas	nos	processos	que	elas	utilizam	para	se	tornarem	inovadoras.		Tendo	isso	em	
vista,	na	empresa	analisada,	pode-se	observar	a	realização	de	reuniões	frequentes	com	o	intuito	de	
trazer	 assuntos	 relevantes	 e	 discutir	 resultados	 gerados,	 fortalecendo	 o	 engajamento	 da	 equipe	 na	
direção	correta.
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	 Também	notou-se	a	aderência	da	prática	de	brainstorm	ou	“chuva	de	ideias”	para	o	aumento	da	
sinergia	organizacional:	

	 	 	 [...]	isso	aí	é	uma	cultura	da	empresa	mesmo,	antes	mesmo	de	iniciar	a		 	
   pecuária, um acordo, toda uma, até gestão da empresa já tem essa cultura   
	 	 	 de	tá	sempre	correndo,	de	tá	sempre	na	frente,	o	que	tem	de	inovação		 	
   está sempre aplicando na empresa. 
	 	 	 Então,	muito	do	que	temos	hoje	foi	viajando,	foi	buscando	informação		 	
	 	 	 em	outras	fazendas,	em	outras	regiões...	Pra	você	ter	uma	ideia,	é...	Acho		 	
	 	 	 que,	no	mundo,	existem	poucas	áreas	de	produção	no	celeiro	que	eu	não		 	
	 	 	 conheça.

	 Com	 relação	 a	 programas	 de	 informação	 para	 gerenciamento	 dos	 dados	 financeiros	 e	 de	
produção	foi	possível	constatar	que	há	a	utilização	de	um	programa	para	controle	dos	dados	dos	animais	
e	outro,	para	controle	dos	dados	financeiros,	que	por	sua	vez,	é	integrado	às	demais	áreas	da	empresa.	
O	software	para	controle	zootécnico	é	adquirido	da	mesma	empresa	que	fornece	os	equipamentos	de	
ordenha	e	não	gera	atualizações	ou	mudanças,	já	o	da	área	financeira	é	geral	e	podem	ser	solicitadas	
alterações	de	acordo	com	a	demanda	interna	da	empresa.	
	 Ainda,	foi	possível	observar	a	existência	de	um	poder	de	barganha	da	empresa	analisada	em	
relação	a	empresa	cliente,	devido	ao	alto	volume	vendido,	o	que	estreita	esse	relacionamento:

	 	 	 (...)	Hoje	na	verdade	a	Empresa	Cliente	X,	ela	paga	um	preço,	é...	 	 	
	 	 	 diferenciado	no	nosso	produto	devido	a	qualidade	e	o	volume	né,	isso	aí		 	
	 	 	 faz	com	que	a	gente	tenha	um	bom	relacionamento	(...)	e...de	trabalho	de		 	
	 	 	 relacionamento	assim,	que	a	gente	tá	fazendo	junto	com	a	Empresa	Cliente		
	 	 	 X,	tem	a	parte	de	compra	de	insumos	que	a	gente	tá	trabalhando	então	esse		
	 	 	 ano	eles	conseguiram	uma	condição	comercial	na	parte	de	polpa	cítrica		 	
	 	 	 melhor	do	que		a	nossa,	individual.	Então,	nós	estamos	comprando	polpa		 	
	 	 	 cítrica	através	da	Empresa	Cliente	X,	uma	parceria	que	tem	junto	com	eles.

	 Essa	 parceria	 com	 a	 empresa	 cliente	 corrobora	 com	Viana	 e	 Baldi	 (2008).	 Segundo	 esses	
autores,	 pela	 teoria	das	 redes	 existem	 tipologias	de	 laços	 fortes	 e	 fracos	 e	 contatos	 redundantes	 e	
não-redundantes,	 ou	 seja,	 os	 laços	 formados	 entre	uma	empresa	 e	 seus	 fornecedores	 e	 clientes	de	
primeira	camada	geralmente	constituem	laços	fortes/redundantes,	que,	por	sua	vez,	podem	dar	acesso	
à	empresa	a	seus	fornecedores	e	clientes	de	segunda	camada,	e	assim	por	diante,	estabelecendo-se	
laços	fracos/não-redundantes,	o	que	estabelece	estreita	relação	com	a	definição	das	estratégias.	
	 Os	entrevistados	E1,	E4	e	E6	citam,	por	exemplo,	parcerias	importantes	para	a	manutenção	de	
seu	negócio,	como	o	uso	de	novas	tecnologias,	máquinas	e	produtos.	Tais	parcerias,	como	demonstram	
Flint	e	Larsson	(2007),	são	feitas	com	o	objetivo	de	aumentar	a	produtividade,	reduzir	custos	e	aumentar	
a	lucratividade:

	 	 	 “A	gente	busca	trabalhar	muito	a	questão	de	parceria,	por	exemplo,	empresas		
	 	 	 de	semente	e	de	cenoura,	nós	somos	muito	abertos	a	fazer	avaliação...	A	maior		
	 	 	 parte	dos	testes,	lá,	quando	que	eles	fazem,	eles	nos	procuram	primeiro,	até		
	 	 	 pela	questão	de	visibilidade,	né?	Hoje,	nós	somos	os	maiores	produtores	de		
	 	 	 cenoura”.		E1
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	 	 	 “Temos	parceria	com	a	Embrapa	também	[...]	Os	biológicos	são	uma	área		 	
   muito dinâmica. Sempre se criam novas bactérias, novos fungos, com mais ou  
	 	 	 menos	tolerância	e	resistência”.	E6

	 	 	 “Em	muitos	casos	os	fornecedores	dizem	que	querem	testar	uma	máquina			
	 	 	 nova.	(...)	As	empresas	elas	servem	como	fonte	de	informação	para	a		 	
	 	 	 gente.	Quando	eles	têm	um	produto	inovador	ou	interessante,	eles	trazem		 	
	 	 	 para	a	gente,	a	gente	analisa	dentro	da	empresa”.	

	 Na	empresa	analisada,	o	setor	do	agronegócio	exige	a	definição	de	diferentes	estratégias	quando	
comparado	a	pecuária.	De	acordo	com	a	entrevistada	E2:	“no	leite,	existe	muita	pesquisa,	então,	pra	
gente	tomar	decisão	aqui	no	leite,	normalmente	a	gente	pede	os	dados	da	pesquisa,	a	gente	acredita	e	
a	gente	implementa.	”	Já	na	área	agrícola,	como	existem	poucas	pesquisas,	são	feitas,	na	fazenda	da	
empresa,	pesquisas	práticas.	Nas	palavras	de	E2:

	 	 	 “no	caso,	por	exemplo,	tem	as	parcerias	com	as	empresas	pra	fazer	o	teste			
	 	 	 com	a	semente...	Com	as	empresas	que	fornecem	a	semente,	às	vezes		 	
	 	 	 variedades	novas,	é...tem	inovação	de	plantio,	sistema	de	plantio,	pra		 	
	 	 	 melhorar,	aumentar	a	produtividade,	então	assim,	tem	essas	inovações.		 	
	 	 	 Na	área	agrícola	as	pesquisas	são	feitas	dentro	da	fazenda	com	maior		 	
	 	 	 frequência	do	que	no	leite,	porque	normalmente	no	leite	a	gente	já	tem		 	
	 	 	 uma	informação	já	de	outras	pesquisas,	então	a	gente	já	não	tem	necessidade		
	 	 	 de	fazer	isso...	É...	Pega	pesquisa	pronta	já	né,	comprovada”.	

	 Viana	e	Baldi	 (2008)	 também	ressaltam	que	a	confiança	assume	papel	 fundamental	para	o	
estabelecimento	de	relações	estáveis	entre	os	atores	envolvidos	na	rede.	As	falas	de	E5	e	E6	ilustram	
os	fortes	laços	que	os	fornecedores	da	empresa	Alfa	desenvolvem	com	seus	clientes:	

	 	 	 “Diferente	de	uma	comoddity,	a	gente	tem	que	estar	oferecendo	um	pacote		
	 	 	 genético,	né.	Alguma	coisa,	tipo,	que	permita	que	o	negócio	do	produtor	vá	
	 	 	 para	frente.	Temos	que	estar	sempre	focados	no	produtor.	”	E5

	 	 	 	“O	negócio,	quando	funciona	bem,	flui	para	os	dois	lados.	(...)Uma	vez	teve		
	 	 	 uma	viagem	com	a	Associação	Nacional	dos	Produtores	de	Alho...	Eram	15		
	 	 	 produtores	que	iriam	ser	levados	para	a	Espanha	e	para	a	França[...]	Você		 	
	 	 	 ficar	uma	semana	com	o	cara,	fora	do	país...	Cria	um	relacionamento	muito		
	 	 	 duradouro,	cai	um	monte	de	paredes,	ele	não	te	vê	só	como	um	vendedor		 	
	 	 	 mais.	É	mais	ou	menos	assim,	né...	Ele	tem	que	te	ver	como	um	parceiro	dele,		
	 	 	 para	dar	sustentabilidade	para	nós	também.”	E6

	 Ressalta-se	a	preocupação	da	empresa	na	escolha	de	parceiros	para	formar	sociedade	ou	fazer	
negócios.	A	Alfa	possui,	segundo	E1,	em	cada	departamento,	uma	pessoa	responsável	por	experimentar	
e	avaliar	novas	máquinas	ou	produtos.	Além	de	estabelecer	parcerias	estratégicas	com	fornecedores,	
com	base	na	confiança	e	na	troca	de	recursos	e	conhecimentos,	é	notável	sua	capacidade	de	inovação.
	 A	inovação	pode	ser	entendida	como	um	avanço	tecnológico	ou	um	produto,	sendo	que	também	
pode	emergir	fora	do	âmbito	específico	da	engenharia,	ciência	e	da	produção.	O	foco	para	o	sucesso	
de	uma	organização	não	está	na	inovação	em	si,	mas	nos	processos	que	elas	utilizam	para	se	tornarem	
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inovadoras	(FLINT	ET	AL.,	2005;	2007).	Por	meio	do	discurso	de	E1	isso	pode	ser	observado:	
	 	 	 No	caso	de	cenoura,	buscamos,	na	Holanda,	na	Bélgica,	sistemas	que		 	
	 	 	 pudessem	ser	mais	eficientes.	(...)	Para	que	pudéssemos	colocar	mais	plantas		
	 	 	 por	hectare,	né?	Então	a	gente	conseguiu	isso	e	agora...	Agora,	depois	de	2			
	 	 	 anos,	tem	alguns	produtores	[de	cenoura]	que	estão	buscando	isso...	É...		 	
	 	 	 Nem	todo	produtor	consegue	porque	não	tem	volume...	(...)	Também		 	
   fomos os primeiros a armazenar alho na câmara fria, para poder comercializar  
	 	 	 no	entre	safras...	Com	as	inovações,	a	gente	tem	desenvolvido....	Um	nome			
	 	 	 muito	forte	no	mercado,	né,	por	exemplo,	a	beterraba,	no	nosso	caso,		 	
	 	 	 nós	não	fomos	os	pioneiros	a	colocar	as	beterrabas	em	sacos	plásticos,	E	aí,	a		
	 	 	 gente	passou	a	fornecer,	pro	cliente,	o	saco	de	20	KG.	O	custo	da	caixa	é	de	3		
   reais. O do saco era... 50 centavos, né.... Eu comercializo hoje, cerca de 90 mil  
	 	 	 sacos,	90	mil	volumes	por	mês...		Então,	quer	dizer,	você	imagina	aí	o	que	não		
   dá de economia.  

	 Toda	 forma	 de	 inovação	 (seja	 criada	 internamente	 ou	 adquirida	 comercialmente),	 deve	 ser	
incorporada	na	organização	para	que	seja	possível	colher	seus	benefícios	(HAZEN,	OVERSTREET	
e	CEGIELSKI,	 2012).	Verifica-se	 a	 existência	 de	 inovações	 de	 processos	 e	 produtos	 na	 cadeia	 de	
fornecedores	da	empresa	Alfa,	conforme	os	seguintes	trechos:

	 	 	 “Uma	ferramenta	que	só	a	Semex	tem	hoje	é	o	Immunity+.		Que,	surgiu	como		
	 	 	 resultado	de	uma	pesquisa	de	dezessete	anos	(...)	É	algo	extremamente		 	
	 	 	 inovador,	que....	Nenhuma	outra	empresa	possui.	Isso	reduziu	drasticamente		
	 	 	 os	custos	do	produtor.	O	processo	agora	é	muito	mais	rápido...”	E5

	 	 	 “Então,	aquela	diferencinha	de	preço,	ele	[produtor]	não	liga	para	isso.	Ele			
	 	 	 valoriza	o	fato	de	que	o	E6	vai	lá,	ele	leva	informação,	seja	uma	informação		
   técnica ou de mercado... De área de plantio, se vai chover, como está o   
	 	 	 mercado	aqui	e	lá	na	Europa...	Ele	precisa	disso.	O	resto	ele	tem”.	E6

	 Dessa	forma,	a	Alfa	consegue	incorporar	a	inovação	em	diversos	graus	dentro	da	organização,	
percebendo	seus	benefícios	esperados	(HAZEN,	OVERSTREET	e	CEGIELSKI,	2012).	E1	lista	alguns	
destes	benefícios:

	 	 	 (...)	Em	um	momento	tenho	melhoria	de	eficiência,	em	um	outro	momento			
	 	 	 tenho	redução	de	custos,	em	outro	momento	eu	tenho	o	ganho	de	mercado...		
	 	 	 Por...	estar	fazendo	uma	inovação	no	mercado	e	tal...	Então,	tem	vários	pontos		
	 	 	 positivos,	aí.	Não	é	só	um	ou	outro.	E2

	 De	forma	geral,	observou-se	que	a	empresa	Alfa	usufrui	da	sua	posição	favorável	na	rede	de	
contatos,	enquanto	unidade	produtiva	de	agricultura	e	pecuária,	para	ter	acesso	aos	novos	conhecimentos	
e	inovações	do	setor	em	que	atua,	contudo,	por	outro	lado,	observa-se	que	a	organização	também	torna-
se	vulnerável	devido	a	dependência	de	empresas	multinacionais	para	a	inserção	de	novas	tecnologias	
e	inovações.
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CONCLUSÃO

	 Tendo	em	vista	que	o	objetivo	desse	trabalho	foi	analisar	a	geração	e	difusão	de	conhecimento	e	
inovação,	sob	a	perspectivada	da	teoria	de	redes,	em	uma	empresa	pertencente	à	cadeia	de	suprimentos	
do	agronegócio,	algumas	considerações	relevantes	puderam	ser	tecidas.	
	 Quanto	ao	mapeamento	da	 rede	de	 relacionamentos	na	 suppy	chain	 foi	possível	verificar	a	
relevância	do	constante	questionamento	sobre	a	atual	situação	por	parte	da	empresa	para	que	sejam	
vislumbradas novas possibilidades, como no caso da abertura da Pecuária, com planejamento e visão 
de	negócio.	Além	disso,	depreende-se	que	a	empresa	Alfa	valoriza	os	relacionamentos	em	sua	rede,	
com	a	realização	de	parcerias	em	casos	considerados	apropriados	para	as	atividades	desempenhadas.
	 Quanto	à	origem	da	inovação	e	da	geração	de	conhecimento	nessa	empresa	sob	a	ótica	intra	
e	 interorganizacional,	 os	 resultados	 apontaram	 que	 a	 rede	 interorganizacional	 na	 qual	 a	 empresa	
analisada	está	inserida	contribui	para	o	acesso	a	inovação	e	geração	de	conhecimento,	seja	por	meio	
do	 patrocínio	 de	 fornecedores	 a	 participação	 em	 eventos	 de	 cunho	 científico,	 como	 simpósios	 e	
congressos,	seja	por	parcerias	com	a	Universidade	para	realização	de	pesquisas	ou	ainda	acesso	às	
recentes	pesquisas	internacionais	existentes	na	área	de	atuação.	Desse	modo,	observou-se	que	grande	
parte	 do	 conhecimento	 adquirido	 pela	 empresa	 Alfa	 vem	 das	 organizações	 multinacionais	 e,	 na	
prática, é testado nas unidades produtivas. Em menor escala, o conhecimento é também gerado dentro 
da	própria	unidade	produtiva,	especialmente	na	agricultura.	
 Ademais, por meio de um estreito relacionamento com o seu cliente, a empresa consegue o 
acesso	a	 fornecedores	em	comum	e	assim,	uma	maior	 redução	de	custo	na	aquisição	de	 insumos.	
Verificou-se	ainda,	que	a	rede	intraorganizacional	existente	é	importante	para	o	compartilhamento	de	
tecnologias	e	aproveitamento	de	recursos,	sendo	que	as	duas	unidades	de	negócio	principais	(pecuária	
e	agricultura)	trabalham	conjuntamente	para	atingimento	dos	resultados	globais	da	empresa.
	 Tendo	em	vista	esses	resultados,	é	pertinente	mencionar	que	o	produtor	é,	muitas	das	vezes,	
tomador	 de	 conhecimento	 das	 empresas	 multinacionais,	 o	 que	 pode	 deixar	 o	 poder	 da	 cadeia	
concentrado	nas	mãos	de	quem	produz	o	conhecimento	e	detém	os	direitos	sobre	ele.	Dessa	forma,	
sugere-se	para	a	gestão	da	empresa	Alfa,	que	ela	potencialize	ainda	mais	os	investimentos	em	pesquisa,	
desenvolvimento	e	inovação,	de	forma	a	assegurar	eficácia	e	eficiência	na	cadeia	analisada.	
	 Sendo	assim,	os	resultados	desse	trabalho	vão	de	encontro	às	demais	pesquisas	que	mostram	
a	 relevância	 da	 atuação	 em	 redes	 para	 uma	 maior	 eficácia	 organizacional	 (ZYL,	 2003;	 FLINT;	
LARSSON,	2007;	VIANA;	BALDI,	2008;	ZOUAGHI,	2011;	CHUNG;		JACKSON,	2013),	sinalizando	
que	a	geração	e	difusão	de	inovação	e	conhecimento	são	potencializados	quando	vários	elos,	internos	
e	externos,	da	cadeia	de	suprimentos	estão	conectados.	
	 Sob	o	ponto	de	vista	teórico	esse	trabalho	é	relevante	por	adicionar	contribuições	aos	estudos	
de	supply	chain	com	embasamento	no	arcabouço	teórico	das	redes	sociais	(FERREIRA;	FILHO,	2010;	
VIANA	;	BALDI,	2008;	KIM,	et	al.,	2011).	Ademais,	o	conhecimento	sobre	supply	chain,	inovação	
e	 conhecimento	 sob	 a	 perspectiva	 da	 teoria	 das	 redes	 representa	 uma	 contribuição,	 por	 existirem	
poucos	 trabalhos	com	esse	enfoque	(BALESTRIN;	VERSCHOORE;	REYES	JUNIOR,	2010).	Em	
termos	 sociais	 e	práticos,	 esse	 trabalho	é	 relevante	porque	os	 resultados	 incitam	outros	gestores	 a	
buscarem	construir	mais	 relacionamentos	 intra	 e	 interorganizacionais	 com	base	na	 confiança	 e	na	
troca	de	recursos,	conhecimento	e	inovação.	
	 Como	 limitação,	 pode-se	 citar	 a	 realização	 de	 entrevistas	 apenas	 com	 duas	 empresas	
fornecedoras	da	empresa	Alfa	para	aprofundamento	dos	fenômenos	avaliados	no	estudo	em	questão.	
Dessa	 forma,	 a	 realização	 com	 mais	 empresas	 pertencentes	 a	 essa	 cadeia	 podem	 dar	 um	 maior	
suporte	para	a	análise	dos	resultados.	Nesse	sentido,	como	sugestões	de	futuras	pesquisas,	indica-se	a	
realização	de	um	número	maior	de	entrevistas	em	organizações	que	compõem	a	sua	rede	de	contatos.	



69

Ademais,	sugere-se	a	realização	de	pesquisas	dessa	natureza	em	outras	redes	do	agronegócio,	bem	
como	em	outros	contextos	e	setores.
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RESUMO

	 A	escolha	 satisfatória	nos	misturadores	em	plantas	de	processos	 industriais	é	 tão	 relevante	
quanto	à	qualidade	de	suas	otimizações	para	matéria-prima	e	produtos.	Em	função	disso,	a	solidificação	
e	não	homogeneidade	da	mistura	são	fatores	que	devem	ser	extintos.	O	alvo	deste	trabalho	é	avaliar	
e	comparar	um	conjunto	de	 impelidores	 implicados	a	um	mesmo	regime	de	simulação	que	sofrem	
desgaste	de	fluxo	de	carga	e	corrosão.	Modelos	3D	dos	impelidores	criados	se	diversificam	em	suas	
características na forma e alinhamento.

Palavras chave:	 aperfeiçoamento,	 impelidor,	 mecânica,	 misturador,	 otimização,	 resistência,		
simulação.

INTRODUÇÃO

	 Na	atual	época,	implementar	inovações	em	uma	empresa	é	estímulo	de	pressões	e	desafios.	Toda	
e	qualquer	inclusão	de	aperfeiçoamentos	gera	um	estado	de	insegurança	ou	risco.	Consequentemente,	
arriscar-se	em	um	novo	caminho	é	o	único	método	para	as	empresas	eliminarem	todo	tipo	de	indecisão	
e	conquistar	seus	objetivos	indispensáveis	de	um	projeto	que	busca	melhorias	e	mudanças.
	 Afim	 de	 garantir	 as	 metas,	 as	 empresas	 investem	 cada	 vez	 mais	 para	 obter	 qualidade,	
produtividade	e	disponibilidade	de	seus	equipamentos	gerados	pelas	tecnologias,	e	com	isso	origina-
se	cuidados	para	conservar	tais	complexidades	ampliadas	(TASSIRO,	2017).
	 Diante	de	um	cenário	econômico	 instável,	a	confiabilidade	e	disponibilidade	dos	processos	
industriais	vem	se	tornando	a	principal	riqueza	de	todos	os	negócios,	onde	qualquer	levantamento	de	
mudança	ocasiona	constrangimento	por	parte	dos	responsáveis	financeiros	da	organização.	
	 Segundo	 Abreu	 et	 al.	 (2018),	 o	 operante	 e	 ininterrupto	 avanço	 das	 tecnologias	 ligada	 ao	
planejamento	 de	 todo	 uma	 aplicação	 de	 um	 projeto,	 softwares	 facilitam	 a	 antecipação	 de	 futuros	
efeitos	que	possam	vir	a	ocorrer	em	algum	componente	ou	processo	produtivo.
	 Obter	como	resultado	um	aumento	de	qualidade	e	economia	do	processo	produtivo	de	bens	e	
serviços	é	manter	os	equipamentos	de	forma	adequada	(PASCHOAL	et	al.,	2009).
 Em processos industriais nas plantas de fertilizantes, os reatores agitadores são fundamentais 
para	 garantirem	melhores	misturas	 e	 homogeneização	 do	 fluído.	 Participando	 da	 composição	 dos	
reatores,	temos	os	impelidores,	acoplados	a	um	motor,	que	permanece	dentro	de	um	do	reator,	onde	a	
performance	do	conjunto	está	diretamente	ligada	aos	fluídos	que	preenche	o	tanque	ou	pela	conduta	
de	operação	(JAIMES;	NUNHEZ,	2015).
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	 A	função	da	agitação	realizada	pelos	impelidores	é	sem	dúvida	a	mais	importante	do	processo	
produtivo	na	planta	de	fertilizantes,	pois	estão	determinados	a	mover	toda	a	massa	que	está	contida	
no	reator	agitador,	onde	uma	falha	oriunda	desse	elemento	acarreta	não	só	tempo	de	manutenção,	mas	
também	tempo	em	que	poderia	estar	sendo	usado	na	produção.	
 Em projetos de engenharia, os usos de ferramentas computacionais estão nesse presente 
ambiente	auxiliando	durante	um	bom	tempo,	já	que	os	CAD’s	(Computer-aided	Design)	teve	início	na	
década	de	50	creditado	pelo	cientista	da	computação	Douglas	Taylor.	Hoje,	qualquer	protótipo	físico,	
além	de	demandarem	um	 tempo	que	 também	é	 caro	 para	 qualquer	 empresa	 líder	 no	mercado	 em	
desenvolvimento,	aumenta	também	os	custos	gerais	do	processo	de	produção.	Essas	empresas	estão	
abandonando este tipo de método e utilizando mais ferramentas computacionais.
 Uma das principais ferramentas computacionais no vasto ambiente da engenharia é o 
SolidWorks	 –	 Simulation,	 uma	 eficiente	 ferramenta	 que	 tem	 por	 objetivo	 realizar	 desenhos	 de	
componentes,	equipamentos	e	montagens	mecânicas	tridimensionais,	onde	auxiliam	profissionais	da	
engenharia	a	simular	seus	projetos	e	efeitos,	afim	de	diminuir	surpresas,	perca	de	tempo,	recursos	e	
dinheiro	antes	de	irem	para	área	de	produção.	
	 No	 que	 concerne	 ao	SolidWorks,	Kurowski	 (2013)	 afirma	 que	 devido	 seu	 grande	 leque	 de	
opções,	esse	software	tem	capacidade	de	realizar	estudos	em	questões	estruturais,	vibrações	e	térmicas.
Esse	recurso	computacional	utiliza	como	base	dos	cálculos	de	tensões	o	critério	de	Von	Misses,	que	é	
conhecido	como	teoria	de	energia	de	cisalhamento	ou	máxima	distorção.

	 	 	 A	teoria	afirma	que	um	material	dúctil	começa	a	ceder	em	um	local	quando	a		
   tensão de Von Mises se torna igual ao limite de tensão. Na maioria dos casos,  
	 	 	 a	força	de	escoamento	é	usada	como	limite	de	tensão.	No	entanto,	o	software		
	 	 	 permite	que	se	use	a	tração	final	ou	defina	seu	próprio	limitede	tensão		 	
	 	 	 (DASSAULT	SYSTÈMES,	2019,	online).

           Portanto, perante a importância do bom funcionamento do conjunto de um reator agitador, 
o	problema	crônico	da	quebra	dos	impelidores	se	torna	um	empecilho	de	alta	magnitude	onde	teve	
início	no	final	do	ano	de	2016,	juntamente	após	o	primeiro	ano	de	funcionamento	da	planta.	Dessa	
forma,	o	objetivo	do	trabalho	significou	avaliar	e	comparar	a	melhor	forma	do	impelidor,	para	obter	a	
melhor	performance	e	resistência	sem	prejuízo	e/ou	impacto	operacional	nas	condições	dos	reatores	
agitadores.	A	melhoria	de	pequenos	detalhes	que	compõe	um	equipamento	como	um	todo	tem	resultados	
grandiosos	quando	está	em	pauta	a	produção	de	uma	planta	industrial,	onde	no	presente	projeto	contém	
um	conjunto	de	um	total	de	seis	agitadores	que	participarão	da	proposta	de	aperfeiçoamento.

MATERIAL E MÉTODOS

 Uma análise de caso foi realizada em uma planta industrial de fertilizantes em Minas Gerais, 
na	qual	o	presente	evento	é	feito	na	área	do	Sistema	de	Cura	e	Decantação	do	Ácido	Fosfórico	Diluído.	
	 Em	um	determinado	momento	do	processo	de	produção	do	ácido	fosfórico,	no	qual	faz	parte	da	
matéria-prima	usada	para	produção	de	fertilizantes,	quando	o	tanque	reator	(Fig.	1)	recebe	a	mistura	
contida	de	cristais	sólidos	e	sais	solúveis,	é	onde	se	inicia	a	etapa	principal	de	misturação.	
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	 	 Figura	1	-	Tanque	reator	e	impelidores	acoplados	ao	eixo.

	 	 Fonte:	IMGBIN	(2019).	

	 Neste	cenário,	o	 reator	é	o	equipamento	que	 tem	a	 função	de	armazenar	e	 receber	o	ácido	
fosfórico	com	cerca	de	2,5%	de	P2O5	(Pentóxido	de	Fósforo),	onde	transpassa	por	uma	malha	fina	
afim	de	possibilitar	a	passagem	de	somente	pequenos	cristais	sólidos,	sendo	direcionados	para	a	“cura”	
(tanques	 reatores).	A	 função	da	 “cura”	 é	 resfriar	 o	 ácido	 fosfórico	não	 clarificado,	 ou	 seja,	 toda	 a	
agitação	feita	pelos	 impelidores,	 tem	a	missão	de	fazer	com	que	cresçam	os	cristais	pequenos	que	
passaram	pela	filtração	juntamente	com	os	sais	solúveis.	
	 A	função	da	agitação	realizada	pelos	impelidores	é	sem	dúvida	a	mais	importante	do	processo	
produtivo	do	ácido,	pois	são	determinados	a	mover	toda	a	massa	do	ácido	fosfórico	em	temperaturas	
maiores	de	sessenta	graus	celsius	(60°C)	com	resistência	à	abrasão,	ou	seja,	por	permanecer	sempre	
em	contato	com	os	sólidos	presentes	no	ácido.
	 Por	permanecer	 sempre	em	contato	 com	os	 sólidos	presentes	no	ácido	o	desgaste	 sobre	os	
impelidores	se	torna	bem	significativo,	visto	que	a	manutenção	sobre	esses	equipamentos	se	tornam	
visíveis	 e	 certas	 em	um	determinado	momento.	 Justamente	 por	 ter	 que	 interferir	 no	 equipamento	
para	dar		sua	manutenção	devida,			parâmetros	como	a	corrosão,	resistência	mecânica	e	resistência	à	
abrasão	necessitam	de	um	olhar	mais		acurado	para	obter	um	desempenho	máximo	do	equipamento	
em	questão	de	disponibilidade.
	 Contudo,	os	impelidores	tem	por	finalidade		mover	toda	uma	massa	em	diferentes	situações	,	
onde	pode	se	diversificar	em	seu	perfil	conforme	objetivo	de	processamento	da	mistura,	ou	seja,	daquilo	
que	se	deseja	obter	da	mistura.	Existe	diversas	formas	de	perfil	de	impelidores,	porém	nesse	presente	
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caso	trata-se	de	um	perfil	reto.	Em	perfis	retos,	compreende	impelidores	de	pás	verticais	e	inclinadas,	
na	qual	os	primeiros	desempenham	a	função	de	agitar	fluídos	viscosos	fornecendo	um	fluxo	radial.	Já	
os	impelidores	de	pás	inclinadas	(Fig.	2)	é	apropriado	para	suspensão	de	sólidos	oriundos	da	mistura	
apresentando	um	fluxo	axial,	que	se	encaixa	com	o	retrato	do	presente	trabalho.

	 	 Figura	2	-	Impelidores	Inclinados	de	45°.

	 	 Fonte:	KROMA	(2019).

 Como dito anteriormente, o problema desse trabalho está concebido na indisponibilidade do 
equipamento	devido	à	ruptura/quebra	(Fig.	3)	das	pás	dos	impelidores.	Desta	maneira,	foi	levantada	
a	 idéia	de	um	ganho	de	 resistência	mecânica	na	melhoria	dos	perfis	das	pás	dos	 impelidores	para	
conseguir	 um	 tempo	maior	 de	 disponibilidade	 do	 equipamento.	Neste	 item	 deveria	 ser	 discutidos	
e	 explicados	 os	 resultados	 obtidos	 com	 a	 pesquisa,	 utilizando-se	 um	 referencial	 teórico,	 a	 fim	 de	
argumentar	e	sustentar	o	que	foi	encontrado.	
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	 	 Figura	3	-	Região	de	ruptura/quebra	da	pá.

	 	 Fonte:	Os	autores	(2016).	

	 Todos	os	responsáveis	da	Engenharia	de	Manutenção	se	reuniram	e	elaboraram	um	planejamento	
para	o	aperfeiçoamento	do	modelo	dos	perfis	dos	impelidores	pertencentes	aos	reatores	tanques	afim	
de	aumentar	a	sua	resistência	mecânica	e	sua	longevidade.
	 Além	da	busca	de	melhoria	sobre	o	perfil	dos	impelidores,	o	material	em	que	esse	componente	
é	 fabricado	 também	foi	colocado	em	destaque,	 já	que	o	grande	problema	se	 tratava	 justamente	da	
resistência	mecânica.
	 O	Aço	Inox	904L	(AISI	904L)	com	alta	resistência	de	trincas	causadas	pela	corrosão	compõe	
a	estrutura	dos	impelidores	originais.	Entretanto,	com	a	necessidade	de	evitar	futuras	falhas	de	quebra	
dos	mesmos,	 o	Super	Duplex	 2507	 (SAF	2507)	 tornou-se	 uma	 ideia	 considerável	 para	 o	 processo	
devido	sua	resistência	química	semelhante	ao	Aço	Inox	904L,	porém	com	resistência	mecânica	alta,	
melhores	em	relação	ao	Aço	Inox	904L	(Quadro	1).
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	 	 Quadro	1	-	Comparativo	entre	Aço	Inox	904L	e	Super	Duplex	2507.

	 	 Fonte:	MEGALIGAS	(2015).
     
											Afim	de	evitar	perda	de	produtividade	e/ou	influência	operacional	nas	condições	dos	agitadores	
e	reator,	foram	criadas	propostas	de	melhoria	com	o	objetivo	de	aumentar	a	resistência	mecânica	do	
componente.
												O	projeto	de	melhoria	foi	composto	por	três	possíveis	ajustes	no	perfil	das	pás	e	verificação	
computacional	dos	modelos	propostos	e	sem	alterações	nos	ângulos	das	pás	com	o	objetivo	de	obter	
o	melhor	fator	de	segurança.	Fator	de	segurança	é	a	relação	da	força	de	ruptura	mínima	efetiva,	ou	
seja,	 a	 carga	 no	 qual	 o	material	 suporta,	 em	 relação	 à	 força	 aplicada.	A	 utilização	 da	 ferramenta	
computacional	(Simulation	–	SolidWorks)	auxilia	na	etapa	de	verificação	da	melhoria,	sendo	que	os	
novos	modelos	fossem	criados	a	partir	do	modelo	original	que	compunha	os	agitadores	(Fig.	4).
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	 	 Figura	4	-	Modelo	computacional	antes	da	melhoria.

	 	 Fonte:	Os	autores	(2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

	 Segundo	Norton	(2013),	o	tipo	de	carregamento	utilizado	na	análise	é	um	dos	elementos	mais	
importantes pois se diferenciam principalmente à característica do material. 
	 No	presente	caso,	considerou-se	um	carregamento	estático	por	ser	essencialmente	constante	
e	aplicado	lentamente	no	tempo,	diferentemente	de	um	carregamento	dinâmico	onde	poderia	existir	
variadas cargas de impacto e carga de fadiga.
	 Após	a	criação	de	três	possíveis	perfis	para	os	impelidores,	foi	estipulada	uma	carga	arbitrária	
estática	qualquer	de	3000kgf,	onde	poderia	ser	qualquer	outro	valor,	como	por	exemplo	100,	1500	
ou	2000kgf,	desde	que	o	valor	escolhido	seja	usado	em	todos	os	possíveis	modelos	afim	de	obter	um	
resultado	concreto	e	o	perfil	de	melhor	desempenho.
	 As	 três	melhorias	 criadas	 pela	 ferramenta	 computacional	 passaram	por	 simulações	 onde	 a	
carga	arbitrária	de	3000Kgf	foi	imposta,	os	esforços,	deformações	e	deslocamentos	foram	verificados	
e	comparados	ao	modelo	original	(Fig.	5)	para	a	obtenção	dos	resultados.
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	 	 Figura	5	-	Modelo	original	da	pá	em	simulação.

	 	 Fonte:	Os	autores	(2016).

	 O	critério	da	referência	de	falha	usada	na	simulação	é	de	VonMisses	na	grandeza	de	N/mm^2	
(Newton	por	milímetro	ao	quadrado).
	 Embora	obtido	um	ganho	de	resistência	(Fig.	6),	esse	primeiro	modelo	ainda	não	está	de	acordo	
com	os	objetivos	que	se	espera	para	um	fator	de	segurança	considerável.	
	 O	aumento	do	fator	de	segurança	desse	segundo	modelo	(Fig.	7)	é	de	grande	significado,	onde	
claramente	obteve-se	um	salto	grande	em	relação	à	resistência	mecânica.	
 Embora parecido com o modelo original e totalmente diferente do primeiro e segundo modelo, 
o	terceiro	modelo	traz	um	ganho	enorme	de	resistência	mecânica	em	relação	ao	modelo	original	e	
levemente	maior	em	relação	ao	segundo	modelo.	
	 O	fator	de	segurança	utilizado	nas	simulações	indica	quão	grande	é	a	resistência	do	modelo	
simulado	na	análise	de	tensões.

	 	 Figura	6	-	Primeiro	modelo	criado	em	simulação.

	 	 Fonte:	Os	autores	(2016).
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	 	 Figura	7	-	Segundo	modelo	criado	em	simulação

	 	 Fonte:	Os	autores	(2016).

	 Com	o	objetivo	de	mensurar	a	resistência	dos	modelos	computacionais,	a	avaliação	é	baseada	
na	 imposição	 da	 carga	 arbitrária,	 como	 citado.	A	 verificação	 dos	 	 resultados	mostra	 um	 aumento	
de	 resistência	 da	 peça	 original	 para	 a	melhoria	 3	 (terceiro	modelo).	 Esse	 resultado	 foi	 alcançado	
apenas	com	aumento	do	momento	de	inércia	do	reforço	traseiro	da	“pá”,	sem	prejuízo	relacionado	à	
hidrodinâmica do conjunto.

	 	 Figura	8	-	Terceiro	modelo	criado	em	simulação.

	 	 Fonte:	Os	autores	(2016).

	 Diante	dos	 resultados	obtidos	da	 simulação	 através	da	 ferramenta	 computacional,	 gerou-se	
um	gráfico	de	fator	de	segurança	para	carga	arbitrária	de	3000Kgf,	carga	na	qual	foi	escolhida	para	
realizar	os	testes	de	simulação	em	cada	melhoria	(Fig.	9).
	 Após	a	coleta	dos	dados	e	 resultados	obtidos,	a	Melhoria	3	apresentou	um	melhor	 fator	de	
segurança	de	resistência	para	uma	carga	arbitrária	de	3000Kgf,	tornando-se	a	opção	escolhida	para	
ser	realizado	os	testes	na	prática	por	apresentar	melhores	resultados	de	resistência	mecânica.	
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	 	 Figura	9	-	Fator	de	segurança	gerado	de	cada	melhoria	com	a	introdução	da	carga			
	 	 arbitrária	de	3000kgf.

	 	 Fonte:	Os	autores	(2016).

 Sendo assim, esse modelo foi incorporado a um dos agitadores diante de uma parada longa 
no	começo	de	2016.	Juntamente	da	troca	de	modelo	do	perfil	dos	impelidores,	também	foi	realizado	a	
troca	de	material	do	Inox	904L	para	o	SAF	2507.
	 No	início	de	2017,	todos	os	agitadores	foram	retirados	do	reator	para	ser	feito	a	inspeção.	Com	
surpreendente	resultado	,	todos	os	agitadores	sofreram	corrosão	e	quebra	em	pelo	menos	uma	das	pás	
de	seus	impelidores	com	excessão	daquele	em	que	foi	feito	o	teste	de	melhoria	de	troca	de	material	e	
susbtituição	do	modelo	original	para	o	de		Melhoria	3.
	 Como	pode-se	observar	os	dados	gerados	da	parada	longa	de	Janeiro	de	2017,	através	do	Quadro	
2,	o	agitador	que	foi	 inserido	a	Melhoria	3	não	 tinha	sofrido	nenhum	tipo	ou	começo	de	desgaste	
funcional	até	o	momento,	ou	seja,	é	plausível	considerar	que	pelo	menos	esse	equipamento	poderia	
trabalhar	 3.600	horas	 a	mais	 sem	perder	 sua	 funcionalidade	 e	 desempenho.	Porém,	 foi	 necessário	
realizar	todo	o	procedimento	de	manutenção	tanto	nos	agitadores	originais	quanto	nos	agitadores	com	
alteração,	pois,	não	é	possível	realizar		manutenção	somente	nos	agitadores	que	sofreram	algum	tipo	
de	desgaste,	em	razão	de	que	todos	os	seis	agitadores		fazem	parte	do	mesmo	tanque-reator.	O	tempo	
gasto	para	realizar	a	manutenção	e	colocar	esse	equipamento	em	funcionamento	novamente,	é	grande,	
onde	para	empresas	que	dependem	de	sua	produtividade,	diariamente,	não	seria	algo	vantajoso.	Então,	
sempre	que	a	manutenção	é	realizada	nesse	equipamento,	todo	o	processo	é	realizado	em	todos	os	
seis	 agitadores.	 	Aproveitando	 da	 situação,	 podemos	 destacar	 também	 todo	 o	 custo	 que	 gerou	 de	
material,	como	também	todos	os	trabalhadores	que	estariam	disponíveis	e	envolvidos	para	realizar	
a	manutenção,	o	custo	da	planta	parada	e	também	o	fornecimento	dessa	matéria-prima	para	outras	
plantas.	Vale	ressaltar	também	que	uma	parada	como	essa	é	necessário	pelo	menos		sete	dias	para	
realizar	a	manutenção	em	todos	os	agitadores	e	coloca-los	em	funcionamento,	ou	seja,	deixaria	de	
produzir dentro desse intervalo de tempo. 
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	 	 Quadro	2	-	Tabela	comparativa	entre	agitador	original	e	agitador	com	alteração	de		
  engenharia.

	 	 Fonte:	Os	autores	(2019).

	 Após	análises	de	todos	os	resultados	gerados	a	partir	da	mudança	realizada	nos	impelidores,	
foi	proposto	que	a	Melhoria	3	 fosse	 introduzida	em	mais	dois	 agitadores	 afim	de	assegurar	que	a	
melhoria	teve	ótimos	resultados	até	então,	totalizando	50%	dos	agitadores	do	reator	com	a	Melhoria	3.
	 Diante	dos	resultados	alcançados	e	esperados	durante	o	ano	de	2017,	uma	nova	inspeção	foi	
realizada.	Durante	a	intervenção,	repetiu-se	o	ocorrido	no	evento	anterior	no	inicio	do	ano	de	2016,	
onde	apenas	os	agitadores	que	ainda	não	tinham	passado	pela	Melhoria	3	tinham	sofrido	algum	tipo	
de	falha	semelhante	(Fig.	3).
	 A	partir	da	intervenção	no	começo	de	2018,	uma	reunião	final	estabeleceu	que	a	Melhoria	3	
substituiria	o	antigo	modelo	de	impelidores,	e	assim,	formalizando	a	aplicação	desta	melhoria	para	
todos	os	outros	agitadores	reatores	daquela	planta.
	 Diante	dos	 resultados	apresentados	e	alcançados,	 foi	possível	vivenciar	 toda	a	aplicação	da	
ferramenta	computacional	(SolidWorks)	em	seu	ambiente	funcional.	Com	toda	certeza,	a	utilização	
desse	software	ajudou	tanto	nos	custos	de	um	projeto	bem	elaborado	quanto	no	tempo	necessário	para	
realizar	testes	(Quadro	3).

	 	 Quadro	3	-	Tabela	comparativa	antes/pós	melhoria.

	 	 Fonte:	Os	autores	(2019).

	 Como	dito	 anteriormente,	 após	 incorporar	o	modelo	3,	 escolhido	como	melhor	opção	para	
um	fator	de	segurança	considerável,	em	uma	parada	longa	no	final	de	2016,	os	resultados	esperados	
foram	alcançados	e	 sustentados,	 já	que	o	agitador	usado	como	“teste”	não	houve	desgastes	e	nem	
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perca de funcionalidade, onde o modelo original já teria sofrido algum tipo de falha neste momento. 
Sem	 dúvida,	 atingir	 esse	 resultado	 trouxe	 uma	 segurança	 para	 introduzir	 esse	 aperfeiçoamento	 a	
mais	agitadores	do	conjunto	do	reator	e	aumentar	a	expectativa	de	que	a	idéia	central	de	aumentar	a	
longevidade	desse	equipamento	tenha	sido	alcançada.
	 Consequentemente,	no	início	de	2018,	realizou-se	uma	reunião	onde	ficou	estabelecido	que	o	
Modelo	3	substituiria	todo	o	restante	dos	agitadores	que	ainda	não	estavam	de	acordo	com	o	modelo	
de	melhoria	 e	passaria	 a	 ser	o	novo	modelo	original	do	equipamento.	Assim	sendo,	 a	partir	deste	
momento	é	que	seria	possível	obter	“realmente”	a	longevidade	e	aumento	a	disponibilidade	que	se	
espera, onde todo o conjunto estará de acordo com a melhoria proposta.  
 Além da modelo da pá ter sido alterado, o material correspondente aos impelidores também 
foi	alterado	como	dito	anteriormente.	O	SAF2507	 	 também	obteve	ótimos	resultados	em	relação	à	
resistência	 mecânica	 quando	 comparado	 ao	 Aço	 Inox	 904L,	 onde	 desgastes,	 trincas	 e	 corrosão	
diminuiram consideravelmente.
	 Portanto,	como	esperado,	foi	realizada	a	inspeção	em	junho	de	2019,	ou	seja,	o	aumento	da	
disponibilidade	de	6	meses	como	estimado	foi	alcançada	e	até	mesmo	superada	as		expectativas.

CONCLUSÃO

	 Um	dos	temas	mais	abordados	nos	dias	de	hoje,	se	não	o	mais,	é	na	dificuldade	de	aumentar	e	
manter	a	disponibilidade	dos	equipamentos	industriais,	tendo	como	base	o	modo	de	sua	funcionalidade.	
Sabemos	 que	 industrias	 visam	 a	 produção	 e	 qualidade	 acima	 de	 tudo,	 porém,	 conquistar	 esses	
objetivos	necessitam	de	equipamentos	que	consigam	ter	um	desempenho	favorável.	A	 importância	
desse	trabalho,	sem	dúvida	nenhuma,	tornou-se	possível	ter	uma	idéia	clara	e	plausível	na	utilização	
de	 ferramentas	 computacionais	 afim	de	obter	 resultados	 significativos	e	 rápidos,	onde	a	busca	por	
resolução	de	problemas	situacionais	está	diretamente	ligado	em	“fazer	muito	com	pouco”.	
 Esse projeto, como outros também, tem gerado impactos relevantes na realidade, realidade 
na	qual	 está	diretamente	 ligada	 ao	 início	da	 Industria	4.0,	 onde	 a	descentralização	do	 controle	de	
processos	está	se	tornando	“independente”,	ou	seja,	as	própias	máquinas/equipamentos	estão	trazendo	
informações	de	sí	própias	sem	necessidade	de	uma	intervenção	humana.	
	 A	realização	dessa	melhoria	nos	 impelidores	de	um	agitador	em	um	tanque-reator	químico	
gera	cada	vez	mais	a	busca	contínua	de	novas	tecnologias	para	que	facilite	cada	vez	mais	a	solucionar	
problemas conforme a necessidade.
	 Constatou-se	de	Janeiro/2016	até	Junho/2019,	alterando-se	três	dos	seis	agitadores	que	compõe	
o	tanque	reator,	obteve-se	um	ganho	de	3.600	horas	na	disponibilidade	do	equipamento.	Em	Janeiro	
de	2020,	onde	todos	os	agitadores	que	fazem	parte	do	conjunto	tanque-reator	abordado	no	projeto,	
estarão	portando	a	Melhoria	3	nas	pás	de	seus	impelidores.	Com	isso,	imaginando	todas	as	futuras	
pequenas	paradas	da	planta	em	questão,	o	tanque-reator	alcançará	um	registro	por	cerca	de	seis	meses	
a	mais	em	relação	à	antiga	situação,	ou	pelo	menos	perto	disso,	e	assim,	será	atingido	a	disponibilidade	
por	parte	de	todo	o	conjunto,	ou	seja,	a	planta	poderá	rodar	por	cerca	de	3.600	horas	a	mais,	já	que	esse	
equipamento	é	o	grande	“gargalo”	da	parada.
	 Os	brilhantes	resultados	alcançados	nesse	presente	estudo	de	caso	de	melhoria	da	resistência	
mecânica	dos	impelidores	de	um	tanque	reator,	com	aumento	do	fator	de	segurança	do	equipamento,	
onde	o	desgaste	do	conjunto	se	dá	devido	ao	movimento	de	toda	a	massa	(fluído	e	partes	sólidas)	presente	
no	tanque-reator,	ininterrupto	e	contínuo	durante		um	intervalo	de	tempo,	foi	possível	reconhecer	o	
quão	 importante	o	uso	da	ferramenta	computacional	ajudou	na	busca	de	uma	melhor	performance	
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de	desempenho	para	todo	o	conjunto	do	equipamento.	A	utilização	do	software	SolidWorks	além	de	
auxiliar	com	facilidade	e	rapidez	a	executar	todos	os	cálculos	e	todos	os	esforços	que	surgiriam	nas	pás	
dos	impelidores	também	deixou	o	projeto	muito	econômico,	rápido	e	acessível,	onde	que	para	muitas	
grandes	empresas	que	visam	lucros	de	suas	horas	trabalhadas,	o	tempo	se	torna	um	recurso	muito	caro	
e,	mostrando	mais	uma	vez,	que	a	tecnologia	em	união	com	a	informática,	consegue	atingir	diferentes	
tipos	de	área	e	situações,	podendo	adaptá-las	conforme	as	necessidades.
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COMPETÊNCIAS 4.0: DESVENDANDO RELAÇÕES ENTRE A FORMAÇÃO 
SUPERIOR E O PERFIL PROFISSIONAL

Luciana	Cezarino,	UFU,	icezarino@gmail.com

RESUMO

	 A	quarta	revolução	industrial	traz	consigo	a	necessidade	de	mão-de-obra	qualificada	em	todos	
os	níveis	hierárquicos	da	organização.	Hecklau	et	al	(2016)	e	Liboni	et	al	(2019)	propõem	frameworks	
de	Competências	4.0	que	envolvem	desdobramentos	sociais,	metodológicos,	pessoais	e	técnicos	aos	
recursos	humanos.	Considerando	o	relevante	volume	de	força	de	trabalho	no	Brasil	questiona-se	se	essas	
competências	estão	sendo	formadas	pela	academia	ou	desenvolvidas	pelos	profissionais	no	mercado.	
Para	isso	essa	pesquisa	relaciona	as	competências	4.0	da	literatura	com	as	identificadas	nos	recursos	
humanos	brasileiros	e	na	formação	superior	em	administração	por	meio	de	um	estudo	netnográfico	
com	redes	sociais	e	websites	de	escolas	de	Administração.		Os	resultados	revelam	dissociações	entre	
as	variáveis	do	framework.	As	competências	 técnicas	são	mais	citadas	nos	currículos	profissionais	
enquanto	as	competências	sociais,	pessoais	e	metodológicas	são	mais	presentes	nos	projetos	pedagógicos	
das	 escolas	 de	 administração.	Os	 achados	 implicam	 que	 esse	 profissional	 completo,	 habilitado	 às	
competências	4.0,	ainda	é	escasso	no	mercado	e	que	a	formação	superior	em	administração	não	tem	
acompanhado	a	velocidade	de	transformação	digital	global,	fato	esse	evidenciado	pela	baixa	adesão	
às	competências	de	gestão	tecnológica	e	de	desenvolvimento	sustentável	requeridas.

Palavras chave:	 Competências	 4.0,	 Netnografia,	 Formação	 Superior,	 Escolas	 de	 Administração,	
Indústria	4.0.

INTRODUÇÃO

	 Desafios	 já	 presentes	 para	 as	 organizações	 incluem	 a	 globalização,	 os	 espaços	 físicos,	
a	 tecnologia	 e	os	 funcionários.	Com	a	 Indústria	4.0,	 a	 tríade	de	objetos	 físicos,	 sua	 representação	
e	 serviços	 virtuais	 e	 aplicativos	 fará	 com	 que	 as	 interações	 humano-máquina	 sejam	 ainda	 mais	
frequentes,	podendo	resultar	em	mudanças	de	paradigmas	de	diferentes	naturezas.	A	transformação	
digital	modifica	produtos,	processos,	modelos	de	negócios	quebrando	paradigmas	rumo	a	eficiência	
operacional,	mercadológica	e	ao	desenvolvimento	sustentável	(DRATH;	HORCH,	2014;	ASSUNÇÃO,	
2016;	 BECKER;	 STERN,	 2016;	 STOCK;	 SELIGER,	 2016;	 CALITZ;	 POISAT;	 CULLE,	 2017;	
KERGROACH,	2017;	UNIDO,	2017).
	 O	 desenvolvimento	 tecnológico	 traz	 uma	 mudança	 social	 ambivalente:	 por	 um	 lado,	
consequências	muito	benéficas,	particularmente	para	o	aumento	da	renda	e	o	potencial	de	consumo,	
mas	 por	 outro	 lado,	 também	 traz	 alguns	 desafios	 árduos	 em	 termos	 de	 acompanhar	 as	mudanças	
nas	estruturas	econômicas	e	no	trabalho	(HIRSCH-KREISEN,	2016).	Discussões	intensivas	sobre	as	
perspectivas	da	 Indústria	4.0	 têm	ocorrido	mundialmente	 (HIRSCH-KREISEN,	2016;	KIM;	KIM,	
2016;	KURUCZLEKI	et	al.,	2016;	WEF,	2018)	e,	comparativamente	a	outros	países	como	Alemanha,	
Coreia	do	Sul,	Estados	Unidos	e	França	(BMUB,	2014;	LIAO	et	al.,	2017;	UNIDO,	2017;	WEF,	2018),	
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o	Brasil	mantém-se	num	estado	defasado	(CEZARINO	et	al.,	2019).
	 Nos	 estudos	 dessa	 transformação	 algumas	 lacunas	 são	 encontradas	 como	 a	 relação	 da	
digitalização	com	a	produção	mais	limpa	e	as	tecnologias	verdes	(LIAO	et	al.,	2017,	FARIAS	et	al.,	
2013);	e,	em	adição,	os	gargalos	de	fatores	de	produção	que	a	indústria	4.0	pode	enfrentar	(BURRITT;	
CHRIST,	2016,	Alcácer	&	Cruz-Machado,	2019).	Os	profissionais	habilitados	a	performar	soluções	
para	a	indústria	4.0	automaticamente	estão	em	busca	de	produção	mais	limpa,	processos	e	produtos	
industriais	com	menos	externalidades	negativas	(STOCK;	SELIGER,	2016)	o	que	exige	qualificação	e	
formação	específica.	
	 Neste	ínterim,	um	dos	fatores	mais	críticos	apontados	nessas	lacunas	é	a	questão	da	qualificação	
dos	recursos	humanos	(JABBOUR	et	al.,	2018,	LIBONI	et	al,	2019).	Na	literatura	alguns	frameworks	
descrevem	as	competências	técnicas	e	humanas	(Hecklau	et	al.,	2016,	Liboni,	2019)	representando	os	
caminhos	de	qualificação	que	esse	profissional	deverá	percorrer	para	atender	aos	novos	requisitos	do	
mercado	de	trabalho	na	transformação	digital.	
	 Almejando	 preencher	 as	 lacunas	 deixadas	 por	 Jabbour	 et	 al.	 (2018)	 relacionadas	 ao	 papel	
específico	dos	fatores	críticos	de	recursos	humanos	na	 implementação	de	 tecnologias	Indústria	4.0	
orientadas	para	a	sustentabilidade,	a	principal	questão	que	os	 formuladores	de	políticas	enfrentam	
é:	 que	 habilidades	 serão	 necessárias	 no	 futuro	 do	 trabalho?	 (UNIDO,	 2017).	Nessa	 perspectiva,	 a	
principal	 questão	 que	 os	 formuladores	 de	 políticas	 e	 pesquisadores	 enfrentam	 é:	 os	 profissionais	
brasileiros	apresentam	as	competências	requeridas	pela	indústria	4.0?	E	ainda,	as	escolas	de	negócios	
no	Brasil	estão	preocupadas	com	a	formação	dessas	habilidades?
	 Neste	sentido,	esta	pesquisa	visa	relacionar	as	competências	requeridas	para	a	Indústria	4.0	
na	literatura,	baseadas	em	Hecklau	et	al	(2016)	e	Liboni	(2019),	com	as	competências	identificadas	
nos	recursos	humanos	brasileiros	e	na	formação	superior	em	administração.	Para	isso,	utilizou-se	a	
técnica	de	netnografia.	Na	primeira	fase	buscou-se	informações	de	perfil	profissional	de	brasileiros	a	
partir	do	LinkedIn,	relacionando	palavras-chave	como	“Indústria	4.0”,	“sustentabilidade”,	“inovação”,	
“tecnologia(s)	 verde(s)”,	 “economia	 circular”,	 “fábrica(s)	 digital(is)”,	 “manufatura(s)	 digital”	 e	
“cidade(s)	inteligente(s)”.	Posteriormente	optou-se	também	por	analisar	as	habilidades	e	competências	
definidas	nos	projetos	pedagógicos	do	curso	de	administração	das	quatro	melhores	 instituições	de	
ensino superior brasileiras.
	 Como	metodologia	foi	adotada	a	técnica	de	netnografia,	ou	seja,	coleta	de	dados	a	partir	de	
informações	 disponibilizadas	 pela	 internet	 no	LinkedIn	 e	 nos	 projetos	 pedagógicos	 dos	 cursos	 de	
Administração	das	Instituições	de	Ensino	Superior.	Os	resultados	encontrados	sugerem	que	apesar	
das propostas dos cursos indicarem o desenvolvimento de várias habilidades distintas não contemplam 
algumas	 que	 são	 consideradas	 essenciais	 como	 competências	 para	 o	 desempenho	 de	 funções	
relacionadas	 a	 industria	 4.0	 e	 as	 transformações	 digitais,	 como	 por	 exemplo,	 comprometimento,	
cooperação,	trabalhar	sob	pressão,	flexibilidade,	compreensão	da	segurança	em	tecnologia,	codificação	
e mídia social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
 
 O advento da Indústria 4.0 e as tecnologias verdes
 
	 A	Indústria	4.0	foi	apresentada	pela	primeira	vez	na	feira	de	Hanôver,	na	Alemanha,	em	2011	
e	utilizou	como	estratégia	competitiva	usar	o	monitoramento	inteligente	nos	processos	de	produção	
para	auxiliar	na	tomada	de	decisões	e	na	manutenção	de	máquinas	para	reduzir	custos	das	indústrias	
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alemãs	(DRATH;	HORCH,	2014;	MORRAR;	ARMAN;	MOUSA,	2017).	Somente	em	2013,	a	visão,	os	
recursos	de	integração,	as	áreas	de	ação	prioritárias	e	as	aplicações	foram	apresentadas	num	relatório,	
de	forma	a	demonstrar,	de	forma	mais	completa,	os	avanços	tecnológicos	que	a	Indústria	4.0	pode	
trazer	(LIAO	et	al.,	2017).
	 Ainda	mais	 incipiente	 é	 a	 produção	 de	 pesquisas	 acerca	 da	 sustentabilidade	 das	 redes	 de	
produção	 no	 contexto	 da	 Indústria	 4.0.	Muitas	 lacunas	 são	 encontradas	 e	 ainda	 não	 foram	 feitas	
análises	acerca	da	produtividade	e	eficiência	de	recursos,	estruturas	regulatórias	para	adaptação	das	
inovações	 com	a	 legislação	 existente	 (LIAO	et	 al.,	 2017),	 de	 ações	governamentais	 que	permita	o	
sub¬sídio	de	produção	sustentável	de	produtos	verdes	(FARIAS	et	al.,	2013)	e	do	contexto	mais	amplo	
da	sustentabilidade	corporativa	(BURRITT;	CHRIST,	2016).
	 Por	meio	do	estudo	de	Liao	et	al.	(2017)	infere-se	que	a	Indústria	4.0	trata	de	cinco	pontos	
essenciais:	 tecnologias	 inteligentes	 de	 fabricação	 e	 automação;	 habilitação	 de	 tecnologias	 para	 as	
fábricas	 do	 futuro;	 informática	 industrial	 e	 suas	 aplicações;	 sistemas	 avançados	 de	 informação	 e;	
manufatura	para	uma	economia	sustentável.	Sobre	os	elementos	que	a	compõem,	pode-se	listar	como	
prioritários	a	Internet	das	Coisas,	a	Inteligência	Artificial,	Big	Data	e	armazenamento	em	nuvem	e	
Sistemas Cyber Físicos
	 A	Quarta	Revolução	Industrial	surge	na	parte	de	trás	da	Internet	das	Coisas	(IoT),	transformando	
fábricas	em	fábricas	inteligentes	onde	a	produção	é	controlada	com	base	na	troca	de	dados	e	informações	
entre	os	diferentes	elementos	envolvidos.	As	“peças	inteligentes”	guiam	e	suportam	os	processos	de	
produção	e	documentação	comunicando	seu	estado	(qual	estágio	do	processo	de	produção	estão)	e	
quais	parâmetros	foram	definidos	para	eles	e	onde	devem	ser	entregues.	Isso	representa	uma	transição	
do atual sistema de controle central nas fábricas para um sistema de controle local descentralizado 
(BMUB,	2018).
	 As	 Fábricas	 Digitais	 só	 são	 possíveis	 pela	 conexão	 dos	 recursos,	 maquinários	 e	 sistemas	
logísticos de maneira online, de forma rápida e automatizada, favorecida pelo surgimento da tecnologia 
sem	fio	 (EUROPEAN	COMISSION,	2010;	BMUB,	2014).	A	 ideia	basal	da	 IoT	é	 fazer	com	que	a	
presença	difusa	de	coisas	ao	nosso	redor	se	comuniquem	umas	com	as	outras	para	alcançar	objetivos	
comuns.	A	Inteligência	Artificial	(IA),	por	sua	vez,	é	uma	tecnologia	que	tem	sido	usada	para	simular	
o	processo	humano	de	pensar	e	se	comportar.	Para	permitir	que	o	computador	obtenha	uma	aplicação	
de	alto	nível,	ele	fabrica	máquinas	ou	sistemas	inteligentes	semelhantes	ao	cérebro	humano	(BRASIL,	
2018).
	 Já	por	meio	do	Big	Data	é	possível	projetar	arquiteturas	que	equilibram	a	latência	de	dados	com	
os	requisitos	de	dados	de	aplicativos	e	ciclos	de	decisão,	ou	seja,	estruturar	uma	cadeia	de	fornecimento	
de	informações	conforme	a	demanda	real.	Sistemas	Cyber	Físicos	(CPS),	por	sua	vez,	sintetizam	a	
fusão	entre	o	mundo	físico	e	digital,	a	chamada	“digitização”.	O	termo,	ainda	em	ascensão,	descreve	
a	interligação	inteligente	de	cadeias	de	valor	de	produtos	ou	serviços	em	tempo	real	e	a	aplicação	de	
uma	solução	de	ponta	a	ponta	usando	tecnologias	de	informação	e	comunicação	(STOCK;	SELIGER,	
2016).
	 A	implementação	da	Indústria	4.0	leva	a	novos	paradigmas	da	cadeia	de	fornecimento	baseados	
em	redes	complexas	e	entrelaçadas	de	manufatura	com	funções	diferenciadas	para	fornecedores	de	
produtos	 físicos,	 clientes	 e	 provedores	 de	 serviços	 logísticos,	 possibilitando	 identificar	 e	 rastrear	
produtos	individualmente	durante	todo	o	seu	ciclo	de	produção	(STOCK;	SELIGER,	2016;	PRAUSE;	
ATARI,	2017).	Isso	permitirá	que	os	produtos	se	organizem	e	encontrem	seu	próprio	caminho	através	
dos	processos	de	produção	e	dos	canais	finais	de	distribuição	para	o	cliente,	com	base	em	redes	de	
produção	e	 logística	abertas,	dinâmicas	e	 inteligentes.	 ,	 a	produção	 industrial	 torna-se	muito	mais	
flexível	e	transparente	(BEIER;	NIEHOFF;	XUE,	2018),	diminuindo	as	desconfianças	em	relação	à	
veracidade	dos	dados	apresentados	em	relatórios	de	sustentabilidade	divulgados	pelas	organizações	
(BURITT;	CHRIST,	2016).
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	 O	 desenvolvimento	 sustentável	 se	 torna	 pano	 de	 fundo	 dessa	 mudança,	 haja	 vista	 que	 a	
produção	 industrial	 nas	 fábricas	 inteligentes	 seja	 integrada	 e	 promova	 soluções	 verdes	 enquanto	
houver	 um	 planejamento	 que	 envolva	 diversas	 ações	 alinhadas	 à	 mudança,	 como	 planejamento	
estratégico,	trabalho	em	equipe,	comunicação.	Como	citado,	as	fábricas	inteligentes	também	oferecem	
oportunidades	para	fortalecer	o	papel	do	uso	de	recursos	renováveis	na	produção	industrial	que	inclui	
melhorias	 tanto	no	que	diz	respeito	à	eficiência	produtiva	quanto	à	economia	circular	de	produção	
(STOCK;	SELIGER,	2016).	
	 Apesar	de	uma	crescente	adoção	de	ações	relacionadas	às	tecnologias	verdes	para	a	Indústria	
4.0,	o	termo	revolução	não	se	refere	à	realização	técnica,	mas	à	capacidade	de	enfrentar	os	desafios	
atuais	e	futuros	(DRATH;	HORCH,	2014).	Portanto,	mesmo	com	a	crescente	pressão	para	atender	às	
novas	demandas	dos	clientes	e	empregar	as	 tecnologias	avançadas	 trazidas	pela	Quarta	Revolução	
Industrial,	percebe-se	que	a	inovação	oportuna	sustentável,	bem	como	as	instalações	de	apoio,	ainda	
precisa	evoluir	(LI;	HOU;	WU,	2017).	

 Gestão de Pessoas e Competências 4.0

	 As	abordagens	e	ideias	no	contexto	da	Indústria	4.0	estão	situadas	na	interface	das	disciplinas	
engenharia	elétrica,	administração	de	empresas,	ciência	da	computação,	engenharia	de	sistemas	de	
negócios	 e	 de	 informação	 e	 engenharia	mecânica,	 assim	 como	 os	 segmentos	 correlatos	 (LASI	 et	
al.;	2014),	logo,	a	Agenda	Brasil	4.0,	seguindo	estas	recomendações,	atuará	no	“[...]	mapeamento	de	
competências,	entendimento	das	demandas	de	mercado,	requalificação	de	trabalhadores	e	preparação	
das	 novas	 gerações	 para	 o	mundo	 4.0”	 (BRASIL,	 2018),	 trabalhando	 principalmente	 na	 educação	
profissional	 com	 foco	 em	 tecnologia,	 permitindo	 a	 oferta	 e	 a	 demanda	 de	 cursos	 oferecidos	 em	
estruturas	educacionais	tanto	públicas	quanto	privadas,	assim	como	oferecer	treinamento	a	professores	
que	educarão	alunos	da	rede	federal	de	educação	profissional	e	tecnológica.
	 Uma	vez	que	na	Indústria	4.0	as	pessoas	continuarão	tendo	um	papel	fundamental	na	criação	de	
valor	nas	empresas	(HECKLAU	et	al.,	2016;	BECKER;	STERN,	2016),	isso	exige	recursos	humanos	
cada	 vez	 mais	 qualificados,	 capazes	 de	 acompanhar	 e	 participar	 dessa	 tendência.	 Atualmente,	 o	
treinamento	de	habilidades	eficientes	e	de	alta	qualidade,	bem	como	o	cultivo	de	talentos	inovadores,	
estão	se	 tornando	cada	vez	mais	urgentes,	uma	vez	que	os	capitais	humanos	 inovadores	ainda	são	
escassos	(LI;	HOU;	WU,	2017).	As	novas	tarefas	serão	mais	complexas	e	intensamente	conectadas	
a	 dispositivos	 computacionais	 enquanto	 que	 tarefas	 simples	 e	 repetitivas	 serão	 automatizadas	
(BECKER;	STERN,	2016).	Para	Li,	Hou	e	Wu	(2017),	os	governos	devem	tomar	medidas	para	acelerar	
a	eliminação	do	modo	de	manufatura	extensiva,	que	depende	exclusivamente	de	mão	de	obra	humana,	
ao	mesmo	tempo	em	que	promovem	a	inovação	tecnológica.
	 Considerando	 que	 essas	 propostas	 se	 referem	 à	 educação	 à	 formação	 de	 competências	
empresariais,	torna-se	imprescindível	descrever	os	conceitos	de	competência	e	seus	modelos	de	gestão	
pela	Gestão	de	Pessoas.	No	contexto	brasileiro,	 o	movimento	 rumo	a	Gestão	de	Pessoas	 e	o	 foco	
nas	competências	 se	dá	a	partir	de	1950	com	a	permissão	de	entrada	de	empresas	montadoras	no	
país.	As	 funções	 ocupadas	 nas	 fábricas	 à	 época	 exigiam	 dos	 trabalhados	 conhecimentos	 técnicos	
e	 formação	específica	para	operação	e	manutenção	de	maquinário,	o	que	 resultou	na	expansão	de	
escolas	 profissionalizantes.	 As	 competências,	 então,	 começam	 a	 ser	 analisadas	 nos	 processos	 de	
contratação	e	manutenção	dos	cargos	de	modo	que	possam	contribuir	para	o	crescimento	organizacional	
(ASSUNÇÃO,	2016).
	 O	sistema	de	Gestão	por	Competências	pode	ser	observado	por	duas	perspectivas	distintas,	
tal	como	a	filosofia	estratégica,	que	busca	maximizar	a	produtividade	por	meio	de	um	conjunto	de	
políticas	e	diretrizes	organizacionais	interligadas;	e	como	ferramenta	de	Gestão	de	Pessoas,	que	visa	a	
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obtenção	de	lucro	financeiro	(SARSUR,	2007).	Estrategicamente,	as	empresas	definem	e	formalizam	
um	conjunto	de	competências	que	esperam	de	seus	colaboradores,	de	acordo	com	seus	objetivos	e,	
para	tanto,	utilizam	a	Gestão	por	Competências	(FERNANDES,	2013).
	 Uma	Gestão	de	Pessoas	sustentável	traz	resultados,	além	dos	econômicos,	sociais	e	ecológicos,	
como	a	 interconectividade	 interna	e	externa	da	organização,	promovendo	uma	maior	qualidade	de	
vida	no	trabalho	e	em	sociedade	(KRAMAR,	2014).	Considerando	que	o	crescente	volume	de	dados	
aumentará	 a	 demanda	 pelo	 sistema	 e,	 serviços	 em	 nuvem,	 de	 um	modo	 geral,	 as	 competências	 e	
deveres	em	devem	aumentar	maciçamente	em	importância	e	fundir-se	com	as	outras	competências	
técnicas	de	produção	existentes	(HIRSCH-KREISEN,	2016).	A	Tecnologia	da	Informação,	que	possui	
um	papel	fundamental	de	integração	nas	empresas,	apesar	de	ser	uma	área	vista	apenas	como	suporte	
pelos	outros	setores,	passa	a	ter	uma	importância	maior	na	Indústria	4.0	(WEF,	2016),	estando	no	cerne	
das	ações	de	promoção	de	formação	profissional.	
	 Os	profissionais	envolvidos	na	produção	de	componentes	e	maquinário,	geralmente	engenheiros	
(mecânicos,	 elétricos,	 de	 produção,	 etc.),	 deverão	 ter	 também	 competências	 dos	 profissionais	 de	
computação	 (analistas	de	 sistemas,	cientistas	da	computação,	desenvolvedores	e	programadores	de	
software)	para	as	fábricas	digitais	(BENESOVA;	TUPA,	2017).	Capacidades	como	auto-organização,	
gerenciamento,	 trabalho	 em	 equipe	 e	 habilidades	 de	 comunicação	 também	 devem	 crescer	 em	
importância	 no	 mundo	 emergente	 (KERGROACH,	 2017)	 complementando	 as	 competências	 de	
inteligência	emocional,	 social	e	cognitiva	que	são	eficazes	em	papéis	profissionais,	gerenciais	e	de	
liderança	em	muitos	setores	da	sociedade	(BOYATZIS,	2008).
	 Os	principais	desafios	para	os	trabalhadores	no	novo	cenário	tecnológico,	como	a	redundância,	
contenção	 e	 aumento	 do	 desemprego,	 podem	 ser	 enfrentados	 pela	 educação	 e	 pelo	 treinamento	
(CALITZ;	 POISAN;	 CULLEN,	 2017).	 Abordagens	 metodológicas	 inovadoras	 serão	 necessárias	
para planejamento e desenvolvimento de sistemas de manufatura na industrial digital e, para tanto, a 
criação,	gerenciamento	e	compartilhamento	do	conhecimento	se	tornam	fundamentais	(LASI	et	al.,	
2014).
	 Os	frameworks	apresentados	por	Hecklau	et	al	 (2016)	e	Liboni	et	al	 (2019)	são	exibidos	de	
forma	visual	na	figura	1.	Os	modelos	convergem	em	suas	contribuições,	apenas	diferindo	da	questão	
de	competências	metodológicas	em	que	Liboni	et	al	(2019)	funde	com	as	competências	pessoais.

	 	 Figura	1	–	Framework	de	competências	da	indústria	4.0	segundo	Hecklau	et	al	(2016)		
	 	 e	Liboni	et	al	(2019)

	 Para	Sivathanu	e	Pillai	(2018)	a	partir	das	inovações	tecnológicas	a	indústria	está	testemunhando	
mudanças	no	empregado	e	nas	gerações	que	se	juntam	às	organizações,	e	espera-se	que,	até	2020,	
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metade	da	força	de	trabalho	será	composta	por	funcionários	da	geração	Y	ou	geração	Y	(nascidos	entre	
1980	e	2000).	As	gerações	Y	e	Z	(nascidos	depois	de	2000)	cresceram	na	era	da	internet,	mídias	sociais	
e	smartphones	e	tem	expectativas	diferentes	de	seus	empregadores,	como	em	qualquer	momento	e	em	
qualquer	 lugar,	considerando	de	maneira	mais	contundente	elementos	como	colaboração,	 feedback	
instantâneo,	cultura	aberta	e	decisões	baseadas	em	dados.	O	Smart	Human	Resources	(SHR	4.0),	ou	
Recursos	Humanos	Inteligentes,	são	alimentados	por	tecnologias	emergentes	e	funcionários	da	nova	
geração.	
	 Capacidades	 como	 auto-organização,	 gerenciamento,	 trabalho	 em	 equipe	 e	 habilidades	 de	
comunicação	 também	devem	crescer	 em	 importância	no	mundo	emergente	 (KERGROACH,	2017)	
complementando	as	competências	de	inteligência	emocional,	social	e	cognitiva	que	são	eficazes	em	
papéis	profissionais,	gerenciais	e	de	liderança	em	muitos	setores	da	sociedade	(BOYATZIS,	2008).

MÉTODO

	 Retomando	o	objetivo	geral	“relacionar	as	competências	 requeridas	para	a	 Indústria	4.0	na	
literatura,	baseadas	em	Hecklau	et	al	(2016)	e	Liboni	et	al	(2019),	com	as	competências	identificadas	
nos	 recursos	humanos	brasileiros	e	na	 formação	superior	em	administração”,	o	presente	estudo	se	
enquadra	como	pesquisa	de	caráter	exploratório,	de	natureza	qualitativa.	Muitas	vezes,	com	intuito	de	
obter	uma	análise	mais	específica	de	um	fenômeno	descrito,	como	a	que	se	propõe	neste	trabalho,	um	
levantamento	de	dados	se	faz	mais	adequado	(MARCONI;	LAKATOS,	2002).	
	 Para	o	desenvolvimento	de	parte	da	pesquisa	 foram	utilizadas	 técnicas	de	netnografia	para	
levantamento	de	dados.	A	netnografia	mantém	relação	com	o	método	etnográfico	que	se	caracteriza	
pela	tentativa	de	estudar	as	esferas	comportamentais,	de	comunicação	e	atitudes	de	grupos	ou	culturas,	
não	exclusivamente	no	universo	virtual,	mas	também	no	real	pois	o	primeiro	é	capaz	de	espelhar	o	
segundo	(NOVELLI,	2010).	O	método	surgiu	em	uma	época	na	qual	a	internet	era	fortemente	baseada	
em	conteúdo	textual	e	permite	novas	formas	de	explorar	o	cotidiano	dos	grupos	ou	culturas	específicas	
(NOVELLI,	2010),	neste	caso,	da	rede	social	com	fins	profissionais	“LinkedIn.	
	 A	pesquisa	netnográfica	ocorreu	conforme	os	seguintes	passos:
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	 	 Figura	2	–	Percurso	metodológico
	 	 Fonte:	Elaboração	Própria

	 No	mecanismo	de	busca	foram	utilizadas	as	palavras-chaves	relacionadas	ao	tema	do	trabalho	
propostas	a	partir	do	trabalho	de	Hecklau	et	al	(2016)		e	Liboni	et	al	(2019).	Foram	buscados	os	termos	
“Indústria	4.0”,	“sustentabilidade”,	“inovação”,	tecnologia(s)	verde(s)”,	“economia	circular”,	“fábrica(s)	
digital(is)”,	“manufatura(s)	digital”	e	 	cidade(s)	 inteligente(s)”	nos	 idiomas	português	e	 inglês,	 tanto	
individualmente	como	a	combinação	dos	termos.	O	período	de	coleta	dos	dados	netnográficos	ocorreu	
no	final	de	2018	e	início	de	2019.	
	 A	pesquisa	netnográfica	ocorreu	conforme	os	seguintes	passos:

	 1.	 No	 mecanismo	 de	 busca	 foram	 utilizadas	 as	 palavras-chaves	 relacionadas	 ao	 tema	
do	 trabalho,	 isto	 é,	 o	 desenvolvimento	 de	 tecnologias	 verdes	 na	 Indústria	 4.0.	 Foram	 buscados	 os	
termos	“Indústria	4.0”,	“sustentabilidade”,	“inovação”,	“tecnologia(s)	verde(s)”,	“economia	circular”,	
“fábrica(s)	 digital(is)”,	 “manufatura(s)	 digital”	 e	 “cidade(s)	 inteligente(s)”	 nos	 idiomas	 português	 e	
inglês,	tanto	individualmente	como	a	combinação	dos	termos;
	 2.	 A	partir	dos	resultados	obtidos,	verificou-se	a	enorme	quantidade	de	currículo	as	serem	
trabalhados	e	a	diversidade	de	perfis	encontrados,	fugindo	do	objetivo	dessa	pesquisa;
	 3.	 Realizou-se	 uma	 nova	 busca	 apenas	 com	 “indústria	 4.0”	 em	 que	 foram	 colhidas	
informações	 dos	 perfis	 dos	 indivíduos,	 tais	 como	 cursos	 de	 formação,	 cursos	 de	 especialização,	
experiências	profissionais,	experiência	no	exterior	e	conhecimento	de	idiomas;
	 4.	 Em	seguida	as	competências,	chamadas	pelo	Linkedin	de	“skills”	foram	destacadas	em	
diferentes	seções:	técnicas	e	interpessoais.	O	site	propõe	essa	divisão	e	a	pesquisa	seguiu	esse	formato	
para	facilitação	da	análise	dos	dados
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	 	 A	 partir	 dos	 resultados	 obtidos,	 verificou-se	 a	 enorme	 quantidade	 de	 currículo	 as	 serem	
trabalhados	e	a	diversidade	de	perfis	encontrados,	fugindo	do	objetivo	dessa	pesquisa.	Sendo	assim,	
optou-se	pela	consideração	dos	dez	primeiros	currículos,	que	se	apresentavam	como	mais	aderentes	
às	palavras-chave	segundo	o	buscador	do	site.	Os	dados	foram	minerados	a	partir	do	campo	“skills”	
onde	foram	destacadas	em	diferentes	seções:	técnicas	e	interpessoais.	O	site	propõe	essa	divisão	e	a	
pesquisa	seguiu	esse	formato	para	facilitação	da	análise	dos	dados.
	 Uma	 vez	 terminadas	 as	 coletas	 e	 compilações	 de	 dados,	 o	 tratamento	 e	 análise	 ocorreu,	
utilizando	a	metodologia	proposta	por	Bardin	(1977).	Para	a	coleta	por	meio	de	pesquisa	netnográfica,	
um	levantamento	da	frequência	foi	executado,	observando-se	a	ocorrência	dos	termos	utilizados,	os	
resultados	dos	cursos	de	formação,	idiomas,	etc.	Com	relação	às	competências	as	palavras	encontradas	
no	rol	de	habilidades	do	perfil	profissional	do	administrador	dos	quatro	melhores	cursos	de	graduação	
de	Instituições	de	Ensino	Superior	Brasileiras,	estabelecidas	pelo	Ranking	Universitário	da	Folha	no	
ano	de	2017,	foram	avaliadas	considerando	as	categorias	propostas	por	Hecklau	et	al.	(2016),	por	meio	
de	avaliação	exploratória.	
	 Nos	estudos	de	Hecklau	et	al.	(2016)	as	categorias	principais	que	caracterizam	as	competências	
requeridas	são:	técnicas,	metodológicas,	sociais	e	pessoais.	As	competências	técnicas	estão	relacionadas	
à	 habilidades	 que	 envolvem	 conhecimento	 técnico	 em	 tecnologia	 e	 segurança	 da	 informação,	
bem	como	de	codificação	e	uso	de	mídias.	As	metodológicas	referem-se	à	habilidades	de	gestão	e	
solução	de	problemas	e	conflitos,	envolvendo	tomada	de	decisão,	criatividade	e	empreendedorismo.	
As	 competências	 sociais	 envolvem	 a	 capacidade	 de	 trabalhar	 em	 equipe,	 liderança,	 cooperação,	
comprometimento	e	o	uso	de	ferramentas	de	comunicação	(inclusive	entre	culturas	distintas).	E	por	
fim,	as	competências	ditas	pessoais	são	relacionam-se	com	flexibilidade,	tolerância,	motivação	para	
aprender, conformidade, capacidade de trabalhar sob pressão e pensamento sustentável.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

 Dos dez primeiros da lista, há apenas uma mulher. Todos os indivíduos possuem curso de 
graduação.	As	áreas	variam	de	engenharia	elétrica,	de	produção	até	administração	de	empresas,	esta	
última	 com	 cinco	 representantes.	Apenas	 dois	 formados	 em	universidades	 particulares	 (Fundação	
Getúlio	Vargas)	e	um	formado	no	exterior	na	Universidade	de	Colônia,	na	Alemanha.	Quatro	candidatos	
possuem	MBA	 em	 diferentes	 áreas	 como:	 Administração,	 Engenharia	 da	 Produção,	 Sistemas	 de	
Informação	e	Tecnologia	da	Informação.	Três	deles	possuem	mestrado	em	universidades	de	renome	
no	Brasil,	um	inclusive	com	mestrado	em	Harvard.
	 Sobre	as	competências,	o	Linkedin	apresenta	uma	seção	em	que	o	próprio	individuo	aponta	
suas	skills	e	partir	daí	pode	receber	recomendações	de	outros	indivíduos	de	sua	rede	(endorsements).		
Na	tabela	1	estão	descritos	os	skills	e	as	recomendações	de	cada	perfil	pesquisado:

	 	 Tabela	1–	Fonte	de	competências	do	LinkedIn
	 	 Fonte:	elaboração	própria

	 Entre	 as	 principais	 competências	 técnicas	 apontadas	 no	 Linkedin	 estão	 a	 atividade	 de	
programação,	 desenvolvimento	 e	 arquitetura	 de	 software,	 Business	 inteligence,	 automação,	 data	
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analytics,	 controle	 de	 processos,	 controle	 de	 qualidade,	 gestão	 ágil	 (e	 derivados).	 Já	 nos	 projetos	
pedagógicos	dos	cursos	de	administração	surgem	conceitos	mais	escassos	como	“habilidade	técnica	
da	profissão”	e	gestão	por	processo	e	estado	da	arte	do	conhecimento	somando	oito	representações.	Em	
nenhum	dos	projetos	analisados	foi	detectado	algum	termo	análogo	ou	exato	às	competências	técnicas	
específicas	da	indústria	4.0,	especialmente	à	gestão	de	tecnologia.	Nota-se	um	hiato	mais	acentuado	
entre	as	duas	bases	no	que	tange	às	competências	técnicas,	os	profissionais	declaram	conceitos	mais	
alinhados	e	detalhados	de	seus	conhecimentos	técnicos	enquanto	as	escolas	possuem	poucas	inserções	
e	com	maior	abrangência	semântica.
	 Em	 relação	 às	 competências	 metodológicas,	 os	 dados	 da	 rede	 social	 apontam	 o	 contrário,	
nesse	caso	são	mais	escassas	as	declarações	e	recomendações	de	competências	metodológicas	com	
números	respectivos	de	10	e	7.	Já	nos	projetos	pedagógicos	as	metodológicas	são	mais	citadas,	com	22	
aparições.	Pelo	modelo	de	Hecklau	et	al	(2016)	as	competências	mais	comuns	são:	Ter	Criatividade,	
Pensamento	empreendedor,	Solucionador	de	problemas,	Solucionador	de	conflitos,	Tomador	de	decisão	
e	Habilidades	analíticas.
	 Percebe-se	 que	 alguns	 candidatos	 sequer	 mencionaram	 competências	 interpessoais.	 Tal	
esvaziamento	pode	se	justificar	em	função	da	falta	de	credibilidade	que	o	ato	de	elencar	competências	
interpessoais	na	página	do	Linkedin	pode	gerar	quando	o	indivíduo	é	avaliado	a	um	cargo	ou	nova	
função	de	trabalho.	Talvez	isso	justifique	o	fato	das	competências	interpessoais	não	serem	consideradas	
importantes	para	gestores	de	alta	qualificação	com	os	dez	selecionados	para	estudo.	
	 Socialmente,	 os	 resultados	 reiteram	 a	 dissociação	 das	 informações	 entre	 as	 duas	 bases.	
Nesse	caso,	os	projetos	pedagógicos	contêm	mais	competências	sociais	declaradas	do	que	os	perfis	
profissionais	 levantados	 pelo	 LinkedIn.	 Somente	 7	 competências	 sociais	 foram	 descritas	 pelos	
profissionais	sendo	as	mais	citadas:	habilidade	de	comunicação	e	trabalho	em	equipe.	Analisando-se	
esses	dados	é	possível	perceber	que	não	há	indícios	de	cruzamento	entre	as	características	de	perfil	
e	as	competências	para	indústria	4.0	no	Brasil	levantadas	com	quaisquer	menções	à	sustentabilidade,	
gestão da sustentabilidade, ecotecnologias ou tecnologias sustentáveis. 
	 A	implementação	de	tecnologias	relacionadas	a	indústria	4.0	exigirá	um	profissional	que	saiba	
trabalhar	em	grupo,	de	forma	colaborativa,	tenha	boa	sociabilidade	de	comunicação,	corroborando	que	
na	4.0	será	solicitado	que	os	indivíduos	trabalhem	em	equipe	e	saibam	aprimorar	seus	conhecimentos	
pelo	compartilhamento	e	construção	conjunta	de	conhecimento	(WEF,	2016).	Novamente	os	indivíduos	
que	 se	 expõem	 como	 experts	 em	 indústria	 4.0	 não	 apresentaram	 tais	 competências	 como	 foco	 de	
seu	perfil.	Há	possibilidade	de	que	a	confecção	das	páginas	não	ter	sido	precisa	o	suficiente	ou	há	a	
possibilidade	de	que	os	candidatos	a	possíveis	vagas	na	indústria	4.0	não	apresentem	as	competências	
sugeridas
	 Já	 nos	projetos	pedagógicos	das	 escolas	 estudadas	verificou-se	maior	 riqueza	de	detalhes	 e	
abrangência	de	todas	as	competências	sociais	citadas	no	modelo,	somando	o	total	de	15	aparições.
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	 Quadro	1:	Perfil	profissional	versus	competências	associadas	a	Industria	4.0
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	 Fonte:	Elaboração	própria

	 Percebe-se	pelas	características	descritas	no	quadro	anterior	que	as	instituições	de	ensino	superior	
brasileiras	colocam	em	seus	projetos	pedagógicos	um	perfil	de	profissional	voltado	para	habilidade	
humanas,	envolvendo	então	não	somente	as	capacidades	técnicas,	mas	as	condições	necessárias	para	
que	 o	 administrador	 consiga	 desenvolver	 ações	 de	 valorização	 do	 humano,	 do	 conhecimento	 e	 da	
aprendizagem.	Segundo	Hecklau	et	al.	(2016)	a	indústria	4.0	enfrenta	vários	desafios	relacionados	a	
digitalização	e	automatização,	de	ordem	econômica,	social,	técnica,	ambientais	e	políticas.	Por	isso	é	
necessário	o	desenvolvimento	de	competências	associadas	a	questões	como	globalização,	 inovação,	
trabalho	 cooperativo,	mudanças	 demográficas	 e	 de	 valores	 sociais,	 trabalho	 virtual,	 complexidade	
dos	 processos,	 aumento	 exponencial	 de	 tecnologia	 e	 uso	 de	 dados,	 trabalho	 colaborativo	 para	
desenvolvimento	de	plataformas,	escassez	de	recurso	e	mudanças	climáticas,	padronização,	segurança	
e privacidade de dados. 
	 Destaca-se	 no	 perfil	 proposto	 nos	 projetos	 pedagógicos	 a	 significativa	 associação	 entre	
as	 competências	 a	 serem	desenvolvidas	no	 curso	de	graduação	 em	administração	 e	 as	 habilidades	
metodológicas	 propostas	 por	 Hecklau	 et	 al.	 (2016),	 em	 termos	 especialmente	 das	 habilidades	 de	
criatividade,	analítica	para	solucionar	problemas	e	conflitos,	e	ainda	de	pensamento	empreendedor.	
	 No	 entanto,	 nota-se	 ausência	 de	 competências	 técnicas	 voltadas	 a	 questão	 da	 digitalização	
de	processos	e	da	segurança	tecnológica,	bem	como	de	competências	pessoais	como	as	habilidades	
de	trabalhar	sob	pressão,	flexibilidade	e	conformidade	com	as	regras	da	segurança	da	tecnologia	de	
informação.	Estas	competências	indicadas	por	Hecklau	et	al.	(2016)	raramente	estão	presentes	no	perfil	
do	administrador	propostos	pelos	cursos	de	administração	das	IES	estudadas.	
	 Por	 fim,	 as	 duas	 bases	 puderam	 ser	 comparadas	 sendo	 que	 foi	 necessária	 a	 aplicação	 da	
padronização	pelo	 teste	Z	para	diminuição	do	desvio	padrão	de	12,7	para	3,8.	Os	dados	provindos	
do	LinkedIn	são	mais	numerosos	enquanto	que	os	dados	provindos	da	coleta	pelo	site	das	escolas	são	
mais	escassos,	como	pode	ser	visto	no	quadro	1.	A	figura	1	representa	a	diferença	de	intensidades	das	
competências	abordadas	comparando	as	duas	diferentes	bases	de	dados:	escolas	e	LinkedIn	(declaradas	
e	recomendadas).
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	 	 Figura	1	–	Sobreposição	das	competências	declaradas	e	recomendadas	por			 	
	 	 profissionais	e	escolas

	 	 Fonte:	Elaboração	própria

	 O	gráfico	apresentado	na	figura	1	mostra	o	equilíbrio	das	competências	técnicas,	metodológicas,	
sociais	 e	 pessoais	 considerando-se	 as	 que	 são	 recomendadas	 pela	 teoria	 (HECKLAU	et	 al.	 2016).	
Do	ponto	de	vista	das	competências	informadas	pelos	profissionais	pesquisados	no	site	do	LinkedIn	
percebe-se	 que	 as	 competências	 técnicas	 são	 mais	 comunicadas	 e	 enfatizadas,	 além	 de	 algumas	
pessoais,	por	uma	questão	de	divulgação	de	um	perfil	profissional	atraente	ao	meio	empresarial.	Já	com	
relação	as	habilidades	declaradas	pelos	projetos	pedagógicos	dos	cursos	nota-se	ênfase	na	capacidade	
social,	metodológica	e	pessoal,	com	menos	rigor	com	relação	especialmente	as	questões	técnicas	que	
envolvem	o	conhecimento	e	habilidade	em	tecnologia	da	informação.	
	 A	transformação	digital	requer	o	desenvolvimento	de	competências	que	envolvem	conhecimento	
e	 uso	 de	 tecnologias	 novas,	 a	 capacidade	 de	 se	 adaptar	 as	mudanças	 e	 por	 isso	 a	 necessidade	 de	
flexibilidade.	Por	isso	a	definição	de	competência	envolve	elementos	como	habilidades,	conhecimento	
e	atitudes.	Para	este	trabalho	adota-se	o	conceito	de	competência	apresentado	por	Fernandes	(2013,	p.	
48)	como	“um	conjunto	de	conhecimentos,	habilidades,	atitudes	e	valores	que	um	indivíduo	mobiliza	
e	aplica,	de	forma	reiterada,	dentro	de	um	contexto	profissional,	agregando	valor	à	organização	e	a	si	
mesmo”.	
	 Considerando	este	conceito,	percebe-se	que	algumas	características	importantes	para	o	trabalho	
na	indústria	4.0	estão	relacionadas	às	atitudes	do	indivíduo,	que	nem	sempre	são	desenvolvidas	no	
ambiente	acadêmico.	
	 Segundo	 pesquisas	 o	 emprego	 deve	 crescer	 6%	 na	 década	 de	 2020.	 Esse	 crescimento	
aumentará	o	consumo	e	a	economia	será	afetada.	A	presença	de	elementos	equipados	na	instalação	
e desenvolvimento de dispositivos e sistemas será crucial. Com conversão digital todos os processos 
e	as	expectativas	do	cliente	 irão	mudar.	Não	será	muito	fácil	encontrar	 talentos	com	competências	
necessárias	para	trabalhar	dentro	desse	novo	contexto.	A	definição	da	força	de	trabalho	vai	mudar.	
Consultores,	 trabalhadores	 de	 home	 office,	 freelancers,	 profissionais	 em	 criação	 de	 marcas	 e	
fornecedores	contribuirão	para	as	atividades	de	assessoria	periódica	e	empresas	baseadas	em	projetos	
(BAYRAKTAR	e	ATAÇ,	2018).	
	 As	competências	demandadas	pela	indústria	4.0	segundo	a	netnografia	e	o	arcabouço	teórico	
apresentado	 circulam	 ao	 redor	 das	 competências	 técnicas	 e	 interpessoais.	 As	 técnicas	 podem	
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ser	descritas	 como	conhecimento	 em	TI,	 sistemas	de	produção	e	 as	 tecnologias	digitais	da	 fábrica	
inteligente.	 Quanto	mais	 tecnologias	 são	 implementadas,	mais	 usos	 são	 descobertos	 o	 que	 resulta	
na	 força	 laboral	 humana	 sendo	 aplicada	 de	 formas	 distintas.	O	 capital	 humano	 não	 chegará	 a	 ser	
totalmente	 substituído	por	 soluções	 automatizadas,	mas	 exige	que	organizações	 e	os	 indivíduos	 se	
preparem,	de	modo	que	os	planos	para	formação	e	capacitação	estejam	alinhados	entre	os	interessados	
e as necessidades organizacionais. 
	 Com	a	transição	digital,	a	Tecnologia	da	Informação	(TI),	que	possui	um	papel	fundamental	de	
integração	nas	empresas,	apesar	de	ser	uma	área	vista	apenas	como	suporte	pelos	outros	setores,	passa	
a	ter	uma	importância	maior	na	Quarta	Revolução	Industrial	por	permitir	a	concepção	de	abordagens	
sustentáveis	para	o	aumento	da	eficiência	produtiva,	causando	o	aumento	da	demanda	por	especialistas	
em	dados	que	excedem	 tanto	a	oferta	 atual	quanto	a	 capacidade	atual	dos	 sistemas	de	educação	e	
treinamento	de	prover	este	mercado	(DRATH;	HORCH,	2014;	ASSUNÇÃO,	2016;	BECKER;	STERN,	
2016;	 STOCK;	SELIGER,	 2016;	CALITZ;	POISAT;	CULLE,	 2017;	KERGROACH,	 2017;	UNIDO,	
2017).
	 A	questão	da	qualificação	deficitária	e	não	acompanhamento	das	universidades	brasileiras	em	
prover	treinamento	para	esse	novo	profissional	também	é	um	ponto	significativo	de	análise,	mesmo	
fazendo	ressalvas	a	algumas	iniciativas	isoladas,	conforme	propõe	Dregger	et	al.,	(2016).	Para	Li	et	
al	 (2017)	 capitais	 humanos	 inovadores	 ainda	 são	 escassos.	 Segundo	Cardoso	 et	 al.	 (2017),	 o	 que	 é	
ensinado	nas	universidades	brasileiras	não	se	aplica	aos	contextos	empresariais.	O	atraso	brasileiro	
em	relação	aos	países	desenvolvidos	se	dá	pela	falta	de	investimento	em	profissionais	qualificados	e	
tecnologias de ponta.
	 Conforme	destacam	Liboni	et	al.	(2019)	corroborado	por	Cardoso	et	al.	(2017)	os	estudos	sobre	
o	desenvolvimento	de	competências	4.0	possibilitam	uma	grande	oportunidade	para	discutir	novas	
demandas	qualificações	e	educação,	para	criar	um	conhecimento	mais	amplo	e	melhor	estruturado	
dos	 conceitos	 básicos	 relacionados	 a	 revolução	 Industrial.	 Serão	 necessárias	 pesquisa	 em	 novas	
configurações	de	trabalhos	e	novas	habilidades	e	requisitos,	bem	como	um	novo	papel	das	universidades	
e	do	ensino	a	partir	desta	perspectiva	deve	ser	discutido	pela	comunidade	acadêmica	e	organizacional.	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

	 O	objetivo	 deste	 trabalho	 foi	 relacionar	 as	 competências	 requeridas	 para	 a	 Indústria	 4.0	 na	
literatura,	baseadas	em	Hecklau	et	al	(2016)	e	Liboni	et	al	(2019),	com	as	competências	identificadas	nos	
recursos	humanos	brasileiros	e	na	formação	superior	em	administração.	Como	resultados	obtivemos	
diferenças	significativas	entre	as	aparições	das	competências	nas	duas	bases	de	dados.	Enquanto	os	
perfis	pessoais	ressaltam	as	competências	técnicas	em	detrimento	às	sociais,	metodológicas	e	pessoais,	
as	escolas	de	administração,	por	sua	vez,	enfatizam	as	competências	chamadas	de	soft	e	sem	destaque	
para as variantes técnicas.
	 Uma	das	explicações	para	o	resultado	pode	ter	indícios	na	falta	de	credibilidade	do	candidato	
ao	se	“auto	elogiar”,	ou	seja,	no	mercado	brasileiro	as	atribuições	de	competências	soft	no	currículo	são	
vistas	como	informações	irrelevantes	e	sem	fidedignidade,	levando	os	profissionais	a	não	centrarem	
esforços	em	descrevê-las.	Já	quando	se	trata	dos	projetos	pedagógicos	das	escolas	de	administração	o	
perfil	generalista	dos	cursos	impera	a	narrativa	que	impede	detalhamentos	técnicos	dos	conhecimentos	
a	 serem	 adquiridos.	 Todavia	 essa	 afirmação	 não	 exime	 as	 escolas	 de	 uma	 falta	 de	 alinhamento	
dos	projetos	com	a	 transformação	digital	e	 todas	as	mudanças	necessárias	à	 Industria	4.0.	Logo,	é	
possível	afirmar	que	dentre	o	alcance	da	amostra	estudada,	os	profissionais	brasileiros	não	são	e	não	
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estão	sendo	preparados	para	atuar	na	 indústria	4.0.	O	profissional	“perfeito”	seria	dotado	de	 todas	
as	competências,	revelando	conhecimento	técnico	com	destreza	no	convívio	social	organizacional	e	
inteligente emocionalmente.
	 Sendo	 assim,	 a	 gestão	 de	Recursos	Humanos	 bem	 como	 as	 escolas	 de	 administração	 não	
está	 imune	 aos	 desafios	 enfrentados	 pela	 abordagem	 da	 indústria	 4.0,	 pelo	 contrário,	 mudanças	
significativas	são	salutares.	.Sivathanu	e	Pillai	(2018)	sugerem	que	as	organizações	necessitam	adotar	
uma	abordagem	a	qual	denominam	SHR	4.0,	ou	seja,	Smart	Human	Resources	(ou	Recursos	Humanos	
Inteligentes),	ou	HRM	4.0	um	sistema	alimentado	por	tecnologias	emergentes	e	funcionários	da	nova	
geração	–	tem	potencial	para	transformar	processos	de	RH	end-to-end	cobrindo	todos	os	aspectos	da	
integração	de	talentos	a	serem	contratados,	desenvolvimento	de	talentos	e	talentos	que	não	pertencem	
mais	ao	quadro	da	Organização.	
	 A	principal	limitação	do	trabalho	é	a	dedução	de	que	os	projetos	pedagógicos	estão	atualizados	
e	 que	 eles	 são	 executados	 conforme	 se	 apresentam	 no	 website	 da	 escola.	 Muitas	 intercorrências	
ocorrem,	positivas	e	negativas,	entre	o	que	é	planejado	e	o	que	foi	executado	obscurecendo	inciativas	
que	apliquem	para	a	formação	de	competências	técnicas,	mas	que	não	estão	descritas	no	projeto,	por	
exemplo.	Um	stakeholder	importante	a	ser	ouvido	na	continuidade	desta	pesquisa	é	a	empresa,	ou	seja,	
como	os	próprios	gestores	demandam	essas	competências	e	em	que	intensidade	elas	são	solicitadas	
aos	indivíduos	que	buscam	atuar	dentro	deste	novo	contexto	de	transformação	tecnológica.
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RESUMO

	 Mudanças	socioambientais,	presença	de	um	discurso	defensor	de	ações	sustentáveis	e	sucessivas	
conferências	mundiais	 sobre	o	meio	ambiente	despertaram	nos	consumidores	a	consciência	para	a	
busca	de	produtos	com	apelo	à	sustentabilidade,	dando	origem	ao	conceito	de	‘consumidor	verde’.	Este	
trabalho	propõe	analisar	o	perfil	de	universitários	em	relação	à	influência	do	aspecto	sustentabilidade	
na	decisão	de	 compra	de	 eletrônicos.	Entrevistas	 qualitativas	permitiram	caracterizar	 os	níveis	 de	
consciência	ambiental,	destacando	padrões	de	consumidores	“verdes”	ativos	e	potenciais.	Os	resultados	
indicam	dois	elementos	que	contribuem	para	ampliar	o	nível	de	consciência	dos	estudantes:	currículo	
acadêmico	e	disponibilidade	de	produtos	sustentáveis.

Palavras chave: consumo verde, sustentabilidade, eletrônicos.

INTRODUÇÃO

	 O	 terço	 final	 do	 século	XX	 foi	marcada	 por	mudanças	 no	 debate	 em	 relação	 às	 questões	
ambientais	em	âmbito	internacional.	O	Clube	de	Roma,	iniciado	em	1968,	é	reconhecido	na	literatura	
como	 o	 primeiro	 movimento	 neste	 sentido,	 foi	 ele	 que	 produziu	 o	 documento	 “Os	 limites	 do	
crescimento”	publicado	em	1972,	mesmo	ano	em	que	ocorreu	a	Conferência	de	Estocolmo,	na	qual	a	
noção	de	desenvolvimento	sustentável	começou	a	ser	discutida	internacionalmente.	Também	podem	
ser	citados	como	marcos	do	movimento	o	relatório	de	Brundtland	publicado	em	1987	e	a	Rio-92,	que	
discutiu	 ações	 para	 promoção	 da	 preservação	 ambiental	 em	 nível	mundial	 (GUIMARÃES,	 2003,	
2006).	
 Neste mesmo período, as empresas passaram a rever conceitos e práticas para enfrentar os 
desafios	mercadológicos	e	ao	mesmo	tempo	atender	aos	anseios	da	sociedade	com	relação	à	proteção	
do	meio	ambiente.	Com	isso,	as	organizações	começaram	a	atuar	em	duas	vertentes:	 investimento	
na	 qualidade	 das	 relações	 com	 seus	 diversos	 públicos	 e	 participação	 no	 desenvolvimento	 social	 e	
ambiental	ligado	ao	aspecto	econômico	(VALADÃO	JÚNIOR;	OLIVEIRA,	2010).
	 Os	problemas	socioambientais	têm	ganhado	espaço	também	no	meio	acadêmico	em	virtude	
da	gravidade	dos	impactos	que	podem	causar	(SILVA;	REIS;	AMÂNCIO,	2011).	Em	se	tratando	de	
sustentabilidade,	um	aspecto	importante	a	ser	analisado	são	as	relações	de	consumo.
	 Consumir	faz	parte	do	cotidiano	do	ser	humano	e	está	vinculado	às	relações	sociais,	fazendo	
parte da dinâmica da economia. Porém, na sociedade atual, muitas vezes ocorre um padrão consumista 
e	 desnecessário,	 o	 que	 contribui	 para	 o	 aumento	 do	 impacto	 ambiental	 (COSTA;	 TEODÓSIO,	
2011),	 especialmente	 daqueles	 produtos	 que	 têm	o	 apelo	 de	 novas	 tecnologias	 e	 facilidades,	 como	
computadores e celulares. 
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 O cenário brasileiro aponta uma crescente inclusão digital, com o crescimento da variedade de 
produtos	–	computadores,	notebooks,	tablets,	smartphones	-	e	sugere	que	muitas	pessoas	têm	mais	de	
um	desses	aparelhos	(GUIMARÃES;	SANTOS,	2012).
	 Ao	final	de	2014,	o	Brasil	contava	com	280	milhões	de	aparelhos	celulares	e	20	milhões	de	
computadores	vendidos	(TELECO,	2015),	número	expressivo,	considerando	que	a	população	brasileira	
no	mesmo	ano	atingiu	a	marca	de	202,7	milhões	(IBGE,	2014).	A	sedução	das	mudanças	tecnológicas	
e	o	lançamento	constante	de	novos	modelos	incentiva	a	compra	de	máquinas	e	aparelhos	de	telefone,	
enquanto	o	anterior	ainda	está	em	perfeito	estado	de	funcionamento,	especialmente	entre	o	público	
mais jovem.
	 A	fabricação	desses	produtos	demanda	grande	gasto	de	recursos	naturais	–	água,	energia,	metais	
como	cobre	e	zinco	–	e	o	descarte	deve	ser	cuidadoso	para	não	provocar	danos	ao	meio	ambiente	ou	à	
saúde,	devido	aos	materiais	tóxicos	que	fazem	parte	dos	componentes	(SPITZCOVSKY,	2011).
	 Desde	junho	de	2010,	as	empresas	brasileiras	fabricantes	de	eletroeletrônicos	são	obrigadas,	
pela	 Política	Nacional	 de	 Resíduos	 Sólidos,	 a	 implantar	 programas	 de	 logística	 reversa,	 coletando	
as	baterias	dos	aparelhos	que	produzem,	a	fim	de	 fazer	o	descarte	correto	ou	 reaproveitamento	de	
componentes,	conforme	o	caso	(DEMAJOVORIC	et	al.,	2012).
	 Partindo	 desses	 pressupostos,	 sugerem-se	 as	 questões:	 como	 seria	 caracterizado	 o	
comportamento	 do	 consumidor	 “verde”	 em	 relação	 à	 compra	 de	 computadores	 e	 celulares?	 Eles	
estariam	preocupados	com	o	impacto	ambiental	da	produção	e	descarte	desses	produtos	ou	ainda	não	
consideram	a	sustentabilidade	na	compra	desse	tipo	de	equipamento?
	 Numa	pesquisa	anterior,	Almendra	(2012)	buscou	identificar	o	perfil	do	consumidor	“verde”	
e	o	mercado,	a	fim	de	apontar	barreiras	para	a	aquisição	de	produtos	“verdes”.	Com	base	na	ótica	de	
Almendra	(2012),	o	presente	artigo	propõe	analisar	o	perfil	de	alunos	de	uma	universidade	federal	no	
Estado	de	Minas	Gerais	em	relação	à	 influência	do	aspecto	sustentabilidade	na	decisão	de	compra	
de	 computadores	 e	 celulares.	 Especificamente,	 pretendeu-se	 caracterizar	 os	 níveis	 de	 consciência	
ambiental	e	destacar	padrões	de	consumidores	“verdes”	ativos	e	consumidores	“verdes”	potenciais.	
	 O	 artigo	 está	 estruturado	 em	cinco	partes,	 sendo	 a	primeira	 esta	 introdução,	 na	 sequência,	
a	 revisão	 bibliográfica,	 com	 os	 principais	 conceitos	 levantados	 sobre	 sustentabilidade,	 consumo	
sustentável	e	consumo	verde;	método	de	pesquisa,	com	o	percurso	seguido	para	realizar	os	objetivos	
propostos,	análise	e	discussão	dos	resultados	e,	por	último	as	considerações	finais.	

SUSTENTABILIDADE: CONCEITOS E DISCUSSÃO
 
 O debate sobre sustentabilidade se estende mais fortemente no Brasil a partir da década 
de1990,	quando	da	realização	da	ECO	92	na	cidade	do	Rio	de	Janeiro.	Tal	evento	trouxe	para	o	país	os	
principais	interessados	em	discutir	o	tema,	em	especial	sobre	o	aquecimento	global,	a	biodiversidade,	
e	a	sua	 importância	para	o	sistema	econômico	vigente.	O	resultado	desta	conferência	 foi	a	criação	
de	 um	 relatório	 denominado	Agenda	 21,	 que	 definiu	 diretrizes	 básicas	 que	 organizações	 e	 países	
industrializados	pudessem	 seguir	 na	 expectativa	de	 reduzir	 o	 efeito	 estufa	no	planeta.	No	 entanto,	
a	tentativa	de	se	resolver	os	problemas	ambientais	por	meio	de	projetos	criados	pela	Agenda	21	não	
obtiveram	o	êxito	esperado	(BARBIERI;	SILVA,	2011).
 O conceito de sustentabilidade foi primeiramente divulgado e popularizado no meio empresarial 
na	ocorrência	 da	Comissão	Mundial	 sobre	Meio-ambiente	 e	Desenvolvimento	 das	Nações	Unidas,	
pelo	que	se	denominou	Relatório	Brundtland	em	1987.	Ao	longo	dos	anos,	ocorreram	alguns	eventos	
que	despertaram	a	atenção	para	o	tema	sustentabilidade.	Barbieri	e	Silva	(2011)	citam	a	Conferência	
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da	 Biosfera,	 que	 aconteceu	 em	 Paris	 em	 1968,	 como	 o	 marco	 inicial	 do	 movimento	 em	 prol	 do	
desenvolvimento	sustentável.	Acrescentam,	também,	como	contribuições	importantes	a	Conferência	
das	Nações	Unidas	para	o	Meio	Ambiente	Humano	(Cnumah),	em	Estocolmo	em	1972;	a	Conferência	
Intergovernamental	 sobre	 a	 Educação	 Ambiental,	 de	 Tbilisi,	 realizada	 na	 Geórgia,	 em	 1977;	 a	
Conferência	do	Rio	de	Janeiro,	em	1992	(GUIMARÃES,	2003,	2006;	BARBIERI;	SILVA,	2011).
	 As	conferências	realizadas	para	debater	as	questões	e	problemas	do	meio-ambiente	tiveram	como	
objetivo	definir	algumas	medidas	que	possibilitassem	o	desenvolvimento	considerado	sustentável.	No	
entanto,	as	ideias	e	soluções	propostas	pelas	comissões	que	representavam	vários	países	concluíram	
que,	para	se	alcançar	um	nível	de	qualidade	de	vida	aliada	à	preservação	ambiental,	seria	necessário	
também reduzir o crescimento econômico.
 A decisão de unir o conceito de desenvolvimento com a ideia de sustentabilidade surgiu em 
1987,	com	base	na	definição	de	sustentabilidade	da	Comissão	Brundtland	(WCED,	1987).	Essa	comissão	
considera	que	o	desenvolvimento	sustentável	deve	satisfazer	as	necessidades	da	geração	atual	sem	
que	comprometa	as	possibilidades	das	gerações	futuras	atenderem	às	suas	próprias	necessidades	e,	
numa	perspectiva	mais	ampla,	pode	ser	relacionado	à	questão	da	qualidade	de	vida	econômica,	social,	
política,	cultural	e	ambiental.	A	palavra	sustentabilidade,	quando	ligada	a	desenvolvimento	passou	a	
constituir a principal ideia normativa do progresso humano. Assim, o desenvolvimento sustentável 
engloba o conceito de sustentabilidade e seus determinantes. 
	 Na	busca	por	um	modelo	de	aplicabilidade	do	conceito	elaborado	pelo	relatório	de	Brundtland,	
surgiu	o	Triple	Bottom	Line,	ou	tripé	da	sustentabilidade,	proposto	por	John	Elkington	em	1994.	Essa	
abordagem	destaca	três	pilares	a	serem	considerados	conjuntamente	pela	estratégia	da	empresa	para	
classificar	 suas	 ações:	 econômico,	 social	 e	 ambiental	 (JUNQUEIRA;	MAIOR;	PINHEIRO,	 2011).	
Dessa	 forma,	 os	 gestores	 devem	 pensar	 as	 ações	 atuais	 de	 forma	 a	 não	 limitar	 as	 oportunidades	
econômicas,	sociais	e	ambientais	disponíveis	para	as	próximas	gerações	em	uma	visão	multidisciplinar	
e	codependente	(ELKINGTON,	2004	e	2012).Seguindo	este	mesmo	raciocínio,	outros	autores	também	
defendem	que	a	 sustentabilidade	envolve	 três	dimensões:	 ambiental,	 social	 e	 econômica	 (JACOBI;	
RAUFFLET;	ARRUDA,	2011;	CLARO;	CLARO;	AMÂNCIO,	2008)	de	forma	a	não	comprometer	o	
fornecimento de recursos para o futuro.
	 Após	 o	 relatório	 de	 Brundtland,	 o	 termo	 sustentabilidade	 ganhou	 destaque,	mostrando	 ao	
mundo corporativo a importância de se gerenciar os aspectos ambientais e sociais em conjunto a 
exploração	responsável	dos	recursos,	dos	investimentos	financeiros	e	tecnológicos,	no	entanto,	nem	
todos	os	envolvidos	estão	suficientemente	esclarecidos	em	relação	ao	significado	da	sustentabildiade.	
(CLARO;	CLARO;	AMÂNCIO,	2008)
	 O	foco	das	ações	socioambientais	é	a	não	agressão	ao	meio-ambiente	e	o	desenvolvimento	
de	alternativas	para	solução	de	possíveis	problemas	sociais.	A	sustentabilidade	de	uma	organização	
seria	sua	capacidade	de	gerar	recursos	de	modo	a	produzir	um	resultado	que	possa	agregar	valor	ao	
mercado	e	à	sociedade,	possibilitando	a	constante	substituição	e	ou	reutilização	dos	ativos	e	a	contínua	
competição	dentro	do	escopo	da	indústria	(BARBIERI	et	al.,	2011).	
	 Existe	um	argumento	racional	no	qual	a	responsabilidade	social	corporativa	é	adotada	pelo	fato	
de	que,	no	longo	prazo,	beneficiaria	não	só	a	empresa,	mas	toda	a	comunidade	da	qual	a	organização	
faz	parte	(MACHADO	FILHO,	2006).	Desse	ponto	de	vista,	as	ações	de	responsabilidade	social	são	
apenas	os	meios	utilizados	para	fazer	política	com	o	dinheiro	dos	acionistas,	que	deveria	ser	empregado	
para	garantir	a	eficiência	organizacional.	A	empresa	não	é	algo	separado	do	meio	social	no	qual	se	
encontra,	e	suas	atividades,	ao	invés	de	significarem	um	mundo	independente,	estão	interligadas	à	
sociedade. 
	 Por	atuarem	deste	modo,	as	empresas	se	viram	em	vantagens	competitivas	sobre	as	que	não	
se	preocupavam	com	ações	sociais	responsáveis,	determinando	a	responsabilidade	social	empresarial	
como	um	fator	de	diferencial	entre	as	corporações	e	que	pode	aumentar	seu	potencial,	caracterizando,	
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assim,	 o	 contexto	 econômico.	 No	 contexto	 político,	 mais	 e	 mais	 as	 empresas	 eram	 pressionadas	
pelos	governos,	organizações	da	sociedade	civil	e	pelos	próprios	cidadãos	a	agirem	de	forma	mais	
socialmente	responsável,	pois	os	stakeholders	podem	se	unir	para	boicotar	a	empresa	que	desrespeite	a	
sociedade	(SOARES,	2004;	OLIVEIRA,	2008).
	 A	sustentabilidade	está	presente	nas	ações	que	consideram	a	preocupação	com	a	preservação	
ambiental,	ações	socialmente	corretas	e	economicamente	viáveis.	Além	disso,	deve-se	considerar	um	
contexto	no	qual	o	consumidor	teria	condições	de,	a	partir	do	conhecimento	dessas	dimensões,	fazer	
escolhas	 conscientes	 (ALMENDRA,	 2012).	 Essa	 característica	 de	 consumo	 será	 aprofundada	 nos	
tópicos	seguintes.

CONSUMO SUSTENTÁVEL E CONSUMO “VERDE”

	 O	 atual	 modelo	 socioeconômico	 de	 crescimento	 e	 os	 padrões	 de	 consumo	 vigentes	 são	
incompatíveis	com	uma	preocupação	socioambiental	genuína	e	efetiva.	Os	ambientalistas	acreditam	
que	são	os	padrões	de	consumo	atuais	os	principais	causadores	da	degradação	ambiental	(PORTILHO,	
1999).
	 Assim,	 a	 busca	 pela	 sustentabilidade	 passa	 pelo	 consumo,	 que	 pode	 se	 tornar	 consumo	
sustentável:	 aquele	 consumo	 que	 considera	 o	 respeito	 aos	 recursos	 ambientais,	 sem	 comprometer	
o	 atendimento	das	necessidades	de	 consumo	das	 futuras	 gerações,	 numa	aplicação	do	 conceito	de	
Brundtland	(TÓDERO;	MACKE;	BIASUZ,	2011;	ALMENDRA,	2012).	
	 Também	surgiu	o	que	pode	ser	considerado	consumidor	“verde”	que,	ao	contrário	do	consumidor	
sustentável	que	reduz	seu	padrão	de	consumo	a	fim	de	poupar	os	recursos	ambientais	e	produtivos,	
passa a consumir de forma diferente, considerando a variável ambiental nas suas escolhas de compra 
(PORTILHO,	1999).	Esse	 tipo	de	comportamento	atende	à	continuidade	dos	privilégios	do	modelo	
econômico	existente.
	 O	consumidor	“verde”	seria	aquele	preocupado	com	a	preservação	ambiental	em	suas	escolhas	
de	compra,	privilegiando	produtos	de	empresas	engajadas	em	ações	de	sustentabilidade	(PORTILHO,	
2010;	ALMENDRA,	2012)	e	que	sejam	fabricados	com	recursos	e	processos	não	agressivos	ao	meio	
ambiente.	O	consumo	sustentável,	por	sua	vez,	abrange	aspectos	mais	amplos,	como	a	preocupação	
com	a	distribuição	de	recursos	e	a	cobrança	de	uma	postura	ética	das	empresas	(GONÇALVES-DIAS;	
MOURA,	2007;	TÓDERO;	MACKE;	BIASUZ,	2011),	em	comparação	com	o	consumo	“verde”,	como	
pode	ser	visto	no	quadro	1:

	 	 Quadro	1:	Consumo	“verde”	versus	Consumo	sustentável

	 	 Fonte:	Gonçalves-Dias	e	Moura,	2007.

	 O	consumo	sustentável	implicaria	na	modificação	de	todos	os	padrões	produtivos,	de	forma	
a	 incluir	 a	 preocupação	 de	 não	 consumir	 mais	 do	 que	 o	 necessário	 à	 sobrevivência,	 e	 reduziria	
drasticamente	as	necessidades	de	oferta	e	produção	de	bens	e	serviços	como	são	atualmente	(COSTA;	
TEODÓSIO,	2011).
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	 Com	 relação	 ao	 consumidor	 “verde”,	 acredita-se	 que	 a	 consideração	 pela	 preservação	 do	
meio ambiente na escolha de produtos se manifesta inicialmente em outros comportamentos, como 
a	 separação	 do	 lixo	 para	 reciclagem	 e	 economia	 de	 água	 e	 energia	 (GARCIA	 et	 al.,	 2011)	 e	 esse	
comportamento	 pode	 ser	 convertido	 em	 indicador	 no	 momento	 da	 compra,	 quando	 se	 privilegia	
produtos	“verdes”.
	 O	 consumidor	 “verde”	 seria	 aquele	 que	 busca	 consumir	 produtos	 que	 causam	 baixo	 ou	
nenhum impacto ambiental, considerando todo o ciclo de vida do produto em sua escolha. No entanto, 
devido	à	dificuldade	de	se	analisar	completamente	o	ciclo	de	vida	do	produto	e	considerando	que	toda	
modificação	do	ambiente	natural	causa	algum	impacto,	o	produto	“verde”	é	o	que	apresenta	o	máximo	
de	alternativas	sustentáveis	(ALMENDRA,	2012).
	 O	 consumidor,	 sob	 a	 perspectiva	 atual	 da	 busca	 pela	 sustentabilidade,	 teria	 condições	 de	
contribuir	para	a	modificação	das	ações	empresariais	ao	buscar	produtos	que	tenham	sido	elaborados	
a partir de processos menos agressivos ao meio ambiente e à comunidade, utilizando o consumo 
como	manifestação	de	sua	própria	responsabilidade	em	relação	ao	meio	ambiente	e	social	(TÓDERO;	
MACKE;	BIASUZ,	2011).	O	consumidor	“verde”	estaria	mais	próximo	ao	modelo	atual	de	produção,	
atuando	como	agente	de	transformação,	mas	num	nível	individual	e	gradativo.
	 A	próxima	seção	traz	o	percurso	metodológico	seguido	para	responder	a	essas	questões.

MÉTODO

	 Para	identificar	o	perfil	de	consumidores	em	relação	à	sustentabilidade	na	decisão	de	compra	
de	computadores	e	celulares,	 foi	aplicada	uma	pesquisa	de	campo	que	abordou	 informações	sobre	
hábitos,	ações	e	motivações	a	fim	de	caracterizar	o	comportamento	dos	sujeitos	da	pesquisa.
	 Na	pesquisa,	a	abordagem	utilizada	foi	o	qualitativo,	com	base	no	exame	e	na	reflexão	das	
percepções,	buscando	entender	as	atividades	sociais	e	humanas	(COLLIS;	HUSSEY,	2005).	Quanto	
ao	objetivo,	a	pesquisa	pode	ser	classificada	como	descritiva,	visto	que	os	dados	foram	observados,	
registrados,	analisados,	classificados	e	interpretados,	sem	que	nenhuma	interferência	fosse	feita	sobre	
eles	(ANDRADE,	2004).	
 Os entrevistados foram alunos de uma universidade federal do Estado de Minas Gerais, 
com	idade	acima	de	18	anos.	Foi	aplicado	um	instrumento	para	identificar	os	níveis	de	consciência	
ambiental	e	apontar	padrões	de	consumidores	“verdes”	ativos	e	consumidores	“verdes”	potenciais.	
Esse	 instrumento	foi	elaborado	com	base	na	adaptação	da	estrutura	de	análise	disponibilizada	por	
Almendra	(2012),	de	forma	a	apresentar	questões	que	possam	mostrar	tanto	o	perfil	socioeconômico	
dos	participantes,	quanto	os	indicadores	de	consumo	sustentável	que	podem	guiar	suas	decisões	de	
compra.
	 Ao	 todo,	 foram	aplicadas	35	questões	abertas	e	 fechadas.	As	questões	19	e	de	22	a	35	são	
relacionadas	a	quanto	o	consumidor	estaria	disposto	a	pagar	adicionalmente	por	um	produto	sustentável	
e a como se dá o consumo de computadores e celulares. Da mesma maneira, foram adicionadas 
questões	relativas	à	identificação	do	participante,	como	aluno	dos	cursos	da	universidade	estudada.	
	 Para	 apreciação	 dos	 dados	 foi	 utilizada	 a	 técnica	 análise	 de	 conteúdo	 que,	 de	 acordo	 com	
Bardin	(2002,	p.	31)	“é	um	conjunto	de	 técnicas	de	análise	das	comunicações”.	Para	a	autora,	esta	
técnica	proporciona	informações	a	mais	ao	leitor	crítico	de	uma	mensagem	que	pretende	distanciar-se	
da	leitura	“aderente”,	com	o	intuito	de	conhecer	mais	sobre	o	conteúdo	do	texto.
	 Para	atender	ao	objetivo	colocado	neste	trabalho,	foram	elencadas	três	categorias	para	classificar	
o consumidor de celular e de computadores, elaboradas com base nos critérios mais citados pelos 
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entrevistados	como	fator	de	escolha	desses	produtos,	como	pode	ser	visto	no	Quadro	2.

	 	 	 Quadro	2:	critérios	de	escolha	

	 	 	 Fonte:	elaborado	pelos	autores	com	base	nos	dados	de	campo

	 Também	com	base	na	pesquisa	de	Almendra	 (2012),	para	 identificar	o	nível	de	 consciência	
ambiental,	foram	utilizadas	três	categorias:

	 1.	 Nula	a	baixa:	para	pessoas	que	não	têm	vontade	ou	oportunidade	de	modificar	hábitos
	 2.	 Baixa	a	média:	para	pessoas	com	algum	grau	de	preocupação	e	informação,	mas	que	
não	modificaram	seus	hábitos
	 3.	 Média	a	alta:	pessoas	que	demonstram	maior	comprometimento	e	optam	por	produtos	
“verdes”.

	 As	questões	9,	11,	12,	13	e	15	do	instrumento	elaborado	para	esta	pesquisa	foram	utilizadas,	
para	classificar	os	níveis	de	consciência	ambiental.	Essas	questões	se	relacionam	a	comportamentos	e	
atitudes	já	adotados	pelos	consumidores	para	contribuir	com	a	preservação	ambiental.
	 Por	fim,	para	classificar	o	perfil	de	consumo,	foram	avaliadas	as	respostas	das	questões	16,	17,	
18,	20	e	21	do	instrumento	de	coleta,	considerando	os	seguintes	critérios:	

	 1.	 Consumidor	“verde”	ativo,	sendo	aquele	que	possui	alto	nível	de	consciência	ambiental	
e	preferencialmente	utiliza	produtos	não	agressivos	ao	meio	ambiente	(ALMENDRA,	2012);
	 2.	 Consumidor	“verde”	pouco	ativo	ou	potencial,	que	pode	apresentar	nível	de	consciência	
ambiental	de	baixo	a	alto	e	manifesta	algumas	atitudes	consideradas	“verdes”	(ALMENDRA,	2012).		

	 Na	seção	seguinte,	serão	descritos	os	resultados	encontrados	com	a	pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

	 Foram	entrevistados	20	alunos	de	4	cursos	(Administração,	Ciências	Sociais,	Engenharia	Civil	
e	Engenharia	Elétrica)	da	Universidade,	sendo	11	do	sexo	feminino	e	9	do	sexo	masculino.	Do	total,	
70%	residem	em	imóvel	próprio.	Somente	3	entrevistados	têm	um	número	de	integrantes	na	família	
acima	de	4	pessoas	e	destes	a	renda	familiar	é	acima	de	R$	4.000,00,	30%	tem	o	número	de	integrantes	
igual	a	4,	o	mesmo	percentual	para	os	que	têm	3	integrantes,	15%	igual	a	2	e	10%	igual	a	1.	Apenas	1	
entrevistado	tem	renda	de	até	R$	1.000,00	e	este	tem	o	número	de	integrantes	na	família,	igual	a	1.	
	 O	público	entrevistado	é	jovem;	metade	tem	idade	entre	18	e	21	anos	e	só	uma	pessoa	está	acima	
de	33,	sendo	 também	a	única	a	 já	possuir	curso	superior	completo.	A	maioria	dos	alunos	 trabalha,	
sendo	que	15	exercem	trabalho	remunerado,	um	sem	remuneração	e	apenas	4	alunos	não	trabalham.
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 Consumo de Computadores

	 De	acordo	com	a	classificação	em	relação	à	escolha	de	computadores,	dos	vinte	entrevistados,	
oito	se	encontram	na	categoria	1,	dez	na	categoria	2	e	dois	na	categoria	3.	

	 Categoria	1	(Critério	de	escolha:	qualidade)

	 Percebe-se	pelas	respostas	que	a	maioria	dos	entrevistados	participou	de	algum	curso/disciplina	
ou	projetos	relacionado	à	área	ambiental	na	graduação.	Esses	consumidores	têm	o	hábito	de	separar	o	
lixo,	embora	afirme	não	fazer	isso	sempre,	e	se	consideram	preocupados	com	os	problemas	sociais	e	
ambientais,	mesmo	não	se	engajando	em	ações	vinculadas	a	esses	problemas.
	 Esses	 entrevistados	 afirmam	que	 são	 levados	 a	 pensar	mais	 em	 questões	 ambientais	 pelas	
notícias	e	conteúdo	que	leem	na	mídia	(jornal,	internet,	TV)	e	por	influência	de	outras	pessoas	-	família	
e	 ambiente	 de	 trabalho.	 Consideram	 que	 adotaram	 como	 hábitos	 para	 preservar	 o	meio	 ambiente	
atitudes	como	separar	o	lixo,	economizar	água	e	energia,	e	utilizar	menos	sacolas	plásticas.	50%	dos	
entrevistados	desse	grupo	já	pesquisaram	alternativas	ecologicamente	corretas	para	algum	item	que	
necessitavam	adquirir,	enquanto	a	outra	parte	nunca	pesquisou	a	respeito.	Mesmo	assim,	a	maioria	
afirma	que	compra	itens	quando	sabem	que	são	a	alternativa	ecologicamente	correta	disponível,	por	
considerarem	importante	contribuir	para	a	preservação	do	meio	ambiente.
	 Embora	a	maioria	da	categoria	1	nunca	tenha	deixado	de	consumir	algum	produto	ou	serviço	
de	empresas	com	histórico	de	ações	prejudiciais	ao	meio	ambiente	ou	à	sociedade,	eles	afirmam	que	
fariam	isso:	

	 	 	 Não	acho	legal	continuar	dando	apoio	a	este	tipo	de	empresa	(Participante	da		
	 	 	 pesquisa,	estudante	de	Ciências	Sociais).	Se	a	empresa	faz	algo	que	prejudica		
	 	 	 as	pessoas	ou	o	meio	ambiente,	eu	acho	que	o	produto	que	ela	vende	não	deve		
	 	 	 ser	bom	(Participante	da	pesquisa,	estudante	de	Administração).

	 Esses	entrevistados	afirmam	que	gostariam	de	ser	consumidores	ecologicamente	corretos,	que	
já	consumiram	algum	item	produzido	de	forma	sustentável,	dos	segmentos	de	alimentação,	construção	
civil	e	papelaria	e	pagariam	a	mais	por	produtos	sustentáveis,	desde	que	a	diferença	em	relação	às	
alternativas não fosse alta.

	 	 	 Se	não	fosse	muito	mais	caro	e	tivesse	as	funções	que	eu	preciso,	sim.	Acho		
	 	 	 que	se	for	possível	encontrar	um	produto	com	um	preço	bom	e	que	seja	feito		
	 	 	 de	um	jeito	que	não	prejudica	o	meio	ambiente,	a	gente	devia	comprar		 	
	 	 	 (Participante	da	pesquisa,	estudante	de	Administração).

	 Com	 relação	 ao	 consumo	 de	 computadores,	 os	 participantes	 desta	 categoria	 possuem	 um	
computador	e	fizeram	a	última	compra	há	mais	de	um	ano	e,	de	forma	geral	apenas	trocam	o	computador	
quando	o	produto	apresenta	algum	tipo	de	problema.	Eles	consideram	qualidade,	tecnologia	(softwares	
úteis)	 e	 design	 na	 escolha	 de	 um	 computador	 novo	 nunca	 pesquisaram	 as	 empresas	 fornecedoras	
de	computadores	sobre	suas	práticas	de	sustentabilidade	e	na	hora	do	descarte,	fizeram	doação	do	
computador	antigo:	“o	que	eu	tinha,	dei	pra	uma	pessoa	da	família”	(Participante	da	pesquisa,	estudante	
de	Engenharia	Elétrica).
	 Assim,	 é	 possível	 pensar	 que	 esses	 consumidores	 ao	 adotarem	 esse	 comportamento	 se	
aproximam	daquilo	que	a	literatura	denomina	consumidor	verde	(PORTILHO,	2010;	ALMENDRA,	
2012)
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	 Categoria	2	(Critérios	e	escolha:	funções	e	software)

 A maior parte nunca participou de algum curso/disciplina ou projetos relacionados à área 
ambiental	na	graduação.	Mas	também	tem	o	hábito	de	separar	o	lixo,	algumas	vezes,	e	se	consideram	
preocupados com os problemas sociais e ambientais mas, assim como na categoria 1, não estão 
engajados	em	ações	vinculadas	a	esses	problemas.
	 Como	a	categoria	1,	a	categoria	2	é	influenciada	a	pensar	questões	ambientais	pela	mídia	e	por	
pessoas	próximas	-	da	família	e	amigos.	Dentre	os	hábitos	já	adotados	estão	a	economia	de	água	e	
energia,	jogar	o	lixo	em	locais	corretos	sempre	que	possível,	encaminhar	materiais	para	reciclagem	e	
usar	menos	o	carro	para	deslocamentos.	(GUIMARÃES,	2003,	2006).	
	 Metade	dos	entrevistados	dessa	categoria	já	pesquisaram	alternativas	ecologicamente	corretas	
para	 algum	 item,	 especialmente	 alimentos.	 E	 80%	 desse	 grupo	 afirma	 que	 compraria	 produtos	
ecologicamente corretos se os encontrassem disponíveis, por considerarem uma alternativa responsável 
que	contribui	para	a	preservação	ambiental.
	 A	maioria	nunca	deixou	de	consumir	produtos	de	empresas	que	já	atuaram	de	forma	prejudicial	
ao	 meio	 ambiente	 ou	 à	 sociedade,	 mas	 afirmam	 que	 não	 gostariam	 de	 contribuir	 com	 empresas	
que	 atuassem	 dessa	 maneira.	 Esses	 entrevistados	 gostariam	 de	 ser	 consumidores	 ecologicamente	
corretos,	já	consumiram	alimentos,	móveis,	itens	de	artesanato,	higiene	e	produtos	para	carro	que	são	
ecologicamente	corretos	e	pagariam	a	mais	por	esses	produtos,	até	30%,	se	considerassem	os	produtos	
de acordo com suas necessidades.

	 	 	 Se	o	preço	fizer	diferença	e	achar	que	compensa,	eu	pagaria	mais.	porque	acho		
	 	 	 que	seria	importante	escolher	esses	produtos	(Participante	da	pesquisa,		 	
	 	 	 estudante	de	Engenharia	Elétrica).	Nem	sempre	a	gente	sabe	se	o	que	a	gente		
	 	 	 tá	comprando	é	ecologicamente	correto	ou	não,	mas	se	eu	souber,	eu	prefiro.	é		
	 	 	 bom	pra	gente	contribuir	também.	(Participante	da	pesquisa,	estudante	de			
	 	 	 Engenharia	Elétrica).

 A categoria dois também possui um computador e o comprou há mais de um ano. Eles nunca 
chegaram	a	pesquisar	as	empresas	em	relação	às	práticas	de	sustentabilidade	e	trocam	o	computador	
apenas	quando	o	antigo	não	tem	recuperação.	Procuram	funcionalidades,	programas	úteis	e	preço	bom	
na hora de escolher um computador novo e descartaram o computador antigo em postos de coleta, 
venderam	as	peças	ainda	úteis	ou	fizeram	doação.	Em	coincidência	com	a	categoria	anterior,	aqui,	o	
comportamento	do	consumidor	vai	ao	encontro	da	ideia	de	consumidor	verde	(GONÇALVES-DIAS;	
MOURA,	2007;	PORTILHO,	2010;	ALMENDRA,	2012)

	 Categoria	3	(Critério	de	escolha:	marca	e	preço)

	 Os	entrevistados	da	categoria	3,	por	sua	vez,	participaram	de	cursos	sobre	os	problemas	ambientais	
no	trabalho	e	separam	o	lixo	algumas	vezes,	quando	não	o	fazem	é	por	falta	de	disponibilidade.	Eles	se	
consideram preocupados com problemas sociais e ambientais e já participaram de projetos desse tipo.
	 Eles	acreditam	que	são	influenciados	pela	mídia	e	pela	empresa	a	considerarem	as	questões	
ambientais.	Eles	se	dividem	entre	os	que	já	pesquisaram	alternativas	ecologicamente	corretas	e	os	que	
nunca	pesquisaram,	mas	têm	intenção	de	pesquisar,	e	comprariam	esses	produtos	por	considerarem	
importante	mostrar	às	empresas	que	há	demanda	para	alternativas	ecologicamente	corretas.
	 Da	categoria	3,	uma	pessoa	afirma	que	evita	consumir	produtos	que	empresas	que	financiam	
ou	 desenvolvem	 ações	 que	 considera	 contrárias	 às	 suas	 crenças.	 Esses	 entrevistados	 gostariam	 de	
ser	consumidores	ecologicamente	corretos,	já	consumiram	alimentos	e	peças	de	vestuário	produzidas	
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de	 forma	 sustentável	 e	 afirmam	que	 pagariam	mais	 por	 esse	 tipo	 de	 produto,	 por	 considerar	 que,	
independente	do	preço,	 é	 importante	 contribuir	para	que	 as	 empresas	disponibilizem	mais	opções	
sustentáveis:	
 
	 	 	 Tem	empresa	que	financia	coisas	que	eu	não	concordo,	aí	eu	evito	comprar		
	 	 	 produtos	delas.	Porque	eu	não	acho	legal,	não	acho	certo	gastar	com	coisas		
	 	 	 que	você	sabe	que	foram	feitas	por	uma	empresa	sem	preocupação	com	as			
	 	 	 pessoas	(Participante	da	pesquisa,	estudante	de	Ciências	Sociais).	

	 Os	usuários	possuem	um	ou	dois	computadores,	compraram	há	mais	de	um	ano	e	afirmam	
que	 trocam	 o	 computador	 apenas	 quando	 não	 tem	 recuperação.	 Na	 hora	 da	 compra,	 consideram	
principalmente	 a	 confiança	 e	 a	 reputação	 da	marca,	 metade	 deles	 já	 pesquisou	 sobre	 práticas	 de	
sustentabilidade	 das	 empresas	 fornecedoras	 de	 computadores	 e	 fez	 doação	 do	 computador	 antigo.	
Aqui	os	indícios	indicam	uma	mudança	de	direção	que	pode	ser	no	sentido	do	consumo	sustentável.	
(GONÇALVES-DIAS;	MOURA,	2007;	TÓDERO;	MACKE;	BIASUZ,	2011).

 Consumo de Celulares

	 Em	 relação	 ao	 consumo	de	 celulares,	 quatro	dos	 entrevistados	 se	 encaixam	na	 categoria	1	
(qualidade),	doze	na	categoria	2	(funções	e	softwares),	quatro	na	categoria	3	(marca	e	preço).

	 Categoria	1	(Critério	de	escolha:	qualidade)
 
	 Metade	dos	entrevistados	da	categoria	fizeram	algum	curso/disciplina	ou	projeto	voltado	para	
questões	ambientais,	e	todos	os	entrevistados	dessa	categoria	separam	o	lixo,	mesmo	que	não	o	façam	
sempre. Eles consideram importante pensar em problemas sociais e ambientais, embora evitem pensar 
nesses	assuntos	por	não	estarem	envolvidos	em	nenhum	tipo	de	ação	voltada	para	essas	questões.
	 Eles	afirmam	que	são	levados	a	pensar	sobre	questões	ambientais	pela	mídia	(jornal,	internet,	
TV)	e	por	influência	de	pessoas	da	família	ou	do	ambiente	de	trabalho.	Consideram	que	adotaram	
como	hábitos	para	preservar	o	meio	ambiente	a	 separação	do	 lixo,	economia	de	água	e	energia,	e	
plantar árvores.
	 Metade	dos	 entrevistados	 desse	 grupo	 já	 pesquisaram	alternativas	 ecologicamente	 corretas	
para	 algum	 item	 que	 desejavam	 comprar	 e	 a	maioria	 afirma	 que	 compraria	 itens	 ecologicamente	
corretos se soubessem dessa característica.
	 A	maioria	da	categoria	afirma	que	deixa	de	consumir	algum	produto	ou	serviço	de	empresas	
com	histórico	 de	 ações	 prejudiciais	 ao	meio	 ambiente	 ou	 à	 sociedade,	 porque	 acreditam	que	 uma	
empresa com essa atitude não é uma boa escolha e provoca impactos na vida de todos os membros da 
sociedade.	Esses	entrevistados	afirmam	que	gostariam	de	ser	consumidores	ecologicamente	corretos,	
já	consumiram	algum	item	dos	segmentos	de	alimentação,	construção	civil	e	papelaria	e	pagariam	
a	mais	por	produtos	desenvolvidos	de	forma	sustentável,	contanto	que	não	houvesse	uma	diferença	
muito	significativa	no	preço.

	 	 	 Se	ele	tivesse	todas	as	funções	que	eu	procuro,	eu	acho	que	pagaria	um	pouco		
	 	 	 mais.	Acho	que	é	importante	a	gente	ter	consciência	(Participante	da	pesquisa,		
	 	 	 estudante	de	Engenharia	Elétrica).

	 Com	relação	ao	consumo	de	celulares,	possuem	um	único	aparelho	adquirido	há	mais	de	um	
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ano.	A	maioria	afirma	que	troca	o	celular	quando	o	produto	apresenta	algum	tipo	de	problema.	Eles	
consideram	principalmente	a	qualidade	do	produto	na	escolha	de	um	novo	modelo,	nunca	pesquisaram	
as	 empresas	 fornecedoras	 de	 celulares	 sobre	 suas	 práticas	 de	 sustentabilidade,	 afirmam	 que	 não	
pagariam a mais por um celular produzido de forma ecologicamente correta, e na hora do descarte, 
deixaram	em	casa	para	ser	usado	por	alguma	outra	pessoa	da	família.	Esses	entrevistados	não	sabiam	
que	é	possível	reciclar	aparelhos	celulares	e	consideram	essa	possibilidade	útil	para	a	preservação	do	
meio ambiente.

	 Categoria	2	(Critérios	e	escolha:	funções	e	software)
 
	 A	maioria	dos	entrevistados	da	categoria	2	nunca	participou	de	projetos,	cursos	ou	disciplinas	
que	abordem	os	problemas	ambientais,	 também	tem	o	hábito	de	separar	o	 lixo	algumas	vezes	e	se	
consideram atentos e preocupados com problemas ambientais e sociais. 
	 São	influenciados	a	pensar	questões	ambientais	pela	mídia	e	por	pessoas	próximas	-	da	família,	
amigos e colegas da universidade. Dentre os hábitos já adotados citam a economia de água e energia, 
separar	o	lixo	e	encaminhar	materiais	para	reciclagem.	A	maioria	deles	nunca	pesquisou	alternativas	
ecologicamente	corretas	para	itens	que	estavam	procurando	adquirir,	mas	acreditam	que	comprariam	
esse	 tipo	de	produto	por	considerarem	 importante	contribuir	para	a	preservação	do	meio	ambiente	
assim	como	deixar	claro	para	empresas	produtoras	que	há	pessoas	interessadas	nesses	produtos.
	 A	maior	parte	deles	nunca	deixou	de	consumir	produtos	de	empresas	que	já	atuaram	de	forma	
prejudicial	ao	meio	ambiente	ou	à	sociedade,	embora	afirmem	que	não	gostariam	de	consumir	produtos	
de	 empresas	 com	histórico	 desse	 tipo	 de	 ação,	 pois	 consideram	que	 seria	 equivalente	 a	 concordar	
com as atitudes prejudiciais. Eles também gostariam de ser consumidores ecologicamente corretos, 
consumem	itens	de	artesanato,	higiene,	alimentos	e	papelaria	que	são	produzidos	de	forma	sustentável	
e	 pagariam	 até	 40%	a	mais	 por	 um	produto	 ecologicamente	 correto,	 porque	 consideram	vantajoso	
contribuir	para	empresas	com	esse	perfil:	“acho	que	se	tiver	alternativa	que	não	faça	mal	pro	meio	
ambiente,	vale	a	pena”	(Participante	da	pesquisa,	estudante	de	Engenharia	Civil).
	 A	 categoria	 2	 também	 possui	 um	 celular	 e	 o	 comprou	 há	 menos	 de	 um	 ano.	 Eles	 nunca	
pesquisaram	empresas	fornecedoras	de	celulares	em	relação	às	práticas	de	sustentabilidade,	comumente	
trocam	o	aparelho	apenas	quando	o	antigo	não	tem	recuperação	e	procura	funcionalidades	e	aplicativos	
úteis na hora de escolher um celular novo. Eles sabem da possibilidade de reciclagem de aparelhos 
celulares	e	acreditam	que	seja	uma	boa	alternativa	para	economizar	matéria	prima	e	recursos	naturais,	
aceitariam pagar um pouco mais por um aparelho produzido de forma sustentável e ainda mantém o 
celular antigo em casa, como reserva ou para uso de alguém da família.

	 Categoria	3	(Critério	de	escolha:	marca	e	preço)

	 Todos	os	respondentes	da	categoria	3	fizeram	cursos	ou	participaram	de	projetos/disciplinas	
com	ênfase	nos	problemas	ambientais,	no	curso	de	graduação	ou	no	ambiente	de	 trabalho.	Metade	
deles	afirma	que	não	separa	o	lixo	por	falta	de	disponibilidade;	todos	se	consideram	preocupados	com	
questões	ambientais	e	50%	deles	evita	pensar	em	problemas	sociais	porque	não	estão	envolvidos	em	
projetos	ou	ações	nesse	sentido.
	 Como	hábitos	para	preservação	do	meio	ambiente,	eles	mencionam	economizar	água	e	energia,	
usar	 sacolas	descartáveis	 e	 se	 consideram	 influenciados	pela	mídia	 e	pela	 empresa	 a	 considerarem	
as	 questões	 ambientais.	 Eles	 se	 dividem	 entre	 os	 que	 já	 pesquisaram	 alternativas	 ecologicamente	
corretas	e	os	que	nunca	pesquisaram,	mas	têm	intenção	de	pesquisar,	e	comprariam	esses	produtos	por	
considerarem	importante,	como	uma	forma	de	fazer	algo	pela	preservação	ambiental.
	 Dessa	categoria,	a	maioria	nunca	deixou	de	consumir	algo	comercializado	ou	produzido	por	
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empresas	que	já	se	envolveram	em	algum	tipo	de	ação	prejudicial	ao	meio	ambiente	ou	à	sociedade.	
Esses entrevistados gostariam de ser consumidores ecologicamente corretos, já consumiram alimentos 
e	artigos	de	papelaria	produzidos	de	forma	sustentável	e	afirmam	que	pagariam	mais	por	esse	tipo	de	
produto,	entre	30	e	50%	a	mais,	desde	que	o	produto	estivesse	de	acordo	com	suas	expectativas.

	 	 	 Acho	que	eu	pagaria	até	uns	50%	a	mais,	desde	que	fosse	compensar.	se		 	
	 	 	 as	funcionalidades	e	as	vantagens	do	produto	compensarem	a	diferença	de			
	 	 	 preço	(Participante	da	pesquisa,	estudante	de	Engenharia	Elétrica).

	 A	maioria	deles	possui	um	aparelho,	adquirido	há	mais	de	um	ano,	afirmam	que	trocam	o	celular	
quando	o	que	tem	estraga	de	forma	a	não	ser	possível	recuperar,	e	consideram	principalmente	o	preço	
na	hora	de	escolher	um	produto	novo.	Eles	nunca	pesquisaram	empresas	de	celulares	sobre	práticas	
de	sustentabilidade,	sabem	que	é	possível	reciclar	os	aparelhos	e	consideram	que	é	uma	alternativa	
positiva	para	contribuir	com	a	preservação	ambiental	e	para	a	empresa	economizar	recursos.	Também	
afirmam	que	pagariam	a	mais	por	um	aparelho	produzido	de	 forma	ecologicamente	correta	desde	
que	atendesse	às	suas	necessidades	e,	quanto	ao	descarte,	revenderam	o	antigo	ou	mantém	em	casa	
como	reserva.	Em	relação	aos	celulares	é	possível	indicar	que	os	consumidores	parecem	estar	mais	na	
direção	do	consumo	verde	ao	sustentável	(GONÇALVES-DIAS;	MOURA,	2007;	TÓDERO;	MACKE;	
BIASUZ,	2011).

 Níveis de Consciência Ambiental

	 Para	 caracterizar	 os	 níveis	 de	 consciência	 ambiental,	 foram	 consideradas	 as	 respostas	 às	
questões	9,	11,	12,	13	e	15	que	se	referem	respectivamente	a:	fizeram	ou	não	algum	curso	relacionado	
a	questões	ambientais,	têm	o	hábito	de	separar	o	lixo,	como	se	consideram	em	relação	aos	problemas	
ambientais	e	sociais	e	quais	hábitos	já	adotaram	a	fim	de	contribuir	para	a	preservação	ambiental.	As	
respostas	e	classificação	das	categorias	de	consumidores	como	tendo	consciência	ambiental	de	nula	a	
baixa,	baixa	a	média	e	média	a	alta	podem	ser	vistas	nos	quadros	3	e	4.

	 	 Quadro	3	–	níveis	de	consciência	ambiental	de	consumidores	de	computadores

	 	 Fonte:	dados	da	pesquisa
 
	 Os	hábitos	dos	participantes	das	três	categorias	indicam	um	nível	de	consciência	ambiental	de	
baixa	a	média,	e	mostram	indícios	de	comportamento	responsável.	Embora	os	participantes	de	duas	
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das	categorias	tenham	participado	de	cursos	ou	disciplinas	sobre	questões	ambientais,	a	preocupação	
com	essas	questões	e	o	hábito	de	separar	lixo,	por	exemplo,	são	equivalentes	à	categoria	2,	que	não	
frequentou	cursos	ou	disciplinas	do	mesmo	tipo.	

	 	 Quadro	4	–	níveis	de	consciência	ambiental	de	consumidores	de	celulares

	 	 Fonte:	dados	da	pesquisa

	 Os	hábitos	dos	participantes	das	três	categorias	indicam	um	nível	de	consciência	ambiental	de	
baixa	a	média,	assim	como	no	quadro	anterior.	Da	mesma	forma,	a	participação	em	cursos	ou	disciplinas	
sobre	questões	ambientais	não	parece	ser	decisiva	para	alterar	o	comportamento,	e	a	preocupação	com	
o	hábito	de	separar	lixo,	por	exemplo,	são	equivalentes	nas	três	categorias.

 Consumidor Verde

	 Com	 relação	 aos	 hábitos	 de	 consumo	 já	 adotados,	 podem	 ser	 identificados	 dois	 tipos	 de	
consumidores:	 1)	 consumidor	 “verde”	 ativo,	 que	 já	 adotou	 atitudes	 para	 preservação	 ambiental	
e	 preferencialmente	 consome	 produtos	 produzidos	 de	 forma	 sustentável;	 2)	 consumidor	 “verde”	
potencial,	 que	 possui	 algum	 conhecimento	 a	 respeito	 de	 práticas	 para	 preservação	 ambiental,	mas	
ainda não adotou hábitos de consumo de produtos ecologicamente corretos, embora manifestem esse 
desejo.	Os	quadros	5	e	6	trazem	o	perfil	dos	participantes.
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	 	 Quadro	5	–	consumidor	verde	(computadores)

	 	 Fonte:	dados	da	pesquisa

	 	 Quadro	6	–	consumidor	verde	(celulares)

	 	 Fonte:	dados	da	pesquisa

	 Para	classificar	os	entrevistados	num	desses	dois	 tipos,	 foram	consideradas	as	 respostas	às	
questões	16,	17,	18,	20	e	21,	que	se	referem	respectivamente	a:	se	já	pesquisou	alternativas	ecologicamente	
corretas	para	produtos	ou	serviços	que	necessita,	se	compraria	produtos	ecologicamente	corretos	caso	
os	encontrasse,	se	já	deixou	de	consumir	algo	ao	saber	que	a	empresa	esteve	envolvida	em	problemas	
sociais	ou	ambientais,	quais	produtos	ecologicamente	corretos	já	consumiu	e	se	gostaria	de	ser	um	
consumidor ecologicamente correto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

	 De	 acordo	 com	 os	 resultados,	 nota-se	 que	 o	 fator	 sustentabilidade	 não	 aparece	 como	
influenciador	 no	 momento	 da	 compra	 de	 computadores	 e	 celulares	 para	 o	 público	 entrevistado.	
Constatou-se	que	a	qualidade	do	produto,	as	funções	dos	equipamentos,	bem	como	marca	e	preços	
são atributos fundamentais na escolha desses itens. 
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 Apesar da maioria dos universitários entrevistados manifestarem o desejo de serem 
ecologicamente	 corretos,	 poucas	 práticas	 são	 adotadas	 nesse	 sentido,	 como	 por	 exemplo:	 poucos	
entrevistados	pesquisam	alternativas	ecologicamente	apropriadas	para	suas	compras.	Além	disso,	mais	
de	50%	não	deixa	de	comprar	um	produto	de	uma	empresa	que	já	fez	algo	prejudicial	à	sociedade	e	ao	
meio	ambiente.	Destaca-se	que	os	participantes	da	pesquisa	mostraram	níveis	de	consciência	ambiental	
entre	baixo	e	médio,	apresentando	indícios	de	preocupação	e	ações,	não	frequentes,	para	contribuir	
com	a	preservação	ambiental.	Dessa	forma,	são	considerados	potenciais	consumidores	verdes.
	 Algumas	 entrevistas	 mostraram	 contradições,	 como	 por	 exemplo,	 os	 entrevistados	 que	
afirmaram	só	trocar	o	aparelho	de	celular	ou	o	computador	quando	o	produto	apresenta	um	problema	
que	não	é	possível	resolver.	Quando	estes	foram	questionados	sobre	a	forma	como	fazem	o	descarte	
dos	produtos,	afirmaram	que	os	equipamentos	anteriores	foram	doados	ou	se	encontram	com	alguém	
da	 família.	 Isso	mostra	que	o	produto	ainda	estava	em	condições	de	uso.	Por	essa	 razão,	pode	 ser	
interessante	que	haja	orientações	no	manual	do	produto	para	que	o	consumidor	entre	em	contato	com	
o	serviço	de	atendimento	para	descrever	o	problema	que	encontrou	no	eletrônico	a	fim	de	saber	se	há	
possibilidade	de	recuperação,	mesmo	que	o	consumidor	deseje	se	desfazer	dele.	
	 No	 âmbito	 acadêmico,	 tais	 constatações	 podem	 indicar	 que	 a	 sustentabilidade	 ainda	 não	 é	
um	conceito	totalmente	disseminado	e	trabalhado	no	meio	e,	nesse	sentido,	Jacobi,	Raufflet	e	Arruda	
(2011)	ressaltam	a	importância	das	instituições	de	ensino	superior	na	construção	de	um	futuro	mais	
sustentável.	Apenas	6	entrevistados	já	cursaram	disciplina,	curso	ou	tomaram	parte	em	algum	projeto	
relacionado	 à	 área	 ambiental	 na	 graduação.	Esse	 fato	 pode	 indicar	 uma	 participação	 incipiente	 da	
universidade	na	formação	de	ideias	sustentáveis.			
	 Considerando	o	âmbito	mercadológico,	 recomenda-se	que	empresas	que	estão	 revendo	seus	
processos produtivos para incluir o fator responsabilidade/sustentabilidade devem anunciar como estão 
realizando	 essas	modificações	 para	 que	 os	 consumidores	 tenham	 consciência	 disso.	Notou-se	 uma	
preocupação	maior	com	sustentabilidade,	problemas	ambientais	e	sociais	entre	os	alunos	do	curso	de	
Administração	que	entre	os	alunos	dos	outros	três	cursos.	Embora	alguns	dos	entrevistados	tenham	
afirmado	que	gostariam	de	contribuir	com	empresas	que	se	preocupam	com	ações	de	responsabilidade	
socioambiental, nem sempre esses mesmos entrevistados compram produtos fabricados de maneira 
sustentável.	De	acordo	com	as	entrevistas,	isso	ocorre	mais	por	desconhecimento	que	por	desinteresse.	
	 Os	níveis	de	consciência	ambiental	encontrados,	entre	médio	e	baixo,	indicam	consumidores	
“verdes”	 potenciais,	 que	 são	 aqueles	 que	 apresentam	 certo	 nível	 de	 consciência	 ambiental	 e	 se	
manifestam	em	algumas	atitudes	consideradas	“verdes”	(ALMENDRA,	2012).	Alguns	entrevistados	
afirmaram	que	escolheriam	uma	opção	ecologicamente	correta,	caso	existisse,	e	até	estariam	dispostos	
a pagar mais por isso. 
	 Apesar	 do	 estudo	 não	 permitir	 a	 generalização	 dos	 resultados,	 este	 indica	 que	 parte	 dos	
universitários	é	consumidor	“verde”	potencial,	mas	que	ainda	carecem	de	conteúdos	de	sustentabilidade	
em seus currículos escolares, incentivo e disponibilidade de produtos fabricados de forma sustentável. 
	 Como	sugestão	para	pesquisas	futuras,	indica-se	a	análise	das	ementas	curriculares	dos	cursos	
para	verificar	possíveis	conexões	com	as	tendências	de	consumo	destes	produtos.	Além	disso,	pode-se	
averiguar	se	os	padrões	de	comportamento	são	pontuais	ou	se	indicam	uma	tendência	relacionada	a	
grupos	que	frequentam	determinado	curso.
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