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APRESENTAÇÃO 

 

O entendimento da interação entre famílias e empresas são fundamentadas na 

microeconomia nas teorias do consumidor e da produção. A teoria do consumidor explica o 

comportamento das famílias referente ao consumo das mais variadas cestas de bens e 

serviços - demanda, oferta, elasticidade utilidade etc. Já a teoria da produção demonstra como 

as empresas podem maximizar seu lucro a partir de uma gestão” eficiente eficiente entre 

insumo e produto. Partindo também para uma visão macroeconomia, entende-se que as 

relações comerciais nacionais e internacionais tendem a gerar riqueza para uma nação a partir 

de uma Balança Comercial positiva com aumentos significativos no Produto Interno Bruto 

(PIB). 

A atual conjuntura macro e microeconômicas exigem de toda a sociedade uma 

análise crítica e reflexiva sobre os novos rumos que as áreas da administração, economia e 

ciências contábeis poderão tomar no processo de otimização dos novos formatos de gestão 

que devem ser amplamente difundidos, para que as empresas e/ou empreendedores 

individuais possam a vir a tomar decisões que assegurem a sustentabilidade de seus negócios.   

Esperamos que este livro seja útil a todos que buscam ampliar seus conhecimentos 

referente as teorias das áreas administrativa, econômica e contábil, pois a economia somente 

se fortalece a partir de uma base de entendimento das relações fundamentadas nestas três 

áreas, que devem ser constantemente avaliadas com relação aos seus paradigmas, para que 

haja a otimização da eficiência da gestão empresarial. A otimização da eficiência da gestão 

empresarial promove renda para as famílias e consequentemente amplia a riqueza de uma 

nação. Tenham uma boa leitura! 

 

 

Lorena Maria Gomes Bastos 

Cícero Francisco de Lima 

Everton Nogueira Silva 

Maria de Jesus Gomes de Lima 
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RESUMO 

A cada dia os sistemas de produção agrícola avançam em 
tecnologia para ampliação da produtividade agropecuária. Porém 
um questionamento é levantado, há em todos os sistemas 
produtivos uma completa aplicação da sustentabilidade ambiental? 
Percebe-se que com o avanço do agronegócio que cada vez mais 
os recursos ambientais de base, terra e água principalmente, 
tornam-se escassos e limitados. Para a efetiva aplicabilidade de 
novos formatos de produção agrícola, a administração rural torna-
se mais requerida no sentido de se propor o máximo de 
produtividade com o menor uso de recursos ambientais, sendo um 
desafio para a gestão moderna das cadeias produtivas 
agropecuárias. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo 
evidenciar através de um estudo bibliométrico a temática da gestão 
da administração rural para a promoção da sustentabilidade 
ambiental para que a sociedade como um todo possa ter um 
documento que amplie as discussões do equilíbrio ambiental tão 
necessário a cada dia nas cadeias produtivas rurais. A plataforma 
computacional de coleta dos dados utilizada para este estudo 
bibliométrico foi a Web of Science. Para tanto, foi percebido que 
para o tema Administração Rural e Sustentabilidade foi maior o 
número de publicações de trabalhos mais técnicos sob o formato 
de artigos científicos, havendo assim uma limitação de outras 
fontes de acesso para a ampla discussão da inserção dos princípios 
da sustentabilidade ambiental na gestão da empresa rural. 
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RURAL ADMINISTRATION AND SUSTAINABILITY: A 
BIBLIOMETRIC STUDY FROM THE WEB OF SCIENCE 
PLATFORM 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Bibliometric 

Agribusiness 

Environmental 

Sustainability 

Every day, agricultural production systems advance in technology 
to increase agricultural productivity. However, a question is raised, 
is there a complete application of environmental sustainability in 
all production systems? It is noticed that with the advance of 
agribusiness that more and more the basic environmental 
resources, land and water mainly, become scarce and limited. For 
the effective applicability of new formats of agricultural 
production, rural administration becomes more required in order 
to propose maximum productivity with the lowest use of 
environmental resources, being a challenge for the modern 
management of agricultural production chains. In this sense, this 
work aims to show through a bibliometric study the theme of rural 
administration management to promote environmental 
sustainability so that society as a whole can have a document that 
expands the discussions of the environmental balance that is so 
necessary every day in rural productive chains. The computational 
data collection platform used for this bibliometric study was the 
Web of Science. To this end, it was noticed that for the topic of 
Rural Administration and Sustainability, there was a greater 
number of publications of more technical works in the format of 
scientific articles, thus limiting other sources of access for the 
broad discussion of the insertion of the principles of 
environmental sustainability. in the management of the rural 
company. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade cientifica pode ser avaliada a partir da sua literatura por meio da base 

científica do estudo bibliométrico onde é possível construir indicadores através de 

procedimentos estatísticos que buscam avaliar a produção cientifica de indivíduos, áreas de 

conhecimento, países etc. Okubo (1997, p. 20) observa que dentre as aplicações do método 

bibliométrico destaca-se: a seleção de livros e publicações periódicas, a identificação de 

características temáticas da literatura cientifica, a evolução bibliográfica, dentre outros. 

A análise bibliométrica apresenta-se como um método de base cientifica que busca 

avaliar a quantidade e a qualidade das fontes de informação através de duas linhas de estudo 

principais: descritivo - apresentam como resultados a produtividade obtida através da 

contagem de livros, periódicos e outros formatos de comunicação - e avaliativo - referem-se 
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o uso da literatura por meio da contagem de referências e citações em trabalhos de pesquisa 

(NASEER E MAHMOOD, 2009). 

Para o aspecto da literatura cientifica internacional, destacam-se uma série de bases 

computacionais onde se podem extrair dados para se realizar estudos bibliométricos, tais 

como: Web of Science, a Scopus, Google Acadêmico, Chemical Abstracts, Compendex, 

BIDS Embase, Pascal SciTech e Pubmed (VANZ; STUMPF, 2010). 

Este manuscrito busca mensurar dados relevantes sob o tema rural: administration 

rural and sustainability - administração rural e sustentabilidade - extraídos da plataforma de 

estudos bibliométricos Web of Science para os últimos cinco anos (2016-2020).  

Para tanto, através do método bibliométrico aplicado neste estudo se poderá 

apresentar um conjunto de métodos e procedimentos estatísticos que categorizam melhor a 

qualidade e a quantidade dos mais diversos estudos acadêmicos sobre o papel da 

administração rural para a promoção da sustentabilidade ambiental dado que a cada dia os 

recursos ambientais e as terras agricultáveis se tornam mais escassos, necessitando a ciência 

vir  propor novas alternativas de gestão da empresa agrícola sob as mais variadas e 

diversificadas formas para que se possa garantir níveis de produção agropecuária 

equilibrados, no sentido de promover a segurança alimentar atual e futura das sociedades, 

pois diferente de outras cadeias produtivas, a agropecuária e dependente direta dos mais 

diversos recursos ambientais, sendo os mais limitantes: água e terra. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Análise Bibliométrica  

 
As bases metodológicas iniciais da bibliometria surge como uma área da 

investigação científica pela primeira vez no ano de 1917 quando Cole e Eales realizam pela 

primeira vez uma análise estatística da história da disciplina de anatomia comparada, sendo 

inicialmente denominado este método de análise por bibliografia estatística pelos autores. 

Com a evolução dessa área da ciência ao longo do século XX surge então o termo 

bibliometria tendo por proposta ser uma técnica estatística que permite medir índices de 

produção e disseminação cientifica (ARAÚJO, 2006, p.12).  

Já para Rey-Martí et al (2016) a bibliometria oferece a oportunidade de se avaliar 

mudanças qualitativas e quantitativas para um determinado tópico da pesquisa, podendo ser 

estabelecido um perfil das publicações acadêmicas, sendo fornecido informações úteis para 

especialistas que buscam investigar uma dada área científica. 
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A análise bibliometrica proposta para este manuscrito seguira as fases propostas 

por Wang et al (2014): a) definição dos termos de busca; b) consulta à base de dados; c) 

refinamento da pesquisa e d) análise de indicadores.  

A base de dados escolhida para se realizar este estudo foi a Web of Science (WoS). 

A plataforma WoS consiste em ser uma base multidisciplinar internacional que busca indexar 

os periódicos que são mais citados em suas respectivas áreas, sendo assim permitido 

identificar as citações recebidas, as referências utilizadas e os registros relacionados ao tema 

que se busca. Também é possível se realizar uma análise da produção científica com cálculo 

de índices bibliométricos e o percentual de autocitações, assim como a criação de rankings 

por inúmeros parâmetros, possuindo atualmente mais de 12.000 periódicos indexados 

(CAPES, 2018). A partir de uma base internacional de dados de trabalhos acadêmicos como 

o WoS pode-se também se realizar uma análise da situação da pesquisa brasileira em 

determinado tópico de estudo (VANS e STUMPFI, 2010).  

Para atender o propósito da pesquisa, será definido o seguinte termo de busca na 

plataforma WoS: Rural Administration and Sustainability. O termo foi incluído entre 

parênteses para que houvesse uma maior garantia de precisão nos registros obtidos.  

Para tanto alguns documentos selecionados não se enquadravam na área de 

administração rural nem tampouco na área da sustentabilidade ambiental. Assim optou-se 

por um refinamento a partir de categorias preexistentes na plataforma WoS - ver tabela 1 - 

sendo extraídos um total de 52 trabalhos acadêmicos de relevância internacional para o 

período 2016-2020. Na plataforma WoS além do refinamento pela série temporal descrita e 

pelas categorias das áreas da ciência, foram também utilizados os seguintes critérios: A) 

Ranking das categorias que mais publicaram e seus respectivos trabalhos mais citados; B) 

Tipo de documento; C) países que mais publicam; D) Relação dos trabalhos do país que mais 

publicou sobre o tema; E) Idioma mais comumente utilizado nas publicações; F) Evolução 

na quantidade de publicações por ano; G) Número de citações por ano.  
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Tabela 1 - Categorias Selecionadas na plataforma WoS para a temática Rural 
Administration and Sustainability 

 
Categorias Web of Science Tradução 

A - Environmental Sciences A - Ciências Ambientais 

B - Environmental Studies B - Estudos Ambientais 

C - Green Sustainable Science Technology C - Tecnologia verde-sustentável da ciência 

D - Regional Urban Planning D - Planejamento Urbano Regional 

E - Ecology E - Ecologia 

F - Social Sciences Interdisplinary F- Ciências sociais interdisciplinares 

 
 Fonte: Web of Science, 2020. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção serão apresentados os indicadores bibliométricos que foram gerados 

neste estudo. A primeira analise apresentada e discutida será referente aos indicadores de 

produção científica. Em seguida, será apresentado os resultados sobre o aspecto da análise 

dos indicadores de impacto.  

 

3.1 Indicadores de produção científica  

 

A pesquisa parte do interesse da academia e da sociedade como um todo de 

entender qual a relação existente entre sustentabilidade ambiental e administração rural, pois 

segundo Sambuichi et al. (2012, p. 9): 

 

O aumento da produção, portanto, deverá ser feito principalmente 
a partir do aumento da produtividade, pois dificilmente a área total 
disponível para cultivo no mundo deverá ser significativamente 
aumentada, considerando não apenas a necessidade de se manter as 
áreas naturais remanescentes, mas também as perdas de área 
cultivada decorrentes do crescimento das áreas urbanas e dos 
processos de salinização, degradação e desertificação de terras 
devido ao mau uso do solo e às mudanças climáticas. 

 

Diante de tal desafio, foi utilizado conforme já descrito anteriormente na Tabela 1 

- metodologia - a categorização das áreas de interesse deste manuscrito que venham a 

corroborar com a apresentação de resultados mais relacionados com a questão agrária e sua 

gestão para a promoção de meios e formatos que possam ser mais ambientalmente 

sustentáveis. Para tanto, a Tabela 2 apresenta o ranking das três principais categorias sobre a 
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temática da administração rural e sustentabilidade que mais apresentaram trabalhos nos 

últimos cinco anos bem como com o título do trabalho mais citado por categoria. Um maior 

número de citações de um trabalho representa o quanto este trabalho é significativo para a 

academia e o quão ele é utilizado para referenciar outros trabalhos acadêmico sobre uma 

mesma temática. 

 
Tabela 2 - Ranking das 3 principais categorias da WoS que mais apresentaram trabalhos 

temática Rural Administration and Sustainability e título dos trabalhos mais citados 
 

Categorias Web of Science Total de 
Trabalhos 

Título do Trabalho/ Ano de 
Publicação 

Citações 

1° Environmental Sciences 17 A framework and indicators for evaluating 
policies for conservation and development: 
the case of wildlife management units in 
Mexico. Ano da Publicação: 2016. 

9  

2° Environmental Studies 15 A historical political ecology of forest 
access and use in Sudan: Implications for 
sustainable rural livelihoods. Ano da 
Publicação: 2016. 

5 

3° Green Sustainable Science 

Technology 

15 Biofuel development in Ghana: policies of 
expansion and drivers of failure in the 
jatropha sector. Ano da Publicação: 2017 

16 

    Fonte: Web of Science, 2020. 

 

Em atendimento ao segundo indicador bibliométrico relacionado ao tipo de 

documento, a Figura 1 a seguir apresenta dados para essa categorização. 

 

Figura 1 - Número de publicações por tipo de trabalho acadêmico para a temática Rural 
Administration and Sustainability 

 

 

      Fonte: Web of Science, 2020. 
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De acordo o que foi observado na figura 1, a tendência de publicações 

internacionais sobre a temática Rural Administration and Sustainability (administração rural 

e sustentabilidade) teve por tendência para o período avaliado ter maior número de 

publicações na categoria de artigo cientifico (total = 41). Não foram identificados capítulos 

de livro de relevância internacional sobre a temática da administração rural e sustentabilidade 

e nem tampouco outro tipo de documento técnico sobre a temática. Nota-se que a academia 

poderia contribuir mais na discussão relacionada a novas propostas de gestão a serem 

trabalhadas pela administração rural contemporânea na promoção do uso mais sustentável 

dos recursos ambientais. 

A análise demográfica dos resultados obtidos na pesquisa (Figura 2) aponta os 

Estados Unidos como o país que teve mais interesse pela temática relacionada com a 

administração rural e sustentabilidade para a série temporal 2016-2020 - 9 publicações 

internacionais. O Brasil ocupa o 2°lugar - juntamente com Alemanha e Espanha - no ranking 

dos 10 países que mais publicam sobre esta temática, sendo as Universidades de São Paulo e 

Federal de Santa Maria responsáveis por dois trabalhos acadêmicos cada. 

 

Figura 2 - Distribuição da produção científica por países para a temática Rural 
Administration and Sustainability 

 

 

      Fonte: Web of Science, 2020. 

 

Na tabela 3 a seguir tem-se a relação dos trabalhos publicados relacionado ao país 

que mais publicou - no caso o Brasil. Esta tendência de trabalhos brasileiros sobre o tema da 
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administração rural e sustentabilidade parte da importância que tem o agronegócio no PIB 

brasileiro, chegando a corresponder por 21% das exportações do país (CNA, 2018). 

 
Tabela 3 - Relação de trabalhos brasileiros sobre a temática Rural Administration and 

Sustainability na plataforma WoS 
 

Título do Trabalho Ano de 
Publicação 

Tipo de 
Publicação 

Instituição 

Economic profitability of crop rotation systems 

in the Caiuá sandstone area 

2020 Article Universidade Federal de Santa 

Maria -RS 

Sustainability of the agricultural practices of 

families assisted by the São Francisco River 

Transposition Project in São José de Piranhas 

in the State of Paraíba, Brazil 

2019 Article Universidade Federal de 

Campina Grande - PB 

Prospects for University Territories: The Rural 

University of São Paulo in Pirassununga  

2017 Proceedings 
Paper 

Universidade de São Paulo-SP 

Reducing Poverty by the Management of Social 

Innovation  

2017 Proceedings 
Paper 

Universidade Beira Interior, 

Covilha - Portugal 

The Brazilian Experience with Agroecological 

Extension: a critical analysis of reform in a 

pluralistic extension system 

2016 Article Universidade Federal de Santa 

Maria -RS 

 
Fonte: Web of Science, 2020. 

 

Sobre a questão do idioma, tem-se no Gráfico 1 a relação dos idiomas mais 

frequentes nas publicações sobre o tema Administração Rural e Sustentabilidade, sendo o 

Inglês o idioma dominante nas publicações de relevância internacionais dentro da plataforma 

WoS - 46 trabalhos ao todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

14 

Gráfico 1 - Idioma das publicações para a temática Rural Administration and Sustainability 
 

 

            Fonte: Web of Science, 2020. 

 

3.2 Indicadores de impacto das produções científicas 

 

Para os últimos cinco anos, conforme apresentado no Gráfico 2, tem-se uma 

tendência crescente no número de artigos internacionais sobre o tema Rural Administration 

and Sustainability , atingindo seu ápice no número de publicações nos anos de 2016 e 2019 

- 14 publicações para cada ano - demonstrando o interesse da academia em produzir 

trabalhos científicos em que são discutidos a questão da sustentabilidade ambiental nas ações 

de gestão para a Administração Rural, sendo uma tendência na busca do equilíbrio no uso 

dos recursos ambientais por parte das cadeias produtivas da agropecuária. 

 

Gráfico 2 - Evolução no número de publicações internacionais na plataforma WoS para a 
temática Rural Administration and Sustainability para os últimos 5 anos 

 

 

              Fonte: Web of Science, 2020. 
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Já o Gráfico 3 apresenta a evolução no número de citações sobre administração 

rural e sustentabilidade.  

 
Gráfico 3 - Evolução no número de publicações internacionais na plataforma WoS para a 

temática Rural Administration and Sustainability para os últimos 5 anos. 

 

                        Fonte: Web of Science, 2020. 

 

Percebe-se então um avanço expressivo na quantidade de citações sob temática 

Rural Administration and Sustainability avaliada a partir de 2016, sendo o termo citado em 

mais de 50 trabalhos acadêmicos até o ano de 2019, demonstrando assim grande interesse da 

comunidade acadêmica internacional sobre o tema da administração rural para a promoção 

da sustentabilidade ambiental, sendo estes centrais nas discussões para meios e plataformas 

de gestão sustentáveis para os múltiplos usos dos recursos ambientais na agropecuária 

contemporânea. 

A quantidade de citações e os artigos mais citados apresentam-se como os 

indicadores mais relevantes para se avaliar o impacto dos documentos para uma determinada 

área. A análise desses indicadores permite ilações sobre a existência de elos entre 

pesquisadores (ARAÚJO, 2006). O elo entre pesquisadores referente ao número de citações 

apresenta-se como um demonstrativo de como a colaboração cientifica é significativa entre 

autores que buscam entender a dinâmica da sustentabilidade sobre uma plataforma de gestão 

mais inclusiva defendida pela implementação de meios de aprimoramento da administração 

rural na constante busca de se melhorar o equilíbrio ambiental nas cadeias produtivas do 

meio rural. 

 

 

 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

16 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise bibliométrica - escopo deste estudo - se fez possível delinear 

informações sobre os mais relevantes trabalhos internacionais que discutem a questão da 

administração rural como promotor da sustentabilidade ambiental para as cadeias produtivas 

agropecuárias. 

Ademais foi possível verificar que grande parte dos trabalhos acadêmicos no 

mundo, sob a temática da administração para o universo rural, realizam pesquisas de caráter 

mais técnico cientifico por meio de publicações de no formato de artigos científicos, 

necessitando avanços nessa área através do fomento de pesquisas que possam vir a alavancar 

outras fontes de apresentação de dados e/ou consultas, tais como: capítulos de livros, anais 

de congressos, livros digitais etc., para que as cadeias produtivas do agronegócio possam 

entender que a sustentabilidade deve andar de mãos dadas com os sistemas produtivos.  

As novas plataformas de gestão devem garantir aos sistemas agropecuários atuais e 

futuros o atendimento das mais vastas e variadas demandas por alimentos e insumos no 

mundo, pois os recursos ambientais estão a cada dia mais escassos e limitados. 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo central investigar se as indústrias 
do Núcleo Industrial Albino Nicolau Schmidt de Cascavel - PR 
mensuram e utilizam dos elementos de custos da qualidade. Para 
tal, está dividida em duas partes: inicialmente discute os conceitos 
dos custos da qualidade, suas classificações, mensuração, sistema 
de custos da qualidade e comentando sobre a importância da 
contabilidade financeira no controle dos custos da qualidade. Em 
um segundo momento, foi realizado uma pesquisa descritiva com 
procedimento de levantamento com abordagem quantitativa, por 
meio de um questionário estruturado, com uso de estatística 
descritiva, a fim de verificar como esses conceitos são tratados na 
prática. O estudo investigou quinze indústrias de diversos 
segmentos, selecionadas pelo método não probabilístico, 
considerando a amostra por conveniência. O resultado da pesquisa 
mostra que as indústrias analisadas possuem um perfil 
caracterizado de tradicional por abordarem o custo da qualidade 
em todos os quatro elementos, pois, não houve ocorrência de um 
percentual elevado em um único elemento de custos. No entanto, 
o custo das falhas internas foi o elemento que obteve os menores 
percentuais em seu uso. Inclusive menores do que o custo das 
falhas externas, o que demostra que o erro é corrigido depois que 
já ocorreu. 

  

  

 USE OF THE COST OF QUALITY IN CASCAVEL INDUSTRIES - PR 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

The main objective of this research was to investigate whether the 
industries of the Albino Nicolau Schmidt Industrial Center in 
Cascavel - PR measure and use the elements of quality costs. For 
this purpose, it is divided into two parts: initially it discusses the 
concepts of quality costs, their classifications, measurement, quality 
cost system and commenting on the importance of financial 
accounting in the control of quality costs. In a second step, a 
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descriptive research was carried out with a survey procedure with 
a quantitative approach, through a structured questionnaire, using 
descriptive statistics, in order to verify how these concepts are 
treated in practice. The study investigated fifteen industries from 
different segments, selected by the non-probabilistic method, 
considering the sample for convenience. The result of the research 
shows that the analyzed industries have a profile characterized as 
traditional because they address the cost of quality in all four 
elements, because there was no occurrence of a high percentage in 
a single cost element. However, the cost of internal failures was the 
element that obtained the lowest percentages in its use. Even less 
than the cost of external failures, which shows that the error is 
corrected after it has already occurred. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
Com o advento da globalização e o aumento da competitividade, as empresas de 

todo o mundo buscam a diferenciação das mais variadas formas com a utilização de novas 

tecnologias e o aperfeiçoamento das já existentes. A constante busca pela melhoria da 

qualidade, sem que ocorra acréscimo nos custos, é um dos objetivos das empresas, 

independente de seu porte. O grande desafio está em agregar ideias simples e criativas a 

fatores essenciais como custo e qualidade. 

Para Feigenbaum (1994), no passado, qualidade superior dos produtos ou serviços 

era sinônimo de altos custos. Atualmente é de notório saber que o inverso é verdadeiro, 

qualidade inferior está relacionado a reparos, refugo, sucata, retrabalho, perda de mercado, 

desperdícios de tempo, mão de obra e matéria prima, portanto, a harmonização com a 

qualidade propicia a otimização no uso dos recursos, em consequência, os custos serão 

reduzidos, tanto na fase de elaboração dos produtos quanto na fase da utilização de 

benefícios do mesmo. 

A visão ultrapassada, relacionando produtos ou serviços de qualidade a aumento 

dos custos, advém da falta de informações ou da dificuldade de obter dados referentes aos 

custos gerados com a qualidade e ainda, a existência de um paradigma enunciando que a 

qualidade não poderia ser mensurada em termos de custos.  

Assim, Penido (2003, p. 1) aduz que, “[...] com o passar dos anos, foi observado 

que o custo da qualidade pode interferir nos resultados financeiros das empresas, podendo 

leva-la à falência. Daí surgiu a preocupação com os custos da qualidade”. Essa preocupação 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

20 

com os custos da qualidade eclodiu a necessidade da regulamentação que passou a ser um 

norteador para intermediar, as relações entre os produtores e consumidores que não são mais 

as mesmas. Essa relação tem sido direcionada pela expressão qualidade, tanto em relação aos 

produtos quanto aos serviços adquiridos.  

A busca por melhoria nos produtos e serviços necessita ser constante, pois os 

consumidores não estão mais dispostos a pagar pelos gastos incorridos com produtos 

defeituosos ou que precisem ser retrabalhados. Os gastos por produtos defeituosos não 

poderão ser agregados ao valor final, o que provocaria aumento nos custos de produção que, 

consequentemente, reduzem lucro. Para Crosby (1994) a qualidade é a conformidade com 

os requisitos, esses são definidos tanto pela empresa como pelos clientes ou sociedade. 

Esta pesquisa está focada em custo da qualidade em indústrias. Feigenbaum (1994, 

p. 151) aduz que, "Os custos da qualidade nas indústrias e companhias são considerados de 

forma a incluir duas áreas principais: custos de controle e custos de falhas no controle". Os 

custos de controle são divididos em custos de prevenção e avaliação. Os custos de falhas no 

controle são custos de falhas interna e externa. Estes conceitos foram os norteadores desta 

pesquisa que objetivou investigar se as indústrias do Núcleo Industrial Albino Nicolau 

Schmidt de Cascavel - PR mensuram e utilizam dos elementos de custos da qualidade.  

 

2 CUSTO DA QUALIDADE 

 
Os principais estudiosos da abordagem da qualidade são W. Edwards Deming, 

Philip B. Crosby, e Joseph M. Juran. Três americanos especialistas em qualidade, que 

disseminaram a inspiração à adoção da gestão da Qualidade Total (TQM). Tem como foco 

principal as melhorias contínuas na qualidade ao longo do processo de planejamento e 

objetivos, organização de trabalho, concepção de produtos, compromisso de produção e 

monitoramento de resultados (WAGNER; HOLLENBECK, 2009). 

Buscando melhoria na forma de conduzir a qualidade na empresa, Campos (1999) 

enfatiza que a garantia da qualidade é uma função da empresa que tem como finalidade 

confirmar que todas as atividades relacionadas à produção com qualidade estão sendo 

conduzidas da forma requerida. 

Avançando para o custo da qualidade, ele pode ser entendido como o custo que 

incorre pela existência, ou pela possibilidade de existência de uma baixa qualidade. Para 

Berliner e Brimson (1992), o custo da qualidade são despesas incorridas para prevenir 

problemas de qualidade, avaliando e controlando falhas internas ou externas do produto. 
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Deste modo, enfatiza-se que custo da qualidade é a soma dos custos envolvidos no 

processo para atingir os padrões de qualidade pré-estabelecidos no projeto do 

produto/serviço, objetivando nas fases da elaboração reduzir ao mínimo o custo total da 

produção. Feigenbaum (1994) aponta que os custos da qualidade poderiam ser  equiparados 

em importância a outras categorias de custos, como os custos da mão de obra, de vendas ou 

da engenharia. Nesta visão, o custo da qualidade é o custo de se fazer as coisas de modo 

errado.  

Por muito tempo, os gestores relacionavam a melhoria da qualidade dos produtos 

ou serviço ao aumento de custos. Porém, com o passar do tempo, as pesquisas empíricas 

referente qualidade no produto ou serviço, apontaram que com o aumento da qualidade, 

aumenta também a produtividade e os custos totais podem ser reduzidos pela melhoria dos 

processos. Assim, os custos da qualidade devem ser apurados, no entanto, poucas empresas 

executam tal trabalho, conforme afirmam Rust et al (1994, p. 97) “apesar de estar se tornando 

popular a busca por qualidade nas empresas, porque provas empíricas sugerem que qualidade 

e lucro estão ligados, poucas empresas fazem acompanhamento dos lucros provenientes de 

seus programas de qualidade”.  

 

2.1 Categorias dos Custos da Qualidade 

 

Em custos da qualidade, o objetivo é criar mecanismos de gestão por intermédio 

da identificação dos custos gerados pela não-qualidade, aqueles gerados por: retrabalhos, 

inspeções, confiabilidade decrescente dos produtos, sucatas, atrasos no lançamento de novos 

produtos, insatisfação do consumidor, perdas de mercado e campanhas de recall (HANSEN; 

MOWEN, 2010). 

As atividades ligadas à qualidade são aquelas realizadas devido a existência da má 

qualidade. Essas atividades geram custos que são chamados de custo da qualidade. Assim, 

Hansen e Mowen (2010), afirmam que são chamados de custos de qualidade os custos que 

existem porque a má qualidade existe, ou pode existir. Isso implica que os custos da qualidade 

estão associados com duas subcategorias: atividades de controle e atividades de falhas, que 

estão representados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Custos de qualidade por categoria 
 

Custos de Qualidade por Categoria  

Custos do Controle Custos da Prevenção 

Custos da Avaliação 

Custos das falhas dos Controles Custos das Falhas Internas 

Custos das Falhas Externas 

 
    Fonte: Adaptado de Robles Jr. (1996, p. 58) 

 

As atividades de controle são realizadas pelas empresas em forma de prevenção ou 

para detectar a má qualidade, assim são compostas de atividades preventivas e avaliativas. As 

atividades de falhas são realizadas em reação à má qualidade, que é chamada de atividades de 

falhas internas ou falhas externas, dependendo o ambiente a que ela pertence (HANSEN; 

MOWEN, 2010). 

Robles Jr. (2003), relata, sobre os grupos dos custos da qualidade, que custos de 

prevenção e os de avaliação são chamados de inevitáveis, pois, estão relacionados ao 

processo em si. Custos de falhas internas e os de falhas externas são considerados evitáveis, 

e devem ser tratados para reduzir os custos e manutenção da imagem de qualidade do 

produto ou serviço. 

Como exposto, as definições das atividades relacionadas com a qualidade implicam 

em quatro categorias, sendo: custos de prevenção, custos de avaliação, custos de falhas 

internas e custos de falhas externas, conforme apresentado na sequência. 

 

2.1.1 Custos de Prevenção  

 

Custos de prevenção são todos os custos incorridos para evitar que falhas 

aconteçam. Estão associados às ações de prevenção, investigação das causas ou redução de 

defeitos e falhas. Segundo Warren (2001, p. 443), “a prevenção de defeitos permite que a 

empresa economize custos de manuseio, eliminação e registro do refugo. Estas atividades 

evitam ocorrência de problemas de qualidade e, portanto, são investimentos na qualidade 

futura”. 

Para Cogan (1994), os custos de prevenção são incorridos para evitar defeitos. Do 

ponto de vista financeiro, são mais um investimento do que uma despesa, embora, alguns 

empresários, queiram os tratar como despesas. São, por assim dizer, investimentos para evitar 

futuros custos. São exemplos de custos de prevenção: planejamento da qualidade; revisão de 
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produtos; formação do pessoal para a qualidade e controle do processo em busca de 

melhores resultados; melhoria em equipamentos para evitar problemas na produção; 

realização de manutenção preventiva. 

Tais custos têm como objetivo controlar a qualidade dos produtos, de forma a evitar 

gastos provenientes de erros no sistema produtivo. Desta maneira, pode-se afirmar que os 

custos de prevenção são caracterizados pelos esforços que determinada organização 

empenha na tentativa de evitar que produtos ou serviços apresentem defeitos durante, ou ao 

final de seu processo de produção ou execução. 

 

2.1.2 Custos de Avaliação 

 
São os custos necessários para avaliar a qualidade do produto pela primeira vez e 

assim, detectar falhas e inconsistências antes que o produto seja posto no mercado. Hansen 

e Mowen (2010), destacam que os custos de avaliação são incorridos para determinar se 

produtos e serviços estão em conformidade com seus requisitos ou necessidades dos clientes. 

Neste sentido, Cogan (1994) aponta como exemplos de custos de avaliação: 

inspeção da Matéria-prima recebida; testes aos equipamentos; material consumido nos testes; 

avaliação de estoques; gastos com ensaios destrutivos; custos de se manter uma equipe de 

controle de qualidade; investimento em softwares e metodologias de controle de qualidade. 

No entanto, pode-se afirmar que os custos de avaliação visam à manutenção da 

qualidade na empresa, por meio de análise formal da qualidade do produto, basicamente eles 

são custos de produção. Correspondem a procedimentos relacionados ao processo de 

transformação da matéria-prima e serviços em um novo produto. 

 

2.1.3 Custos de Falhas Internas 

 

Os custos das falhas internas ocorrem quando o processo de detecção, ou controle, 

evidencia falha na qualidade do produto ou serviço após todos os processos internos estarem 

concluídos, estão relacionados com os reparos, os atrasos de entrega de produtos entre 

outros.  

Na concepção de Oliveira (1994, p. 22), "é considerado custo de falha interna a 

diferença de faturamento decorrente da venda por um preço menor de um produto sem as 

qualidades requeridas, conhecidas como venda de produtos de segunda linha". Esses custos 
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incorrem porque os produtos ou serviços não estão em conformidade com as especificações 

ou necessidades do cliente. 

Para Cogan (1994), os custos das falhas internas são todos aqueles incorridos devido 

a algum erro do processo produtivo, seja ele falha humana ou falha mecânica. Quanto mais 

cedo erros são detectados, menores serão os custos envolvidos para corrigi-los. Alguns 

exemplos de custos devidos a falhas internas são: custos de retrabalhar o produto; custos de 

peças e materiais refugados, sucatas; reinspeção dos produtos retrabalhados; paragens na 

linha de produção; esperas e falhas do fornecedor; tempo de produção perdida em função 

dos erros. 

Fica evidenciado que os custos de falhas internas estão associados a materiais e 

produtos que não satisfazem os padrões de qualidade propostos pela empresa, causando 

perdas na produção, e que são identificadas antes do produto deixar a empresa. 

Resumidamente, são os custos de falhas ocorridas e identificadas internamente.  

 

2.1.4 Custos de Falhas Externas 

 

Incorrem devido aos produtos ou serviços estarem em falta de conformidade com 

requisitos, ou não satisfazem as necessidades dos clientes após a sua entrega. 

Ainda na concepção de Cogan (1994), os custos de falhas externas são aqueles 

decorrentes de falhas no produto ou serviço quando estes se encontram no mercado e/ou 

são adquiridos pelo consumidor final. Falhas externas ocasionam grandes perdas em custos 

intangíveis, como mancha da imagem e credibilidade da empresa. Quanto mais tarde erros 

forem detectados, maiores serão os custos envolvidos para corrigi-los, além de ocasionar 

perdas que muitas vezes são irreversíveis. São exemplos de custos devidos a falhas externas: 

atendimento a reclamações; tratamento das queixas pelo serviço pós-venda; tempo para 

analisar as anomalias; tempo para determinar as ações corretivas; material devolvido; custos 

com recall; multas; enfraquecimento da confiança e da imagem pode gerar perda de negócios 

futuros; às vezes até perda de uma concessão de serviço. 

Fazendo uma explanação sintética sobre as falhas internas e externas, Feigenbaum 

(1994, p. 153), afirma que os custos de prevenção são representados da seguinte forma:  

 

[...] os custos provenientes de falhas internas e externas podem 
representar perda em torno de 65% a 70% do custo da qualidade, e 
os custos de avaliação provavelmente variam dentro da margem de 
20% a 25%. No entanto, em muitos negócios os custos de 
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prevenção provavelmente atingirão valor de 5% a 10% do custo da 
qualidade. 

 
Percebe-se que são necessários investimentos em prevenção e avaliação. 

Consequentemente este processo irá eliminar as falhas internas e externas, as quais são causas 

da má qualidade dos produtos levando as indústrias a incorrerem em desperdícios. A 

abordagem apregoada é fazer certo da primeira vez, minimizando o retrabalho e outras 

falhas, fatores esses que irão ajudar a diminuir os custos da qualidade. 

 

2.2 Mensuração dos Custos da Qualidade 

 

Com relação à mensuração dos custos da qualidade, Hansen e Mowen (2010) 

relatam que eles são classificados em observáveis ou ocultos. Os observáveis são aqueles que 

estão disponíveis mediante os registros contábeis. É a maior parte dos custos, fazem parte 

dos custos de prevenção, avaliação e falhas internas. Os ocultos são custos de oportunidade 

resultantes da má qualidade. (Não são reconhecidos contabilmente). Por exemplo: vendas 

perdidas, insatisfação dos clientes e perda de participação no mercado. São os custos 

pertencentes às falhas externas. 

Ostrenga (1991) aponta com relação a percentuais referente a estudos elaborados 

aos custos da qualidade, que eles podem ser um meio de economias expressivas para as 

organizações. Estudos indicam que os custos da qualidade para empresas norte-americanas 

são tipicamente de 20% a 30% das vendas.  

É salutar afirmar que, os peritos na área da qualidade definem que o nível ótimo de 

qualidade deveria ser de aproximadamente 2% a 4% das vendas. Essa diferença entre as cifras 

reais e ótimas representa uma verdadeira mina de ouro de oportunidades. A melhoria da 

qualidade pode produzir melhorias significativas na rentabilidade. Como exemplo cita-se a 

empresa Xerox, que economizou mais de US$200 milhões em um período de quatro anos 

por meio da melhoria na qualidade (CARR, 1995).  

Outro exemplo é a IBM que identificou a má qualidade dos produtos como sendo 

causa principal dos problemas empresariais que estava passando. Para resolver o problema, 

implantou um programa chamado “Qualidade Direcionada pelo Mercado”, percebendo 

assim, que esta era a solução para a sobrevivência da empresa (CARR; TYSON, 1992). 

Nesta visão da qualidade ser direcionada pelo mercado, Simpson e Muthler (1987) 

abordaram que no ano de 1987, outras empresas norte-americanas seguiram o exemplo e 
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buscaram satisfazer as expectativas de qualidade dos clientes. Neste período, algumas pessoas 

chamavam esse impulso para um aumento na qualidade de “segunda revolução industrial”. 

Em relação ao exposto, atentou-se que relatar e mensurar o desempenho da 

qualidade é essencial para o sucesso de um programa contínuo de melhoria da qualidade. 

 

2.3 Sistemas de Custos de Qualidade 

 

A implantação de um sistema de custos exige estudo e planejamento para avaliar a 

sua real necessidade e viabilidade. O sistema deve ser adequado ao porte da empresa e capaz 

de suprir suas vitais necessidades. Outro ponto relevante é o tempo para o resultado, que 

nem sempre é de imediato. Na opinião de Martins (2010, p. 28), “a implementação de um 

sistema de custos não traz resultado imediato na empresa. Primeiro porque nenhum sistema 

é capaz de resolver todos os problemas e segundo ele precisa desenvolver-se e aprimorar-

se”. 

Na concepção de Maher (2001), o fundamental no desenho de sistemas de custos 

são as ideias de que eles devem ser orientados para atender às necessidades dos tomadores 

de decisão e que devem trazer benefícios que superem seus custos.  

Complementando, Ribeiro (2000, p. 84) aborda que:  

Ao implantar um sistema de qualidade, tem-se o objetivo de determinar a parcela 

dos custos que estão sendo consumidos e que não agregam valores aos produtos e também 

os custos que estão incorridos em decorrência de falhas que geram desperdícios.  

A engenharia do sistema de custos da qualidade da empresa deve considerar, 

primordialmente, as necessidades da informação do usuário final. Toda informação torna-se 

relevante para a tomada de decisão e não deve ser desprezada, mas deve ser considerado, o 

custo para obter tais informações.  

Dentre os sistemas de custos tem-se o Sistema de Custos de Qualidade – SCQ, que 

trata do controle dos custos de qualidade. O SCQ é o sistema abordado nesta pesquisa. A 

implantação de um sistema de custos da qualidade, ou mesmo a adoção de algumas medidas 

relacionadas à qualidade, implica na ocorrência ou acompanhamento de alguns gastos, 

definidos como custos da qualidade. O sistema de custos de qualidade deve ser 

constantemente acompanhado por pessoas capacitadas, deve ser renovado e implementado 

as inovações tecnológicas que condizem com as necessidades da empresa. 

Segundo pesquisa realizada por Mattos (1997), o número de empresas com SCQ 

implantados em empresas com certificação em normas internacionais no Brasil já é 
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significativo. Aborda ainda que, os maiores obstáculos à implantação do SCQ são a falta de 

metodologia, pouca bibliografia e referências, sistema contábil deficiente e falta de 

treinamento. Por outro lado, o que se verifica na prática é que existe a possibilidade de 

implantação do sistema sem maiores adaptações no sistema contábil da empresa. 

Assim, o sistema de custo da qualidade é uma forma de melhor evidenciar os custos 

ocasionados pelo fato do investimento da qualidade no produto ou serviço. 

 

2.4 Importância da Contabilidade Financeira no Controle dos Custos da Qualidade  

 

Como parte de um sistema de informações, a contabilidade de custos é 

desenvolvida pela coleta e processamento de dados que culmina com a produção e 

distribuição de informações na forma de relatórios contábeis. Esses relatórios devem garantir 

o fluxo contínuo de informações, permitindo a avaliação da situação atual e a comparação 

com o planejamento, para identificar e controlar os desvios, assim como suas causas. 

De acordo com Martins (2010), uma das funções da contabilidade de custos refere-

se ao controle, que tem como missão o fornecimento de dados para estabelecimento de 

padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio seguinte, compara o 

planejado com o ocorrido em termos quantitativos e valorativos. 

Para Iudícibus (1980), dentre várias aplicações, a contabilidade de custos fornece 

informações contábeis e financeiras para decisão entre alternativas e afirma que esse tipo de 

decisão requer informações que não são facilmente encontradas nos registros da 

contabilidade financeira. Na melhor das hipóteses, requerem um esforço extra de 

classificação, agregação e refinamento para poderem ser utilizadas em tais decisões. 

Corroborando, Maher (2010, p. 84), afirma que, “A demonstração de resultado 

elaborada pela contabilidade deveria contemplar as atividades que adicionam e não 

adicionam valor para a empresa”. 

No contexto das empresas industriais, ramo de entidade utilizada na amostra desta 

pesquisa, o conceito de custo mais adequado é o dado por Martins (2010 p. 25), “Custo 

industrial é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e 

serviços”. Este conceito, quando confrontado com a definição de custo da qualidade trás 

algumas desconexões. 

Para melhor entendimento, Feigenbaum (1994, p. 149) faz uma correlação do 

controle dos custos da qualidade e a contabilidade, afirmando:  
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Havia um pressuposto generalizado de que a qualidade praticamente não poderia 
ser medida em termos de custo. Parte da razão para tal pressuposto se encontrava 
na contabilidade tradicional de custos, que segundo a prática da economia 
tradicional não empreendeu quantificação de qualidade. De forma 
correspondente, o custo da qualidade não se enquadrava facilmente nas estruturas 
antigas de contabilidade. 

 

Contribuindo, Robles Jr. (1996, p. 76) relata que, “As informações do custo da 

qualidade têm sua maior relevância e utilidade quando são avaliadas e divulgadas em termos 

financeiros”. Corroborando Crosby (1994, p. 133), acrescenta que, “Todos os cálculos 

devem ser feitos pelo departamento de Contabilidade, o que garante a integridade da 

operação”. 

Mesmo com a afirmação de que é função do departamento de contabilidade, 

o departamento de controle de qualidade também o faz. São equipes de profissionais 

qualificados e fazem uso de técnicas analíticas. Ambos têm objetivo de produção de extrema 

qualidade do produto, a qual é resultante da participação de todos os setores da empresa, 

onde cada um possui seu nível de responsabilidade e decisão (FEIGENBAUM, 1994). 

Ressalta-se, que as informações obtidas no acompanhamento dos custos da 

qualidade devem ser preparadas com base nos dados coletados pela Contabilidade, ficando 

o Departamento de Qualidade responsável pela análise dos custos e investigação de suas 

causas, sugerindo, posteriormente, melhorias. Entretanto, cada empresa deverá verificar qual 

a melhor maneira de mensurar os seus custos da qualidade, porém é muito importante que 

ela própria o quantifique, ou pelo menos iniciem um trabalho neste sentido. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se classifica quanto aos objetivos em descritiva em relação aos 

procedimentos é um levantamento e quanto à abordagem é quantitativa. O instrumento de 

coleta de dados utilizado foi um questionário estruturado, composto por 15 questões, 

aplicado para os gestores da qualidade de cada indústria. Após sete dias, houve o retorno do 

questionário, no qual foi aplicado a escala de Likert com respostas escalares crescentes em 

concordância, conforme segue: 01 para discordo totalmente, 02 para apenas discordo, 03 

para apenas concordo e 04 para concordo totalmente. Posteriormente, tabulados com o uso 

do software SPSS versão 18 e aplicado a técnica de estatística descritiva. O período da 

pesquisa foi o mês de fevereiro de 2014.  



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

 

 
 

29 

Para a elaboração do questionário desta pesquisa foi tomado como base o 

questionário do artigo Custo da Qualidade Nas Indústrias de Transformação de 

Pernambuco, da autoria de Valéria Maria Ribeiro de Sá; e Luiz Carlos e Miranda, publicado 

em um congresso da USP em 2004, disponível no site www.congressousp.fipecafi.org. 

A população é de 21 empresas do ramo de indústria localizadas no Núcleo 

Industrial Albino Nicolau Schmidt da cidade de Cascavel – PR. A amostra pesquisada 

corresponde a 15 empresas respondentes. O método de escolha dessas empresas foi não 

probabilístico e a da amostra foi por conveniência.  

O Quadro 2 representa os segmentos das indústrias pesquisadas e seus respectivos 

percentuais em relação ao total das empresas respondentes.  

 

Quadro 2 - Segmento das indústrias pesquisadas 
 

Segmento Quantidade Percentual Segmento Quantidade Percentual 

Metalúrgica 3 20% Plásticos 1 6,67% 

Agroindústria 3 20% Nutrição animal 1 6,67% 

Artefatos de 
concreto 

1 6,67% Bombas d’agua 1 6,67% 

Vidreira 1 6,67% Estofados 1 6,67% 

Furgões 1 6,67% Fertilizantes 1 6,67% 

Alimentos 1 6,67% Alimentos   

Total de empresas 15 100% 

   
 Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

4 RESULTADO DA PESQUISA 

 

No questionário, as cinco primeiras questões são referentes o perfil das indústrias 

pesquisadas. As agroindústrias e as metalúrgicas estão identificadas com os números 1, 2 e 3 

pelo motivo de somarem três em cada segmento, as demais empresas por motivo de ser 

apenas uma de cada segmento, não serão numeradas. Estão representadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Perfil das indústrias pesquisadas 
 

Segmento Quantidade de 
Funcionários 

Porte da 
indústria 

Certificação de 
Qualidade – 

CQ 

Qual Certificação 
de Qualidade 

Motivo da 
implantação da 

CQ 

Metalúrgica - 1 1.800 Grande Sim ISO 9000 Concorrentes  

Metalúrgica - 2 25 Pequeno Não - - 

Metalúrgica - 3 19 Microempresa Não - - 

Agroindústria -
1 

500 Grande Sim Food Seafty, Cert. 
Sustentabilidade 

Motivação 
interna 

Agroindústria - 
2 

94 Pequeno Sim Certisem do M. A. Motivação 
interna 

http://www.congressousp.fipecafi.org/
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Agroindústria - 
3 

17 Microempresa Não Em implantação Motivação 
interna 

Artefatos de 
concreto 

13 Microempresa Não - - 

Vidreira 160 Médio Sim Inmetro Motivação 
interna 

Furgões 60 Pequeno Não - - 

Alimentos 18 Microempresa Não - - 

Plásticos 16 Microempresa Não - - 

Nutrição 
animal 

22 Pequeno Sim ISO 9001:2008 e 
ISO 15017025 

Motivação 
interna 

Bombas 
d’agua 

5 Microempresa Não - - 

Estofados 20 Pequeno Não - - 

Fertilizantes 160 Médio Não Em implantação Motivação 
interna 

 
  Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

Para a classificação do porte das indústrias foi utilizado como base a referência 

informada pelo SEBRAE (2013). Esse critério foi usado devido às empresas pesquisadas 

optarem por não responderem a respeito do faturamento anual.  

Na análise ficou constatado que as indústrias são classificadas em: 6 (40%), são 

microempresa; 5 (33,3%), são de pequeno porte; 2 (13,3%), são de médio porte; e 2 (13,3%), 

de grande porte. Percebe-se que a maioria está classificada como micro e médias empresas. 

Em relação à certificação verificou-se que 10 (66,7%) indústrias não têm 

certificação de custos da qualidade, porém 2 delas estão em processo de implantação. No 

entanto, dentre as empresas pesquisadas 5 (33,3%) tem certificação variando conforme o 

segmento da indústria. As 5 indústrias com certificação já implantada e 2 ainda em 

implantação (dentre as 10 não implantadas), apontaram que apenas uma teve como 

motivação o fato dos principais concorrentes já possuírem a certificação. As demais listaram 

que a motivação interna foi o ponto forte para a implantação. Também foi observado que a 

certificação ficou distribuída entre os portes Pequeno, Médio e Grande. Apenas em 

microempresa não foi encontrada a certificação, porém, uma delas afirmou que está em 

processo de implantação.   

A questão seis era dividida em situações relacionadas com os fatores como: se a 

empresa exporta; se possui o sistema de custos implantado; se possui controle de custos e se 

mensura os custos da qualidade. As respostas estão apresentadas no Quadro 4.  
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Quadro 4 - Informações técnicas das indústrias 
 

Segmento Exporta Possui Sistema de 

custos 

Possui Controle de 

custos 

Mensura os 

custos da 

Qualidade 

Metalúrgica – 1 Sim Sim Sim Sim 

Metalúrgica – 2 Não Sim Sim Não 

Metalúrgica – 3 Não Sim Sim Não 

Agroindústria – 1 Sim Sim Sim Sim 

Agroindústria – 2 Sim Sim Sim Sim 

Agroindústria – 3 Sim Sim Sim Não 

Artefatos de concreto Não Sim Sim Não 

Vidreira Não Sim Sim Sim 

Furgões Sim Não Sim Não 

Alimentos Não Sim Sim Sim 

Plásticos Não Sim Sim Não 

Nutrição animal Sim Sim Sim Sim 

Bombas d’agua Não Não Não Não 

Estofados Não Não Sim Não 

Fertilizantes Sim Sim Sim Não 

 

  Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

As respostas evidenciam que 7 (46,7%) das empresas trabalham com exportação e 

8 (53,3%) não exportam. Os números mostram uma situação bem balanceada. Em relação 

ao questionamento sobre, se a empresa possui sistema de custos implantado, foi constatado 

que 12 (80%) delas tem e apenas 3 (20%) não tem. Por outro lado, 14 (93,3%) empresas 

responderam que fazem o controle de custos; 2 mesmo não tendo o sistema de custo 

implantado, tem o controle dos custos; e, apenas 1 (6,7%) a microempresa não tem o sistema 

de custos implantado e também não faz o controle de seus custos.Já referente à mensuração 

dos custos da qualidade o resultado apresenta que 9 (60%) das empresas mensuram seus 

custos da qualidade, enquanto 6 (40%) não mensuram. Como complemento, na questão sete 

perguntou se as indústrias têm implantado o Sistema de Custo da Qualidade - SCQ, o tempo 

e o motivo no caso de afirmativo.  
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Quadro 5 - Implantação do Sistema de Custo da Qualidade - SCQ 
 

Segmento Possui SCQ Sim - Quanto tempo Não - Motivo 

Metalúrgica – 1 Sim 10 anos - 

Metalúrgica – 2 Não - Falta de conhecimento 

Metalúrgica – 3 Não - Pretende implantar 

Agroindústria – 1 Sim 10 anos - 

Agroindústria – 2 Sim 3 anos - 

Agroindústria – 3 Não - Sem previsão 

Artefatos de concreto Não - Pretende implantar 

Vidreira Não - Pretende implantar 

Furgões Não - Falta de conhecimento 

Alimentos Sim Em implantação - 

Plásticos Não - Pretende implantar 

Nutrição animal Sim 30 anos - 

Bombas d’agua Não - Pretende implantar 

Estofados Não - Pretende implantar 

Fertilizantes Não - Pretende implantar 

 

   Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

Com relação aos Sistemas de Custos da Qualidade - SCQ, no Quadro 6, ficou 

evidente que 5 (33,3%) das empresas, possuem SCQ. A distribuição em relação tempo de 

implantação de SCQ é: 1 em implantação, 1 com 3 anos, 2 com 10 anos e 1 com 30 anos. 

Das 10 empresas que afirmaram que não possuem o SCQ implantado, 2 alegaram falta de 

conhecimento, 1 que conhece mas não tem previsão de quando irá implantar e 7 que 

pretendem implantar e a empresa já está analisando o processo. Contudo, não foi o objetivo 

principal da pesquisa investigar qual o modelo de sistema de custo adotado ou que será 

implantado e nem o seu objetivo. Com isso, não foi aprofundado saber se o modelo do SCQ 

era arcaico ou moderno. O que se percebe com os resultados apresentados, é que as empresas 

analisadas possuem um perfil caracterizado pela abordagem tradicional da qualidade, ou seja, 

a maioria delas está inovando e buscando uma modernização na abordagem da qualidade 

apenas recentemente. Na questão oito o objetivo era evidenciar se a indústria classifica os 
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custos da qualidade e quais classificações ela faz. Já na questão quatorze, de que forma era 

mensurada, apurada comparativamente os custos da qualidade. O resultado é apresentado 

no Quadro 6. 

Quadro 6 - Classificação e mensuração dos custos da qualidade 
 

Segmento Custos de 

prevenção 

Custos de 

avaliação 

Custos das 

falhas 

internas 

Custos das 

falhas 

externas 

CQ é mensurado 

comparando 

Metalúrgica – 1 Sim Sim Sim Sim Receita operac. 

Metalúrgica – 2 Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

Metalúrgica – 3 Sim Sim Não Sim Custo fabricação 

Agroindústria – 1 Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

Agroindústria – 2 Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

Agroindústria – 3 Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

Artefatos de 
concreto 

Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

Vidreira Sim Sim Sim Sim Volume vendas 

Furgões Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

Alimentos Sim Sim Sim Sim Volume vendas 

Plásticos Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

Nutrição animal Sim Sim Sim Sim Receita operac. 

Bombas d’agua Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

Estofados Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

Fertilizantes Sim Sim Sim Sim Custo fabricação 

 
   Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

Nesta etapa, evidenciou que 100% das indústrias classificam os custos da qualidade 

em custos de prevenção, custos de avaliação e custos de falhas externas. Entretanto, 93,3% 

classificam em custos da falha interna e apenas 1 empresa não classifica.  

Ainda no Quadro 6, estão as respostas referente se os custos da qualidade são 

usados, mensurados, apurados e comparativamente a qual base. Constatou-se que 11 

empresas comparam os custos das falhas comparando-os ao custo de fabricação, 2 

comparam com a receita operacional e 2 fazem a comparação com o volume de vendas. 

Outra opção era o lucro operacional, porém nenhuma empresa pesquisada apontou este 

item.    

Após identificar o percentual da classificação dos custos da qualidade utilizados nas 

empresas, apresentou-se os elementos de custos da qualidade pertencentes a cada grupo.  

Solicitou-se que a empresa indicasse os elementos de custos da qualidade 

computados por ela. Para melhor entendimento os elementos foram divididos em 4 questões: 

A questão que abordava os custos relacionados a Qualidade de Prevenção possuía 9 
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elementos. A questão que indagava os Custos de Avaliação possuía 10 elementos. A questão 

que tratava dos Custos de Falhas Internas possuía 11 elementos. E a questão que abordava 

Custos de Falhas Externas possuía 12 elementos. 

As perguntas sobre custos da qualidade objetivaram identificar os elementos de 

custo da qualidade existentes e mensurados nas empresas. Isso evidencia a significância dos 

elementos de custos. Para obter o resultado utilizou-se a escala Likert em ordem crescente 

obedecendo ao seguinte código:  

1. os custos envolvidos nunca são computados 

2. os custos envolvidos são raramente computados  

3. os custos envolvidos são geralmente computados  

4. os custos envolvidos são quase sempre computados  

5. os custos envolvidos são sempre computados   

 
O Quadro 7 foi elaborado a partir das respostas dos 15 pesquisados, e apresenta 

Elementos de Custos da Qualidade de Prevenção. 

 
Quadro 7 - Elementos de Custo da Qualidade de Prevenção 

 
Elementos de custo de prevenção      

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Programas de revisão e avaliação dos contratos celebrados 

com clientes, que afetem as características de qualidade do 

produto. 

20 26,7 26,7 6,7 20 

Aprimoramento dos padrões de qualidade visando a 

conformidade dos produtos e serviços às necessidades dos 

clientes. 

0 20 20 26,7 33,3 

Planejamento e realização de testes de qualificação de novos 

produtos. 

6,7 6,7 6,7 20 60 

Avaliação do desempenho do produto em testes nos clientes. 13,3 13,3 13,3 26,7 33,3 

Avaliação da capacidade dos fornecedores em atender aos 

requisitos de qualidade. 

13,3 13,3 20 20 33,3 

Revisão dos dados técnicos para aquisição de materiais. 6,7 20 20 13,3 40 

Programas de treinamento em qualidade do pessoal 

operacional. 

20 6,7 20 26,7 26,7 

Desenvolvimento de novos processos e equipamentos. 0 13,3 26,7 20 40 

Desenvolvimento de novos fornecedores. 13,3 13,3 26,7 26,7 20 

Elaboração e manutenção do manual de qualidade e de 

procedimentos operacionais. 

13,3 13,3 26,7 20 26,7 

Auditoria do sistema de qualidade. 40 13,3 20 0 26,7 

    
   Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 
Constata-se por meio da observação no Quadro 7, que os elementos mais 

significativos são o planejamento e realização de testes de qualificação de novos produtos; 

esta constatação é possível pois 80% dos respondentes afirmaram calcular sempre ou quase 
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sempre esses custos. Em segundo plano com 60% (33,3% + 26,7%) estão 2 elementos: 

aprimoramento dos padrões de qualidade visando a conformidade dos produtos e serviços 

às necessidades dos clientes; avaliação do desempenho do produto em testes nos clientes.  

Ainda observando o Quadro 7, constata-se que as empresas pouco investem no 

elemento auditoria do sistema de qualidade, pois obteve 40% no item quase nunca. O 

Quadro 8 apresenta os resultados referente os Elementos de Custos de Avaliação.  

 

Quadro 8 - Elementos de custo de avaliação 
 

Elementos de custo de avaliação  (1) (2) (3) (4) (5) 

Testes de inspeção de matérias-primas.  26,7 6,7 6,7 26,7 33,3 

Inspeção de produtos em processo.  6,7 6,7 13,3 26,7 46,7 

Análise de qualidade do produto acabado.  6,7 0 6,7 26,7 60 

Amostras de produto/material consumido no controle de 

qualidade.  

20 13,3 6,7 13,3 46,7 

Manutenção e calibração dos instrumentos de medida.  13,3 6,7 20 20 40 

Depreciação dos instrumentos de medida.  6,7 26,7 20 20 26,7 

Testes de qualificação dos produtos dos fornecedores.  20 13,3 26,7 13,3 26,7 

Testes de avaliação do desempenho do produto no cliente.  13,3 0 40 13,3 33,3 

Testes adicionais decorrentes de partidas de unidades de 

produção.  

26,7 6,7 33,3 6,7 26,7 

  Fonte: dados da pesquisa (2014) 

A análise do Quadro 8 revela que 86,7% dos respondentes fazem uso da análise de 

qualidade do produto acabado; e 73,4% fazem inspeção do produto em processo.  

Com relação aos Custos de Avaliação, 3 elementos estão empatados em menos 

avaliados com aproximadamente 60%, são eles: testes de inspeção de matérias-primas; 

manutenção e calibração dos instrumentos de medida; e inspeção de produtos em processo. 

Porém, faz-se necessário ressaltar que nos elementos de custo de avaliação, 2 itens aparecem 

com percentual de 26,7% em nunca computam os custos envolvidos, sendo, testes de 

inspeção de matérias-primas e testes adicionais decorrentes de partidas de unidades de 

produção.  

 
Quadro 9 - Elementos de custo de falha interna 

Elementos de custo de falha interna  (1) (2) (3) (4) (5) 

Perdas e refugo de produção.  6,7 20 13,3 26,7 33,3 

Retrabalho.  6,7 6,7 26,7 46,7 13,3 

Custo de mão de obra adicional devido retrabalho. 6,7 13,3 33,3 40 6,7 

Inspeção do produto retrabalhado.  6,7 13,3 40 26,7 13,3 

Disposição de material não conforme.  6,7 20 26,7 13,3 33,3 

Custo financeiro do estoque adicional decorrente do produto 

não conforme.  

20 20 20 20 20 
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Perdas por parada de unidade ou atrasos de produção devido 

às falhas operacionais.  

20 13,3 33,3 6,7 26,7 

Perdas por parada de unidade ou atrasos de produção devido 

às falhas de equipamentos ou instrumentos de medida.  

13,3 13,3 33,3 13,3 26,7 

Ações corretivas para evitar reincidência de problemas de 

qualidade de produto/serviço.  

13,3 6,7 20 20 40 

 
   Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

No que corresponde aos elementos dos custos da qualidade da falha interna, 

confirma-se que 60% computam sempre e quase sempre, sendo: as ações corretivas para 

evitar reincidência de problemas de qualidade de produto/serviço; perdas e refugo de 

produção; e, o retrabalho, porém, neste ultimo caso a opção quase sempre computado ficou 

com maior expressividade com índice de 46,7%. 

Ainda na análise ao quadro 9, é interessante relatar que os elementos que nunca são 

computados na falha interna, são: custo financeiro do estoque adicional decorrente do 

produto não conforme, e perdas por parada de unidade ou atrasos de produção devido às 

falhas operacionais. Estes pontos merecem uma maior atenção das empresas principalmente 

o segundo que pode ser corrigido com treinamento aos colaboradores.  

 
Quadro 10 - Elementos de custo de falha externa 

 
Elementos de custo de falha externa (1) (2) (3) (4) (5) 

Assistência técnica ao cliente. 6,7 6,7 13,3 33,3 40 

Substituição de produto não conforme recusado pelo cliente 

- não usou. 

0 26,7 6,7 6,7 60 

Avaliação de produto não conforme devolvido pelo cliente. 6,7 26,7 13,3 20 33,3 

Redução de vendas em função de problemas de qualidade. 20 6,7 26,7 13,3 33,3 

Pagamento de indenizações aos clientes devidos a problemas 

de qualidade. 

33,3 0 13,3 20 33,3 

Pagamento de multas ou penalidades decorrentes de danos 

ambientais. 

46,7 13,3 0 6,7 33,3 

 
   Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

O elemento pesquisado foi o custo da categoria da falha externa. Na análise, 73,3% 

dos respondentes sempre e quase sempre computam o elemento assistência técnica ao 

cliente. Enquanto que o item substituição de produto não conforme devolvido pelo cliente, 

obteve o percentual total de 66,7% na escala de sempre e quase sempre, mas o que chama a 

atenção é que foi o item de maior percentual entre todos na escala de sempre computados 

com 60%. Isto indica que as empresas estão atentas a substituição de produtos não 

conformes para seus clientes, fato que pode levar a uma maior satisfação de compra. 
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Entre os elementos dos custos da categoria da falha externa que nunca são 

computados, está o pagamento de multas ou penalidades decorrentes de danos ambientais, 

o que demostra ser raro a sua mensuração por essas indústrias. 

Algumas bases de comparação foram sugeridas aos pesquisados, ao indagar quais 

indicadores de custos da qualidade são usadas pela empresa? O Quadro 11 demonstra a 

participação em relação às bases, sendo o resultado está representado em percentual. 

 

Quadro 11 - indicadores de custos da qualidade 

Indicadores  Sim % Não % 

A participação dos Custos de refugo em relação ao custo de fabricação. 73,3 26,7 

A participação dos Custos de falhas em relação ao custo de vendas. 26,7 73,3 

A participação dos Custos de falhas em relação ao lucro líquido. 46,7 53,3 

A participação dos Custos de prevenção em relação ao efetivo total. 40 60 

A participação dos Custos de avaliação em relação ao custo de fabricação. 80 20 

A participação dos Custos das falhas em relação aos gastos com assistência 
técnica. 

40 60 

 
  Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 
Após análise dos dados apresentados no Quadro 11, constatou-se que a 

participação dos Custos de avaliação em relação ao custo de fabricação foi o item mais 

utilizado como parâmetro de comparação, com 80%. No entanto, a participação dos Custos 

de refugo em relação ao custo de fabricação, também teve um bom destaque aparecendo em 

segundo lugar com 73,3%. E o parâmetro menos utilizado foi o item referente a participação 

dos Custos de falhas em relação ao custo de vendas com 73,3%. 

Finalizando a pesquisa, questionou quais departamentos são responsáveis pelo 

levantamento e análise dos custos da qualidade, indicando: o Departamento de Controle de 

Qualidade e o Departamento de Contabilidade, conforme exposto no Quadro 12. 

 
Quadro 12 - Responsabilidade pelo levantamento e análise dos custos da qualidade 

Departamento Responsabilidades % 

Controle de Qualidade 73,3 

Contabilidade 26,7 

 
   Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

Constatou-se que 73,3% das respostas indicaram ser o departamento de Controle 

de Qualidade o responsável pelo levantamento e análise dos custos da qualidade, em 
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contrapartida, 26,7% relataram ser o Departamento de Contabilidade. Dados esses, que 

levam a concluir que para estas empresas pesquisadas há uma tendência que o Controle de 

qualidade seja feito por especialista nesta área e não pelo departamento de contabilidade.    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em resposta ao objetivo dessa pesquisa, foi constatado que as indústrias 

pesquisadas mensuram e utilizam os itens analisados. Destarte, a pesquisa permite concluir 

que, as indústrias analisadas possuem um perfil caracterizado de tradicional por abordarem 

o custo da qualidade, em todos os quatro elementos pois, não houve ocorrência de um 

percentual elevado em um único elemento de custos. No entanto, o custo das falhas internas 

foi o elemento que obteve os menores percentuais em seu uso. Em comparação ao custo das 

falhas internas, o custo das falhas externas foi mais expressivo, o que demostra que o erro é 

corrigido depois que já ocorreu. Com essa evidenciação, pela literatura, o ideal seria ter maior 

índice na prevenção e avaliação, que estão associadas ao grupo de controle, o que evita falhas 

internas e consequentemente as falhas externas tendem a diminuir ainda mais.  

Validou no estudo que o custo da qualidade é mensurado, comparando ao Custo 

de fabricação, da mesma forma que a participação dos Custos de avaliação em relação ao 

custo de fabricação versus as falhas foram o item mais utilizado como indicador de 

comparação.  

Em relação ao envolvimento do departamento do controle de qualidade e o 

departamento contábil, por mais que a literatura recomenda um trabalho em conjunto, nesta 

pesquisa, os departamentos foram indicados separadamente e averiguou um maior 

envolvimento do departamento de qualidade em relação à participação do setor contábil. No 

entanto, a literatura defende que as informações obtidas no acompanhamento dos Custos da 

Qualidade devem ser preparadas com base nos dados coletados pela Contabilidade, ficando 

o Departamento de Qualidade responsável pela a análise dos custos e investigação de suas 

causas, sugerindo, posteriormente, melhorias.  

Conclui-se, que o controle de custos da qualidade deve ser feito pelas indústrias, 

também ressalta que é relevante que os seus gestores da qualidade conheçam os conceitos de 

custos da qualidade para melhor aplicação dos seus conceitos, bem como, é interessante que 

sejam feitos investimentos nos controles de custos da qualidade, principalmente nos 

elementos dos custos de prevenção e avaliação, o que consequentemente evitará maiores 

gastos com custos das falhas internas e externas. 
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Concluindo, com esta pesquisa espera-se contribuir para discussão de como a 

informação “Custo da Qualidade” pode ser utilizada como ferramenta gerencial para as 

empresas de uma forma geral, e abre espaço para novas pesquisas referentes ao assunto. 
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RESUMO 

Neste trabalho buscou-se mensurar o fluxo de migração de retorno 
para o Nordeste e o perfil dos indivíduos nessa região no período 
de 2005-2010. Foram utilizados os microdados do Censo 
Demográfico de 2010. Estimou-se a equação minceriana ampliada.  
Inicialmente verificou-se que os maiores fluxos de pessoas 
retornadas foram na direção dos Estados da Bahia, Ceará, 
Maranhão e Pernambuco em ordem decrescente.  Com relação ao 
fluxo de migrante para o Nordeste as maiores quantidades 
ocorreram também para esses mesmos estados da região. Quando 
verificada a origem do migrante de retorno nordestino encontrou-
se que quase 70% dessas pessoas retornaram da Região Sudeste. 
Os resultados sugerem que a decisão de migrar para os migrantes 
nordestinos que não retornam foi um investimento de sucesso haja 
vista que em média eles têm um diferencial de renda favorável em 
relação aos não migrantes. Já os que retornam, possivelmente 
fracassaram nesta decisão uma vez que ao retornarem têm um 
diferencial de renda negativo em relação aos não migrantes. 
 

  

  

 
RETURN MIGRATION TO THE NORTHEAST REGION: 
EVIDENCE BASED ON THE 2010 DEMOGRAPHIC CENSUS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this study we sought to measure the flow of return migration to 
the Northeast in the period 2005-2010. We analyzed also the 
profile of the individual returned. Microdata from the 2010 Census 
estimated the extended Mincerian equation were used. Initially it 
was found that greater flows of people returning were toward the 
states of Bahia, Ceará, Maranhão and Pernambuco in descending 
order. With regard to the flow of migrants to the Northeast larger 
amounts also occurred for these same states in the region. When 
checked the origin of the migrant northeastern return it was found 
that almost 70% of these people returned the Southeast. The 
results suggest that the decision to migrate to the Northeastern 
migrants that return was a successful investment considering that 
on average they have a favorable income differential relative to 
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non-migrants. The returning possibly failed in this decision since 
their return have a negative income differential relative to non-
migrants.  
 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
Buscar identificar, analisar e compreender os diversos fluxos migratórios entre os 

territórios é de grande relevância para o estudo e compreensão de uma determinada 

sociedade ao logo do tempo e espaço; assim como também é de grande relevância para 

compreender o nível de crescimento e desenvolvimento de uma região. Fatores políticos, 

culturais, religiosos, climáticos, atributos pessoais e principalmente o motivo renda estão 

fortemente interligados aos vários fluxos migratórios existentes. 

Para os neoclássicos, as regiões que apresentam maiores escassez de trabalho 

consequentemente a taxa de remuneração é mais elevada e gera-se um grande incentivo de 

movimentos migratórios para essas localidades (JUSTO e SILVEIRA NETO, 2006). 

A migração vista como componente da mudança demográfica apresenta 

importância que vai além dos aspectos quantitativos e qualitativos (composição do migrante). 

Pode-se atribuir que nos grandes centros urbanos os problemas sociais estão diretamente 

inter-relacionados a componentes migratórios. Fatores como a concentração espacial 

desigual e o aprofundamento das desigualdades distributivas entre as regiões, possivelmente 

são consequências de políticas regionais ou ausência das mesmas nessas localidades (JUSTO 

e SILVEIRA NETO, 2008). 

Segundo Borjas (2004), os debates relacionados a conceitos e questões sobre 

migração nas últimas décadas, demonstram um maior conhecimento atual de temas centrais 

como perfil e os determinantes da migração em uma dada região. O aprofundamento do 

conhecimento sobre este assunto é resultado de desenvolvimentos teóricos e empíricos que 

possibilitam explicar questões diretamente relacionadas ao fenômeno migratório. 

 Cushing e Poot (1996) ao fazerem um levantamento sobre as pesquisas que 

enfocam a migração, atribuindo as contribuições das ciências regionais para este tema, 

relatam uma nítida importância desses estudos e constataram mais de 12.000 artigos 

publicados sobre este assunto desde 1969. No entanto esses autores verificam que os países 
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em desenvolvimento ainda apresentam uma grande escassez de pesquisa sobre questões 

relacionadas à migração.  

Ao analisar o fenômeno migratório na sociedade brasileira, de modo geral, pode-se 

dizer que cada deslocamento possui vários significados, entretanto, na sua grande maioria 

são consequências da pobreza decorrente de uma distribuição desigual dos recursos 

(CUNHA, 2000). 

De acordo com Justo (2008) as mudanças ocorridas na economia do país, em 

decorrência de fatores como a liberalização comercial, privatização, desregulamentação do 

sistema financeiro, do produto e trabalho apresentaram grandes contribuições no processo 

de movimentos migratórios a partir da década de 1990. Isso se explica, pelo menos em parte, 

pela heterogeneidade que ocorreram essas mudanças entre as diversas regiões brasileiras 

nesse período. 

Os deslocamentos populacionais são temas classificados em diferentes 

denominações migratórias. Estas classificações são assuntos fortemente encontrados na 

literatura. Entre as categorias existentes destacam-se, o migrante permanente, o de longo 

prazo, temporários, pendulares, assim como também são abordadas as diferentes etapas: 

migrantes de retorno, migrantes rurais para as cidades, das cidades para o campo, das cidades 

para as cidades entre outras classificações (BILSBORROW, et al,1984). 

Dentre as diferentes classificações e etapas migratórias, será analisado neste 

trabalho principalmente o fenômeno da migração de retorno. Para Siqueira; Magalhães e 

Silveira Neto, (2006, p. 3) este fluxo é definido como: “... pessoa que deixa o seu estado natal 

reside algum tempo em outro estado e depois regressa ao seu lugar de nascimento”. 

O fluxo de retorno pode ser considerado como uma ocorrência de caráter planejada 

ou não planejada. Na primeira situação, parte do pressuposto que o migrante obteve sucesso, 

a opção migrar como investimento superou as expectativas desejadas e o migrante realiza o 

retorno de forma programada. Na segunda situação, o retorno é consequência do insucesso 

do migrante no local de destino, devido principalmente à falta de emprego e outros objetivos 

não alcançados. Diante desta situação o retorno pode representar uma alternativa com menor 

custo do que se deslocar a um terceiro destino (SIQUEIRA; MAGALHAES e SILVEIRA 

NETO, 2008). 

Cunha (2000) ao verificar os fluxos migratórios nordestinos nas últimas décadas do 

século passado, demonstra importantes alterações na composição desses fluxos, destacando 

uma grande quantidade como sendo migrante de retorno. De acordo com este autor os dados 
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do censo de 2000 relatam que, cerca de 1,335 milhões de brasileiros decidiram voltar aos seus 

estados de naturalidade entre os anos de 1995-2000, representando 22% de todos os 

deslocamentos neste período. Dentro desse universo de “remigrados”, cerca de 40% têm 

como destino a Região Nordeste. 

Nesse contexto, este trabalho tem como principal problema de pesquisa a seguinte 

questão: Qual o perfil do migrante de retorno nordestino no período 1995-2000?  

O interesse em desenvolver esta pesquisa surge da importância encontrada na 

literatura sobre migração de retorno no Brasil, destacadamente a partir da década de 1990. 

Neste sentido, como demonstrou Cunha (2000), cabe ressaltar a importância que a Região 

Nordeste desempenha neste processo migratório. Diante desse fenômeno demográfico que 

é a migração, é de suma importância uma análise sobre o perfil (atributos pessoais, de 

ocupação, mercado de trabalho) do migrante a fim de identificar o que diferenciam esses 

indivíduos dos não migrantes.  

Uma vez conhecendo os aspectos quantitativos (total de pessoas que migram e/ou 

retornam) e as características desses indivíduos em uma dada região, permite-se fazer uma 

avaliação mais precisa dos motivos que incentivam ou “obrigam” o fenômeno migratório. 

Nesse sentido, estudos sobre migração, espera-se que venha oferecer suportes nas 

formulações e implantações de políticas públicas a fim de reduzir a concentração espacial 

desigual de pessoas e minimizar as desigualdades sócias e econômicas existente entres as 

regiões do país. 

O presente trabalho está dividido em cinco seções. A primeira seção é a introdução, 

a segunda são os procedimentos metodológicos, a terceira seção é a fundamentação teórica, 

a quarta são os resultados e discussões e a quinta são as considerações finais. Os resultados 

e discussões estão divididos em três subseções: a primeira analisa o fluxo de migrante e 

migrante de retorno para o Nordeste no período 2005-2010; a segunda subseção verifica o 

perfil do migrante de retorno e compara-se ao perfil do migrante e não migrante nordestino; 

a terceira subseção analisa por meio de regressão múltipla se o migrante de retono nordestino 

(considerando que migrar é um investimento) foi positivamente selecionado quando 

comparado ao migrante e ao não migrante nordestino. Para essa finalidade foi considerada 

uma série de variáveis pessoais, ocupação, mercado de trabalho e rendimento desses 

indivíduos.  
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2 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos deste trabalho foram utilizados microdados do Censo 

Demográfico de 2010, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística 

(IBGE).  A fim de apresentar uma sustentação teórica sobre o assunto foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica onde retrata diversos autores como: Cunha (2000); Justo (2007) 

Oliveira (2005) entre outros não menos importantes que buscam explicar os fluxos 

migratórios, mantendo destaque para a migração de retorno. 

A pesquisa em questão é de natureza predominantemente quantitativa (visto que se 

utiliza de análises estatísticas e econométrica para explicar o problema). Apresenta tipo de 

pesquisa descritiva e explicativa ao passo que descreve o perfil do migrante de retorno 

nordestino assim como também do migrante e não migrante nordestino. Pode-se dizer 

também que apresenta tipo de pesquisa explicativa ao passo que se busca explicar se o 

migrante de retorno nordestino foi positivamente selecionado. 

Será considerado migrante de retorno nordestino o indivíduo que nasceu em algum 

estado do Nordeste, na data da entrevista (2010) estava no estado que nasceu e declarou que 

cinco anos atrás (2005) estava fora da Região Nordeste. 

Migrante: é aquele que em 2010 estava em algum estado da Região Nordeste e 

declarou que em 2005 estava em outra região. 

Não Migrante: é o indivíduo que nasceu no Nordeste, na data da entrevista (2010) 

estava no Nordeste e cinco anos atrás (2005) também se encontrava nessa região. 

Para verificar o fluxo de indivíduos retornados ao Nordeste será construída uma 

matriz de migração de retorno interestadual compreendendo todos estados brasileiros. De 

acordo com Justo et al. (2009) a matriz pode ser expressa da seguinte forma: 

 

a ij   =  saída do migrante de retorno do estado i para o estado j;          

27 

Σa1j = total de pessoas que retornam (saída) do estado 1 para os demais estados; 
 j =1 

27 

Σa i1 = total de pessoas que retornam (entrada) dos demais estados  para o estado 1; 
 i =1 

a11 = a22 = ... = ajj = 0  
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De acordo com esta matriz é possível isolar apenas os estados nordestinos e 

identificar o fluxo de pessoas (migrante e migrante de retorno) que se deslocaram das demais 

regiões do país para a Região Nordeste. Apesar de não ser objetivo deste trabalho, cabe 

enfatizar que essa matriz permite também verificar os estados brasileiros que mais atraíram 

e mais emitiram migrantes de retorno, assim como também os estados que apresentam 

maiores e menores taxas líquidas migratórias de retorno.  

Para verificar o perfil do migrante de retorno foi realizada uma análise descritiva 

onde se buscou comparar o perfil do indivíduo retornado ao do migrante e não migrante. 

Para esta finalidade, como sugere Justo (2007), seguindo a literatura internacional e a 

disponibilidade das variáveis nos Censos Demográficos 2010, serão utilizadas as seguintes 

variáveis: sexo, estado civil, raça, idade, situação do domicílio (urbano ou rural), se sabe ler e 

escrever, nível de instrução, curso mais elevado que estudou, ramo de atividade, tipo de 

trabalho, se contribuía para previdenciária oficial, se recebia bolsa família, rendimento médio 

mensal no trabalho principal, horas médias trabalhadas semanalmente no trabalho principal, 

rendimento médio por hora no trabalho principal, rendimento bruto mensal nos demais 

trabalhos, rendimento em todos os trabalhos, total de filhos vivos. 

Da amostra inicial das variáveis utilizadas, seguindo Justo (2007a), foram feitos 

cortes em algumas variáveis, sendo excluídas as pessoas com menos de 18 e mais de 65 anos 

de idade; com raça ignorada; os estrangeiros; as pessoas com anos de estudo não determinado 

ou pertencente à alfabetização de adultos e as pessoas que recebiam renda acima de R$ 

500.000. 

Para analisar se o migrante de retorno nordestino foi positivamente selecionado 

quando comparado ao não migrante nordestino, utilizou-se para obter esta análise técnica de 

regressões (equação minceriana ampliada), o que possibilita observar a importância de uma 

série de variáveis explicativas nesse processo migratório.  

 
2.1 Descrição do modelo 

A metodologia utilizada segue próxima à de Justo (2007a). O modelo foi utilizado 

por este autor com a finalidade de analisar a seletividade do migrante em função de 

características pessoais e de ocupação, comparando a renda do migrante e do não migrante. 

O modelo a ser utilizado neste trabalho pode ser representado pela seguinte Equação 

minceriana: 

lnyit  = α i+ X it β t + M itγ t + Nitσ t + ε it ,                                                    (1)                                         
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Onde y representa a renda do indivíduo, o subscrito i corresponde a uma observação 

da amostra do censo t, X corresponde a um vetor de características (controles), com variáveis 

de características pessoais, de ocupação e mercado de trabalho; M e N correspondem a 

variáveis dummies de migração, sendo M para a condição de migrante e N para a condição de 

não migrante (ambas com relação ao retornado); α, β, γ e σ correspondem a parâmetros a 

serem estimados e ε representa um termo estocástico. 

 De acordo com essa forma funcional, os valores dos coeficientes associado às 

dummies de migrante/migrante de retorno e não migrante/retornado indicam que, mesmo 

após a utilização de controles para características individuais que afetam a renda do indivíduo, 

existem características não observáveis que pode tornar o retornado diferente do migrante e 

do não migrante, com relação à produtividade ou a capacidade de obter renda. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
3.1 Abordagem sobre migração de controle 
 
 

O fluxo de retorno é um fenômeno ocorrido que pode trazer consigo duas 

consequências básicas, estando estas classificadas em fatores positivos e negativos. Por um 

lado, pode representar ganhos para o local de origem, partido do pressuposto que tenha 

desenvolvido novos conhecimentos, resultando em uma maior qualificação da mão de obra. 

Além do mais, o indivíduo pode trazer consigo recursos, possibilitando realizar novos 

investimentos em seu local de origem. Entretanto, ele pode representar um problema, tendo 

em vista, que seja uma pessoa mais velha, desmotivada, desempregada, enfim, com baixa 

contribuição para o mercado de trabalho (DUSTMANN; KIRCHKAMP, 2002). 

Borjas e Bratsberg (1996) ao abordarem a seletividade do migrante de retorno, 

concluem o seguinte:  

 

[...] se o grupo inicial for positivamente selecionado, o regresso pode ser realizado 
pelos indivíduos menos qualificados, dentro do grupo de melhores, com isto as 
regiões de destino retêm os melhores. Entretanto, se o grupo de partida for 
negativamente selecionado, o retorno pode ser realizado pelos trabalhadores mais 
qualificados (BORJAS e BRATSBERG, 1996 apud SIQUEIRA; MAGALHÃES 
e SILVEIRA NETO, 2008, p.3). 

 

De acordo com esta análise, verifica-se que, os melhores do grupo mais qualificado 

apresentam tendência de serem inseridos nos locais de destinos e com isso obter os retornos 
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desejados. Ao passo que, os melhores do grupo menos qualificado não satisfazem suas 

expectativas nos locais de destino e retornam aos locais de origens. 

Para Newbold (2001) a probabilidade de um migrante torna-se um remigrado ou 

de migrar mais de uma vez, pode ser analisada através de variáveis como atributos pessoais 

e características das regiões de origem e destino do migrante. Como resultado a esta situação 

é a firmado o seguinte: 

 
[...] os migrantes, que tenderam a realizar mais de um movimento, são, em média, 
pessoas mais educadas e qualificadas, quando comparados aos migrantes de 
retorno. Quanto às regiões, aquelas que apresentaram maiores taxas de 
crescimento são, geralmente, as que retiveram maiores números de migrantes e 
as que mais atraem de volta os seus naturais. (NEWBOLD, 2001 apud 
SIQUEIRA; MAGALHÃES e SILVEIRA NETO, 2008 p. 3). 

 

Siqueira; Magalhães e Silveira neto (2008) ao analisarem o fluxo de retorno no Brasil 

no ano de 2000, verificam que os retornados são compostos basicamente por pessoas jovens 

ou adultas e com maiores chances de estarem desocupados ou de serem trabalhadores sem 

carteira de trabalho assinada. Verifica também, que este resultado se agrava ao se tratar das 

regiões pobres, visto que os seus retornados tendem a serem pessoas não escolarizadas. 

Nos últimos decênios, o fluxo de retorno passou a merecer importância no estudo 

de migração brasileira. Na década de 1980 observa-se um elevado crescimento desse 

movimento migratório no país e a partir dos anos 1990 tornam-se altamente expressivos. 

Destacam-se nesse processo os estados do Nordeste e o Estado de Minas Gerais, que antes 

se apresentavam como as unidades da federação que mais enviavam migrantes e a partir de 

então começam a ser notável o fluxo migratório inverso, ou seja, o retorno de migrantes a 

estas localidades (SIQUEIRA; MAGALHÃES e SILVEIRA NETO, 2006).  

De acordo com Baeninger (2000) os dados censitários de 1970 evidenciaram que o 

fluxo de retorno nos anos de 1970 representava 11% da migração no Brasil, enquanto que, 

entre 1980-1991, este percentual aumentou para 24,5%. Acrescenta ainda, que a participação 

de retornados anuais do Nordeste nos anos de 1980, representava o dobro do valor 

observado na década de 1970.  

Segundo Garcia e Ribeiro (2004), estudos que possibilitem uma melhor 

caracterização dos movimentos migratórios de retornos podem contribuir para a 

compreensão desse fenômeno no cenário brasileiro. 
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3.2 Fluxo de migração de retorno para o Nordeste 

 

O Nordeste brasileiro é conhecido historicamente como uma região tradicional na 

“fuga” de migrantes. Diversos estudos sobre os fluxos migratórios brasileiro relatam o peso 

que apresenta as emissões de migrantes desta região para as demais, principalmente com 

destino ao Sudeste. Brito (2002), por exemplo, ao realizar uma análise dos fluxos migratórios 

interestaduais no Brasil, entre 1940 e 1960, verifica uma grande concentração de entrada de 

nordestino na região Sudeste, merecendo destaque o estado de São Paulo. Sendo que, do 

total de migrantes que chegaram a este estado, cerca de 90% era de origem nordestina ou de 

Minas Gerais. Esta concentração Nordestina se torna “majoritária” nos anos de 1950, devido 

à trágica seca ocorrida na segunda metade dessa década e a melhoria o sistema de transporte, 

sendo inaugurada neste período a rodovia Rio - Bahia. 

O censo de 2000 também revela uma forte participação de migrantes nordestinos 

no fluxo total de migrantes. Como relata Justo et al (2009) ao analisar a migração brasileira 

por regiões no ano em questão (utilizando apenas município com pelo menos 100 mil 

habitantes), verifica um fluxo total de 359.966 migrantes sendo que 37,26 % deste total eram 

de origem nordestina e 74,22% dos nordestinos se destinaram a Região Sudeste. 

Oliveira e Jannuzzi (2005) afirmam que de modo geral, o comportamento dessas 

pessoas que se destinam a outras localidades é determinado por fatores bastante conhecidos 

na sociedade brasileira, tais como as desigualdades sociais, estagnação econômica e 

principalmente os autos níveis de desemprego nos centros urbanos.  

Apesar da característica marcante de emissora de migrantes, nas últimas décadas do 

século passado, a Região Nordeste começa a ganhar destaque nos fluxos de migração de 

retorno. Para Siqueira; Magalhães e Silveira Neto (2006, p. 7): “À volta dos nordestinos às 

suas origens, representam em parte, as dificuldades encontradas em se obter emprego e na 

precariedade das condições de trabalho no local de destino”. Cunha (2000) ao citar Ribeiro 

(1997) apresenta uma explicação mais abrangente e menos pessimista sobre o assunto, ao 

considerar que: 

 

O fenômeno do retorno nordestino pode ser analisado, por um lado, numa ótica 
sociológica, isto é, representaria um retorno aos lugares de origem, onde a rede 
de relações e conhecimentos facilitaria sobreviver durante os anos de crise. Do 
ponto de vista econômico, e numa interpretação complementar mais otimista, o 
retorno pode estar ligado ao fato de que, durante a década de oitenta, o Nordeste 
teria manifestado sinais positivos, por exemplo, uma administração pública mais 
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eficaz, a abertura de novas fontes de trabalho, etc., fatos estes que teriam 
alentado o retorno (RIBEIRO, 1997 apud CUNHA, 2000 p. 1). 

 

Abud et al (2008) explicam o processo de fluxo de retorno (destacando o Nordeste) 

salientando fatores similares aos questionado por Cunha (2000). Além dos aspectos 

econômicos atribui fundamental importância às redes sociais: relações de parentesco, 

amizade, trabalho e conterraneidade do migrante. Parte da ideia de afetividade que o migrante 

mantém com o lugar de origem fazendo com que retorne a sua “terra natal”. 

 

O lugar é à base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante-
identidade-lugar. É a porção do espaço apropriável para a vida. Pode-se dizer que 
o lugar tem uma forte carga simbólica partindo do pressuposto que o lugar, é o 
locus de realização da vida, construção da vida e cria um sentimento de pertence 
do sujeito para com o lugar (ABUD et al, 2008, p. 4). 

 

Oliveira e Jannuzzi (2005) enfatizam que, transformações ocorridas na estrutura 

produtiva brasileira a partir dos anos 1970, assim como também novos indicadores de 

desenvolvimento regionais, foram de suma importância para promover mudanças no 

comportamento da migração nordestina.  

 

Nesse contexto, cumpre mencionar os reflexos das políticas públicas de 
planejamento urbano e regional, encetadas na região a partir da década de 70, 
que visavam a estruturar as cidades médias de forma que elas atuassem na 
redução das disparidades regionais através da interiorização do desenvolvimento 
e que absorvessem parte dos fluxos migratórios que se destinam às metrópoles 
(AMORIM FILHO e SERRA, 2001 apud OLIVEIRA e JANNUZZI, 2005, p. 
140). 

 

A estruturação desses centros proporcionou um forte conjunto habitacional que 

favoreceu a entrada de migrantes, estando incluído neste meio o retornado. Neste contexto, 

cabe ainda relatar que os investimentos realizados de forma seletivos nos setores não 

tradicionais como: químico, metalúrgicos, minerais não metálicos, papel e celulose 

modificaram a estrutura produtiva da região, que antes era marcada basicamente por uma 

economia produtora de bens de consumo não duráveis, destacando-se a cana-de-açúcar e o 

algodão (OLIVEIRA e JANNUZZI, 2005). 

Durante os anos de 1980 verificam-se mecanismos utilizados visando combater ou 

minimizar a concentração econômica na Região Nordeste. Entre estes mecanismos se 

destaca as políticas adotadas através de incentivos a atração de indústrias para esta região, 

possivelmente isto repercutiu positivamente no retorno do nordestino (CUNHA e 

BAENINGER, 2000).  
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Na década de 1990, como é revelado pelo censo demográfico de 2000, apesar de 

haver uma intensificação da migração nordestina para as Regiões Sudeste e Centro-Oeste, 

verifica-se ser de grande influência a participação dos fluxos de retorno para o Nordeste 

(OLIVEIRA, 2003). 

Pode-se atribuir também como fator positivo ao retorno do migrante nordestino o 

surgimento de outros campos econômicos, considerados modernos e com papel 

fundamental na atração desse fluxo migratório. Como exemplos destes espaços produtivos 

encontram-se o complexo petroquímico de Camaçari (BA), o polo têxtil e de confecções de 

Fortaleza (CE), o complexo mínero-metalúrgico de Carajás (MA), o polo agroindustrial de 

Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), a fruticultura do Rio Grande do Norte e a pecuária intensiva 

no Agreste pernambucano (ARAÚJO, 2000).  

É de suma importância destacar, conforme questiona Cunha (2000), que existiram 

fatores nos locais de destino que também contribuíram no retorno do migrante Nordestino. 

Entre outros fatores, Siqueira; Magalhães e Silveira neto (2008), destacam o aumento do 

desemprego nas grandes regiões, as dificuldades para obter moradia, precariedade no 

atendimento dos serviços públicos e o crescimento assustador da violência principalmente 

nas grandes cidades.   

Diante de todas estas concepções sobre o fluxo de retorno nordestino, verifica-se 

um consenso entre os diversos autores do peso e importância que representa este fluxo 

migratório nas últimas décadas.  A este consenso, podem ser somadas as obras de Queiroz 

(2007) e Lyra (2005). 

Queiroz (2007) ao realizar uma análise com o objetivo de verificar os fluxos 

migratórios cearenses nos anos de 1990, identifica uma forte elevação nos deslocamentos de 

migrantes (entre eles o de retorno) para o Ceará. Como resposta a esse acontecimento, a 

autora atribui o fluxo de migrantes para esse Estado, ao baixo desempenho da economia 

brasileira e as elevadas taxas de desemprego no país, sobre tudo na Região Metropolitana de 

São Paulo. Em contrapartida ressalta a importância do favorável desempenho da economia 

cearense no período 1990-2000, onde apresentou crescimento do PIB acima da média 

nacional. 

Lyra (2005) ao estudar a migração de retorno para a Região de Desenvolvimento – 

RD Agreste Central de Pernambuco destaca que a partir da década de 1970 esta localidade 

passou de área expulsória de migrante para área de absorção de fluxo migratório, sendo 

destacado neste contexto o fluxo de retornado. Atribui em partes a esse fluxo de retorno o 
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papel econômico que se desenvolveu na região como, por exemplo, a produção e 

comercialização (através de feiras livres) de roupas, bordados, rendas, artesanato de barro 

entre outros artigos. Demonstra também ter grande importância nesse processo questões 

aqui já discutidas com base em Cunha (2000) e Abud et al (2008), que são as redes sociais, 

baseadas principalmente em parentesco, amizade e conterraneidade que fornece apoio 

psicológico e material necessário ao retorno do migrante.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo abordará três subseções. A primeira subseção analisa o fluxo de 

migrante e migrante de retorno para o Nordeste no período de 2005-2010. A segunda 

abordará o perfil do migrante de retorno nordestino fazendo uma análise comparativa com 

o migrante e o não migrante nordestino. A terceira subseção analisa por meio de regressão 

múltipla se o migrante de retorno nordestino foi positivamente selecionado quando 

comparado ao não migrante. Analisa-se também a seletividade do migrante comparado ao 

não migrante nordestino. 

 

4.1 Fluxos de pessoas para a região Nordeste no período de 2005-2010 

 

De acordo com a tabela 01 é possível observar o total de pessoas (migrantes e 

migrantes de retorno) que se deslocaram para a região Nordeste, por estado, no período 

2005-2010, assim como também, o total de não migrantes que possuía cada estado da região 

Nordeste.  

Verifica-se que o total de migrantes que saíram das demais regiões brasileiras para 

o Nordeste foi 624.300 pessoas. Desse total percebe-se que o estado nordestino que mais 

atraiu migrantes no ano de 2010 foi Bahia, ou seja, 30,23 % das pessoas que migraram para 

o Nordeste tiveram como escolha esse estado. Além da Bahia, os outros três estados com 

maiores entradas de migrantes foram em ordem decrescentes, maranhão (13,85%), 

Pernambuco (13,41%) e Ceará (12,67 % dos migrantes).  
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Tabela 01- Fluxo de migrante e migrante de retorno para cada estado da Região Nordeste 
procedente das demais regiões brasileiras: 2005- 2010 

 

Estados Migrante % 
Migrante de 

Retorno % 
Não 

 Migrante % 

MA 86.464 13,85 43.158 13,78 5.672.956 12,29 

PI 43.468 6,96 23.704 7,57 2.699.990 5,85 

CE 79.095 12,67 43.604 13,92 7.557.048 16,37 

RN 37.575 6,02 16.570 5,29 2.662.381 5,77 

PB 56.385 9,03 30.740 9,81 3.248.727 7,04 

PE 83.701 13,41 41.022 13,10 7.660.130 16,59 

AL 28.557 4,57 15.629 4,99 2.693.973 5,83 

SE 20.331 3,26 8.486 2,71 1.714.016 3,71 

BA 188.724 30,23 90.328 28,84 12.260.185 26,55 

TOTAL 624.300 100 313.241 100 46.169.406 100 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Censo demográfico de 2010. 
Obs 1: Não migrante refere-se ao total de pessoas naturais por estado nordestino em 2010, conforme critérios 
especificados na metodologia. 
Obs 2: Esta tabela mostra o fluxo de pessoas para cada estado da Região Nordeste, entretanto não especifica 
de quais regiões vieram. Para a tabulação desses dados não foram realizados “cortes” nas variáveis. 

 

Com relação ao fluxo de migrante de retorno para o Nordeste nota-se uma grande 

quantidade pessoas retornando aos seus estados de origens no período 2005-2010, isto é, 

313.241 migrantes retornaram aos estados nordestinos nesse ano. Desse total de pessoas, a 

grande maioria retornou para o Estado da Bahia (28,84 %). O segundo estado com maior 

número de migrante de retorno foi o Ceará, representando 13,92 % dos retornados 

nordestinos. Em sequência os outros dois estados que mais atraíram migrante de retorno 

foram os Estados de Maranhão e Pernambuco apresentando 13,78 % e 13,10 % dos 

retornados nordestinos respectivamente. 

A última coluna, da esquerda para direita, da Tabela 01 mostra o total de não 

migrantes nordestinos no ano de 2010. Verifica-se um total de 46.169.406 pessoas 

consideradas não migrantes na Região Nordeste do país. Dentre os estados que compõe esta 

região os que apresentam os maiores números de não migrantes são: o Estado da Bahia 

liderando com 26,55 % da população de não migrantes nordestinos; em sequência 

encontram-se Pernambuco (16,59 %), Ceará (16,37 %) e Maranhão (12,29 %) assumindo os 

estados da região Nordeste com maiores participações de não migrantes. 

Cabe ressaltar que, segundo a Tabela 01, os Estados da Bahia, Pernambuco, Ceará 

e Maranhão são as unidades federativas do Nordeste que mais atraíram migrantes e migrantes 

de retorno segundo o censo de 2010, assim como também são os estados com maiores 
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quantidades de não migrantes. A Bahia liderou na quantidade pessoas com relação aos três 

aspectos (migrante, migrante de retorno e não migrante).  

A Tabela 02 mostra o fluxo de pessoas (migrantes e migrantes de retorno) que se 

deslocaram das demais regiões brasileiras para Região Nordeste no período 2005-2010.  Para 

esta analise foram realizadas cortes conforme é explicado na metodologia. Dessa forma 

verifica-se um total de 10.589 migrantes com destino ao Nordeste. Desse total observa-se 

que a grande maioria é de origem da Região Sudeste, ou seja, aproximadamente 65 % 

migrantes que se deslocaram para a região Nordeste migraram da Região Sudeste.  Das 

Regiões Centro-Oeste e Norte os fluxos migratórios para o Nordeste foram, em termos 

percentuais, 15,64 % e 12,65 % respectivamente. A região Sul foi a que menos enviou 

migrantes para Região Nordeste no período de tempo considerado. 

Com relação ao fluxo de migrantes de retorno foi encontrado um total de 6.121 

migrantes de retorno voltando à Região Nordeste. Em termos relativos esse total está 

dividido da seguinte forma: Quase 70 % dos retornados nordestinos estão voltando da 

Região Sudeste, representando dessa forma uma forte participação dessa região no processo 

de retorno nordestino; Centro-Oeste (14,07 %) e Norte (13,95) representam a segunda e 

terceira regiões em que mais saíram migrantes de retorno para o Nordeste. A Região Sul 

apresenta apenas 2,61 % desse total de retornados (Tabela 02). 

De acordo com os cortes nas variáveis já especificados anteriormente, o total de 

não migrantes nordestinos encontrados foi de 643.422 pessoas (Tabela 02).  

 

Tabela 02 - Fluxo de migrante e migrante de retorno para a Região Nordeste procedentes 
das demais regiões brasileiras: 2005–2010 

 
Regiões Migrante % Migrante de retorno % 

Norte 1.340 12,65 854 13,95 

Sudeste 6.913 65,28 4.246 69,37 

Sul 680 6,42 1.60 2,61 

Centro-Oeste 1.656 15,64 861 14,07 

Total 10.589 100 6.121 100 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Censo demográfico de 2010. 
Obs 1: Não migrante refere-se ao total de pessoas naturais da Região Nordeste em 2010, conforme critérios 
especificados na metodologia. 
Obs 2: Os dados referentes a esta tabela foram realizados “cortes” nas variáveis conforme descrito na 
metodologia. 
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4.2 Perfil do migrante, migrante de retorno e não migrante nordestino 

 

Nesta subseção pretende-se apresentar os resultados do perfil do migrante de 

retorno nordestino realizando uma análise comparativa com o migrante e o não migrante 

nordestino. Para tal finalidade, serão apresentadas variáveis em valores percentuais e em 

seguida em valores médios, conforme a disponibilidade das variáveis no censo de 2010.  

De acordo com a tabela 03, identifica-se que o migrante de retorno é considerado 

basicamente: homem, solteiro, raça parda, grupo de idade entre 30-41 anos, reside na área 

urbana, sabe ler e escrever, com nível de instrução sem instrução e cursou médio. 

Segundo esta mesma tabela percebe-se que o migrante que se deslocou para o 

Nordeste apresenta perfil similar ao do retornado, ou seja, os maiores percentuais de pessoas 

nesta categoria (migrante) apresentam-se com mesmos atributos pessoais do indivíduo 

considerado migrante de retorno.      

 
Tabela 03 - Perfil do migrante de retorno, migrante e não migrante nordestino: 2005 - 

2010 
 

Variável Grupo  Migrante de 
retorno (%) 

Migrante  
(%) 

Não 
Migrante 

(%) 

Sexo Homem      62,24 62,22 55,12 

 Mulher      37,76 37,78 44,88 

Estado Civil Casado           39,89 40,73 47,70 

 Separado      3,28 3,53 2,06 

 Divorciado    4,04 4,48 4,63 

 Viúvo              1,06 1,18 1,67 

 Solteiro        51,73 50,08 43,93 

Raça Branco           34,80 40,42 33,43 

 Preto              12,79 10,52 11,65 

 Amarelo         2,19 1,91 1,48 

 Pardo              49,25 46,42 53,04 

 Indígena          0,96 0,74 0,39 

Idade  18-29 28,15 29,09 22,47 

 30-41 47,39 47,42 38,80 

 42-53 20,25 18,62 29,21 

 54-65 4,22 4,87 9,52 

Situação do 
domicílio 

Urbano      82,66 87,46 84,67 

Rural         17,34 12,54 15,33 

Sabe ler e escrever Sabe Ler e Escrever         94,12 95,54 92,79 

Não Sabe                               5,88 4,46 7,21 

Nível de instrução 

Sem instrução e fundamental 
incompleto       35,15 26,30 28,15 

Fundamental completo e médio 
incompleto 18,43 16,33 11,00 
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 Médio completo e superior 
incompleto 25,75 28,33 30,10 

 Superior completo 20,11 28,51 30,52 

 Não determinado 0,56 0,53 0,22 

 
 
Curso mais 
elevado que 
cursou 

Fundamental I  22,72 17,91 21,00 

Fundamental II  24,09 19,10 14,29 

Ensino médio 29,22 30,25 30,56 

Superior de graduação 12,65 19,31 22,22 

Especialização de nível superior  6,81 8,49 10,02 
 Mestrado 3,63 4,02 1,62 
 Doutorado 0,87 0,93 0,28 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Censo demográfico de 2010. 

 

O não migrante, segundo também a Tabela 03, difere-se do migrante de retorno 

assim como também do migrante quanto as variáveis, estado civil e nível de instrução, uma 

vez que o não migrante é considerado basicamente casado e possui ensino médio completo 

e superior incompleto ou superior completo. Dessa forma nota-se que o não migrante possui 

maior nível de instrução do que o migrante de retorno e o migrante. 

 

Tabela 04 - Perfil do migrante de retorno, migrante e não migrante nordestino: 2005 – 
2010. 

 
 
 
Variável Grupo 

Migrante 
de retorno 
(%) 

Migrante 
(%) 

Não 
Migrante 
(%) 

 
 
 
 
 
 
Ramo de atividade 

Agricultura e serviços relacionados 12,14 9,25 11,33 

Indústrias extrativas  0,34 0,34 0,25 

Indústrias de transformação 5,70 5,88 4,64 

Eletricidade e gás  0,00 0,00 0,17 

Água e esgoto 0,60 0,83 0,64 

Construção  8,64 8,64 4,65 

Comércio  15,11 15,11 10,76 

Transporte, armazenagem  3,76 3,25 2,81 

Alojamento e alimentação 4,26 4,27 2,21 

Informação e comunicação 1,62 2,04 1,18 

Atividades financeiras e seguros 0,13 0,35 0,73 

Atividades imobiliárias  0,11 0,11 0,24 

Atividades científicas e técnicas 2,14 3,13 2,20 

Atividades administrativas 3,77 2,63 2,87 

Administração pública  6,62 6,61 11,58 

Educação  10,56 10,57 21,68 

Saúde humana e serviços sociais 9,72 12,29 10,05 

Artes, cultura e esporte.  0,78 1,87 1,45 

Outras atividades de serviços 4,05 5,08 2,46 
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Serviços domésticos  7,09 7,09 4,62 

Atividades mal definidas 2,83 4,47 3,48 

 
 
 
Tipo de trabalho 

Empregado com carteira  26,18 30,48 33,14 

Empregado sem carteira  32,65 28,84 24,25 

Conta própria 31,18 28,29 22,53 

Empregador 1,72 2,52 2,03 

Militar  0,21 0,51 0,62 

Funcionários públicos 6,54 7,93 16,64 

Não remunerado 1,54 1,43 0,79 

Contribuinte da 
Previdência oficial 

Sim, no trabalho principal 20,05 24,00 23,18 

Sim, em outro trabalho. 2,78 3,59 4,72 

Não 77,17 72,41 72,11 

Recebia Bolsa 
Família 

Sim 6,99 4,98 7,13 

Não 93,01 95,02 92,87 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Censo demográfico de 2010. 

 

Segundo a Tabela 04 depreende-se que: o migrante de retorno ocupa quanto a ramo 

de atividade, principalmente os setores comércio, agricultura e serviços relacionados; tipo de 

trabalho empregado sem carteira e conta própria; não contribuíam para previdência social e 

aproximadamente 7 % desses migrantes retornados recebiam Bolsa Família.  

O migrante segundo esta mesma tabela ocupa: quanto ao ramo de atividade destaca-

se no comércio, saúde humana e serviços sociais; é predominantemente empregado com 

carteira; não faz contribuições previdenciárias e aproximadamente 6 % dos migrantes 

recebiam Bolsa Família. 

Para os não migrantes os principais ramos de atividade ocupados foram: a educação 

e administração pública; tipo de trabalho empregado com carteira; também não contribuíam 

com a previdência oficial e mais de 7 % dos não migrantes recebiam Bolsa Família. 

A Tabela 05 mostra o perfil médio do migrante de retorno, migrante e não migrante. 

Com relação ao migrante de retorno este possui em média: 37 anos; possui rendimento 

mensal no trabalho principal de R$ 1.033,00; trabalha 38 horas semanalmente no trabalho 

principal; ganha um rendimento médio por hora no trabalho principal de R$ 7,06; 

rendimento bruto mensal nos demais trabalhos igual a R$ 628,00; rendimento em todos os 

trabalhos correspondente a R$ 1700,00 e possui em média dois filhos. 

O migrante difere do migrante de retorno, segundo a Tabela 05, por ser em média: 

mais jovem; ganhar mais no trabalho principal; demais trabalhos e todos os trabalhos 
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trabalhando as mesmas horas semanais no trabalho principal que o retornado. Entretanto 

possui o mesmo total de filhos do o migrante de retorno. 

 

Tabela 05 - Perfil do migrante de retorno, migrante e não migrante nordestino: 2005 - 
2010 

 

Variável  

Migrante 

de retorno Migrante 

Não 

Migrante 

Média de idade  37 35 39 

Rendimento médio mensal no trabalho principal 1073 1391 1150 

Horas médias trabalhadas semanalmente no trabalho principal 38 38 37 

Rendimento médio por hora no trabalho principal 7,06 9,15 7,77 

Rendimento bruto mensal nos demais trabalhos (em reais) 628 792 722 

Rendimento em todos os trabalhos 1700 2183 1872 

Total de filhos vivos  2 2 2 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos microdados do Censo demográfico de 2010. 

 

Quanto ao não migrante este difere do migrante de retorno e também do migrante 

uma vez que aquele é em média mais velho. Com relação a todas as variáveis que expressam 

rendimentos, contidas na tabela 05, o não migrante ganha mais apenas do que o migrante de 

retorno.  O não migrante possui menores horas trabalhadas semanalmente no trabalho 

principal com relação ao migrante de retorno e migrante, entretanto possui igual quantidade 

filhos do que aqueles.  

 

4.3 Migração de retorno para o Nordeste: Evidência Econométrica 

 

Com a finalidade de identificar os determinantes da migração de retorno para o 

Nordeste no período de 2005-2010, foi estimada uma regressão múltipla com a forma 

funcional Log-Lin. Utilizou-se como variável dependente o logaritmo da renda por horas 

trabalhadas no trabalho principal e como variáveis explicativas um conjunto de variáveis que 

correspondem a características pessoais, de ocupação e de mercado de trabalho. 

De acordo com a Tabela 06, nota-se de acordo com o prob que as variáveis 

explicativas de modo geral foram significantes a 1% com exceção das variáveis: Estado civil 

separado; raça amarela; idade entre 30-41 anos; idade entre 42-53 anos; Idade entre 54-65 

anos.  
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O resultado do teste F global indica que todas as variáveis em conjuntos são 

importantes para explicar a variável dependente. O R2 indica que 40,19 % da variação do 

logaritmo da renda por hora trabalhada é explicada pelas variáveis independentes utilizadas.    

De acordo com os resultados obtidos no modelo verificou-se que: Como 

coeficiente da dummy migrante é positivo evidencia uma diferença favorável de renda de 67,68 

% comparada à renda do não migrante; o coeficiente da variável migrante de retorno negativo 

significa dizer que este possui uma diferença de renda desfavorável de - 50,01 % comparado 

ao não migrante. 

O fato de ser mulher, como o sinal do coeficiente é negativo, significa dizer que há 

uma diferença de renda desfavorável em relação ao homem de - 62,73 %; o indivíduo 

divorciado possui uma diferença positiva de renda de 32,87 % com relação ao solteiro. Com 

relação ao atributo raça, as pessoas declaradas negras possuem diferença de renda de - 22,49 

% em relação à raça branca; os indivíduos com nível superior completo apresentam diferença 

favorável de renda de 1158,92 % com relação a quem possui nível fundamental incompleto.  

No que se refere à característica tipo de trabalho o empregado sem carteira, como 

possui coeficiente negativo, pode-se afirmar que apresenta uma diferença de renda 

desfavorável de - 42,92 % em relação ao empregado com carteira. O empregador apresenta 

diferencial positivo de renda de 331,22 % em relação ao empregado com carteira.  

Com relação às variáveis ramos de atividades percebe-se que todas dummies criadas 

apresentaram grandes diferenças positivas de rendas comparadas à categoria ramo de 

atividade agricultura. Neste sentido, pode-se verificar, por exemplo, que quem trabalha com 

atividades científicas e técnicas apresentou um diferencial positivo de renda de 815,17 % 

comparado ao ramo de atividade agricultura, quem trabalha no ramo de atividade imobiliária 

apresentou um diferencial positivo de renda de 775,94 % relacionando-se aquém trabalha na 

agricultura.  

 O fato de o indivíduo ser residente em domicílio rural gera uma diferença negativa 

de renda de - 69,31 % com relação a residentes em domicílio urbano.  

 

Tabela 06 - Modelo de regressão: variável dependente - logaritmo da renda por hora 
trabalhada 

 
Variáveis Coeficiente (%) * Estatística (t) Prob 

(P>|t|) 

Migrante 0.2245 67,68 4.27    0.000      

Migrante de retorno -0.1761 - 50,01 -2.56    0.010 
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Mulher -0.2115 - 62,73 -25.87    0.000 

Casado 0.0856 1,22 11.05    0.000 

Separado 0.0444 4,54 1.71    0.088 

Divorciado 0.1235 32,87 7.13    0.000      

Viúvo 0.0931 23,91 2.96    0.003 

Preto -0.0881 - 22,49 -7.16    0.000 

Amarelo -0.0285 - 6,78 -7.16    0.352 

Pardo -0.0831 - 21,09 -10.73    0.000 

Indígena -0.0749 - 18,83 -1.52    0.128 

Idade entre 30-41 anos 0.0236 5,58 1.46    0.143 

Idade entre 42-53 anos 0.0100 2,32 0.39    0.693 

Idade entre 54-65 anos 0.0088 2,06 0.22    0.824 

Fundamental completo  0.2557 80,18 18.65    0.000 

Médio completo  0.4789 201,19 40.66    0.000 

Superior completo 1.1006 1158,92 83.28    0.000 

Não determinado 0.3665 132,54 4.69    0.000 

Empregado sem carteira  -0.1551 - 42,92 -15.82    0.000 

Conta própria -0.0470 -11,43 -3.82    0.000 

Empregador 0.6347 331,22 21.64    0.000 

Militar  0.2908 95,35 6.30    0.000 

Funcionários públicos 0.0376 9,05 3.80    0.000 

Indústrias extrativas 0.8829 663,72 11.09    0.000 

Indústrias de transformação 0.4734 197,42 21.52    0.000 

Eletricidade e gás 0.8989 692,32 11.49    0.000 

Água e esgoto 0.5818 281,76 13.33    0.000 

Construção 0.5232 233,59 23.92    0.000 

Comércio 0.5442 250,11 29.55    0.000 

Transporte, armazenagem  0.6180 314,95 24.11    0.000 

Alojamento e alimentação 0.4597 188,20 15.79    0.000 

Informação e comunicação 0.8706 641,31 22.41    0.000 

Atividades financeiras e seguros 0.8942 683,82 22.61    0.000 

Atividades imobiliárias 0.9425 775,94 12.22    0.000 

Atividades científicas e técnicas 0.9615 815,17 33.77    0.000 

Atividades administrativas 0.5166 228,55 19.97    0.000 

Administração pública 0.7672 485,06 39.28    0.000 

Educação 0.6521 348,84 34.31    0.000 

Saúde e serviços sociais 0.8634 630,12 42.11    0.000 

Artes, cultura e esporte.  0.8789 656,66 20.48    0.000 

Outras atividades de serviços 0.5443 250,10 19.50    0.000 

Serviços domésticos 0.2452 75,87 9.94    0.000 

Área rural -0.2287 - 69,31 -20.10    0.000 

Experiência 0.0228 5,36 5.13    0.000 

Experiência ao quadrado -0.0001 - 0,03 -2.64    0.008    

Constante 0.0712 17,76   0.89 0.371 

Número de observações: = 79.090 
Prob > F = 0.0000 
R2 ( R-squared) =  0.4019  

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do Censo Demográfico de 2010. 
Obs1: Foram consideradas como referências para cada dummy as seguintes variáveis: Não migrante, homem, 

solteiro, branco, idade entre 18-29 anos, fundamental incompleto, empregado com carteira, ramo de 
atividade agricultura e situação do domicílio área urbana. 
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Obs2: As variáveis: Estado civil separado; raça amarela e indígena, idade entre 30-41 anos, idade entre 42-53 
anos e idade entre 54-65 anos não foram significantes a 5% podendo-se afirmar que não existe diferença 
salarial significante entre estas variáveis e suas respectivas categorias de referências.  

Obs3: *Para calcular o valor percentual exato que o coeficiente representa sobre cada variável independente, 

considerando que o modelo é Log-Lin, foi utilizado a formula: (antilog do coeficiente – 1) x 100. 

 

Com relação à variável experiência, como o sinal do coeficiente é positivo, significa 

dizer que um ano a mais de experiência eleva a renda em 5,36 %. Já no que se refere a variável 

experiência ao quadrado o sinal do coeficiente é negativo, significando dizer que o logaritmo 

da renda aumenta em função da idade, mas em um determinado momento declina, ou seja, 

existe um efeito marginal decrescente.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante da intensa representatividade que o fluxo de migração de retorno para o 

Nordeste vem assumindo nos últimos anos, buscou-se apresentar neste trabalho o perfil do 

migrante de retorno para nordestino no período de 2005-2010, bem como, comparar esse 

grupo de individuo ao grupo de migrante e não migrante nordestino.  

Observou-se que entre 2005 e 2010 trezentos e treze mil duzentos e quarenta e uma 

pessoas retornaram para a Região Nordeste. As evidências iniciais indicam que os maiores 

fluxos de migrantes de retorno ocorreram em ordem decrescente para os Estados da Bahia 

(28,84 %), Ceará (13,92 %), Maranhão (13,78 %) e Pernambuco (13,10 %). O total de 

migrantes que se deslocaram para o Nordeste foram 624.300 mil pessoas, apresentam como 

principais destinos também esses mesmos estados, ou seja, 30,23 % das pessoas que 

migraram das demais regiões para o Nordeste tiveram como destino a Bahia, 13,85 % o 

Maranhão, Pernambuco (13,41%) e Ceará (12,67 % dos migrantes). Quando verificada a 

origem do migrante de retorno nordestino encontrou-se que quase 70% dessas pessoas 

retornaram da Região Sudeste. 

Na análise referente ao perfil do migrante de retorno nordestino, os dados 

evidenciam que esse grupo de migrante é basicamente: homem; solteiro; raça parda; grupo 

de idade entre 30-41 anos; reside na área urbana, não possui instrução; possui ensino médio; 

trabalha no comércio; é empregado sem carteira e conta própria e ganha menos que o 

migrante e o não migrante nordestino. 

Nota-se que o migrante de retorno nordestino se diferencia do migrante que saiu 

das demais regiões do país para o Nordeste uma vez que este grupo possui: nível de instrução 
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com nível superior é empregado com carteira; é mais jovem; trabalha menos no trabalho 

principal e é mais remunerado do que o migrante de retorno. 

Os resultados sugerem que para os migrantes nordestinos que não retornam o 

processo de migração é um investimento de sucesso, haja vista que eles apresentam renda 

média maior que os não migrantes. Já os retornados possivelmente fracassaram na decisão 

de migração uma vez que ao retornarem recebem renda média abaixo dos não migrantes. 
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RESUMO 

Diante da maior demanda por alimentos saudáveis e potencial de 
mercado, discutiu-se a alimentação do futuro e suas influências 
para se empreender. Partindo-se de publicações, contextualizou-se 
sobre possibilidades de investimentos na agropecuária; sobre o 
alimento do futuro frente ao avanço tecnológico, às mudanças no 
comportamento do consumidor e sobre o futuro da alimentação 
frente às mudanças climáticas. Trata-se de uma ampla temática, 
com boa abordagem mercadológica e financeira. Diante disso, 
objetivou-se discutir pontos sobre a alimentação do futuro e sobre 
as influências desse contexto para se investir no 
empreendedorismo agropecuário. Trata-se de uma reflexão teórica, 
realizada a partir da análise de pesquisas científicas publicadas 
sobre demanda futura e consumo de alimentos; sobre inovação 
tecnológica na agricultura e sobre impacto das mudanças climáticas 
no setor agropecuário. Utilizou-se a Web of Science, a Science Direct e 
o Scopus como principais bases de dados. Os resultados mostram 
que a tendência será direcionada para empreendimentos que 
produzam alimentos proteicos a base de plantas (plant-based); de 
insetos; carnes produzidas em laboratório; Plantas Alimentícias 
Não Convencionais (PANCs); consumo de algas; alimentos 
impressos em 3D e dieta pelo DNA individual são alguns dos 
exemplos que os produtores terão que suprir a demanda por nichos 
de mercado futuro com menor impacto ambiental. 

  

  

 
FOOD FOR THE FUTURE AND THE INFLUENCES FOR 
AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP 

  

 

 

 

 

In view of the greater demand for healthy food and market 
potential, the future food and its influences on entrepreneurship 
were discussed. Starting from publications, it was contextualized 
on investment possibilities in agriculture; on the food of the future 
in the face of technological advances, changes in consumer 
behavior and on the future of food in the face of climate change. 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

 

 
 

65 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Healthy eating 

Entrepreneurship 

Agriculture  

Technology  

Climate changes 

It is a broad theme, with a good marketing and financial approach. 
Therefore, the objective was to discuss points about the future 
food and the influences of this context to invest in agricultural 
entrepreneurship. It is a theoretical reflection, based on the analysis 
of scientific research on future demand and food consumption; on 
technological innovation in agriculture and on the impact of 
climate change on the agricultural sector. Use a Web of Science, a 
Science Direct and Scopus as the main databases. The results show 
that the trend will be directed towards enterprises that produce 
protein based foods from plants; of insects; laboratory-produced 
meats; Non Conventional Food Plants (PANCs); algae 
consumption; 3D printed foods and diet by individual DNA are 
some of the examples that produce them that supply the demand 
for future market niches with less environmental impact. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O consumo de alimentos tem passado por um processo de transformação, onde 

fatores como a busca por saúde, inovações tecnológicas e mudanças climáticas tendem a 

influenciar cada vez mais nos investimentos da agropecuária. Logo, se faz necessário 

mencionar que um dos grandes desafios nos estudos sobre segurança alimentar é a 

necessidade de sofisticação dos modelos e análises que permitam estimar, de forma confiável, 

a demanda futura por alimentos. 

Segundo Valin et al. (2014), a simulação de possíveis futuros agrícolas requer 

ferramentas que possam representar a agricultura mundial de maneira abrangente. Para Costa 

e Johnson (2019), grandes tendências em saúde e nutrição têm causado um impacto notável 

nas escolhas alimentares dos consumidores, particularmente em partes desenvolvidas do 

mundo. 

Nesse contexto, Bakhtin et al. (2020) afirmam que a agricultura e a produção de 

alimentos estão se tornando mais inovadoras, com implementação de novas infraestruturas. 

Inserido o isso, Rubio et al. (2019) enfatizam que devido a importantes preocupações 

ambientais, é vital acelerar o desenvolvimento de métodos sustentáveis de produção de 

alimentos, como a agricultura celular. 

As mais diversas formas de se produzir alimentos terão como requisitos básicos 

para suprir a demanda: a mudança por novos hábitos, disponibilidade de recursos naturais, 

condições edafoclimáticas, bem como a interferência da conjuntura macroeconômica dos 
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países, uma vez que esses elementos conjuntamente serão responsáveis por determinar o 

caminho para novos empreendimentos agropecuários, além desses outro desafio para o 

empreendedor será se adaptar com estratégias mitigadoras às mudanças climáticas. 

A relevância da presente pesquisa se condiciona à necessidade de trabalhos 

inovadores para compor a literatura da área, no que se refere à tendência mundial em buscar 

estratégias capazes de revolucionar a demanda por alimentos saudáveis e com segurança 

alimentar, nesse contexto o empreendedorismo agropecuário necessita de novas soluções 

para que os produtores possam se adequar às novas formas de se produzir e comercializar 

alimentos no futuro. 

Ou seja, tratar-se de uma ampla temática essa questão do futuro consumo 

alimentício, com fatores multidisciplinares, porém, de potenciais mercadológico e financeiro. 

Diante disso, objetivou-se discutir pontos sobre a alimentação do futuro e sobre as 

influências desse contexto para se investir no empreendedorismo agropecuário. 

 
2 METODOLOGIA 
 

O presente artigo dar enfoque ao estudo bibliográfico, descritivo, que consiste em 

uma abordagem metodológica ampliada, na qual são incluídas as eventualidades do estudo, 

para uma compreensão crítica baseada em evidências. 

Trata-se de uma reflexão teórica, realizada a partir da análise de pesquisas científicas 

publicadas sobre demanda futura e consumo de alimentos; sobre inovação tecnológica na 

agricultura e sobre impacto das mudanças climáticas no setor agropecuário. Utilizou-se a Web 

of Science, a Science Direct e o Scopus como principais fontes de dados.  

A pesquisa teve como critério a divisão em duas categorias, onde parte da busca se 

concentrou em artigos mais citados e outra parte em artigos mais recentes sobre os referidos 

temas. Os exemplos de produtos alimentares citados no quadro apresentado nos resultados 

foram obtidos de sites diversos, notadamente de empresas do setor alimentício e 

organizações voltadas para o agronegócio. A partir dos públicos-alvo obtidos dos referidos 

sites, potenciais possibilidades de investimentos foram citadas e descritas pelos autores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Várias são as alternativas que se apresentam com o objetivo de atender a iminente 

demanda no setor alimentício. A evolução da sociedade tem proporcionado também à 
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diversificação do consumo, exigindo dos produtores a oferta de bens com uma gama cada 

vez maior, devido às distintas necessidades e gostos que estão surgindo.  

Inserido a esse processo de transformação social, com consequências comerciais, 

várias pesquisas têm sido realizadas com o intuito de compreender melhor esses dois 

fenômenos. Envoltos de influências econômicas, mercadológicas, institucionais e 

organizacionais, distintas abordagens científicas já apresentam resultados, muitos deles, 

servindo até mesmo como alertas para os atuais e, principalmente, futuros empreendedores 

que porventura venham a investir no setor agropecuário. 

Valin et al. (2014), por exemplo, comparando as projeções de demanda alimentar 

em 2050 para várias regiões e produtos agrícolas em cenários harmonizados de 

desenvolvimento socioeconômico, afirmaram que os resultados eram mais sensíveis às 

premissas socioeconômicas do que aos cenários de mudança climática ou bioenergia e que 

em um cenário de referência, a demanda por alimentos aumentará de 59 a 98% entre 2005 e 

2050. 

Mas, há a necessidade de se saber quão diversificada aumentará essa demanda. Na 

Internet, inúmeras matérias, em variadas fontes, apresentam a produção crescente de itens 

alimentícios tendo como ingredientes insetos ou vegetais em substituição à matéria prima de 

origem animal. Afirmam que serão alimentos que, em alguns casos, podem ser a principal 

fonte de proteína, para humanos e animais. Porém, será que realmente esse consumo tão 

significativo irá ocorrer? Como será a aceitação? 

Nesse contexto, Lupton e Turner (2018), realizaram uma pesquisa sobre as 

respostas dos consumidores à ideia de carnes impressas em modelagem tridimensional (3D) 

e alimentos à base de insetos. Descobriram que, no geral, poucos participantes articularam 

interesse ou apoio ao consumo ou serviço por produtos alimentícios impressos feitos com 

carne ou insetos cultivados. Disseram ter sido considerado algo "não natural", ou seja, não 

fresco, potencialmente prejudicial, sem sabor ou não nutritivo.  

Outra questão diz respeito ao impacto desse tipo de alimento na redução da 

desnutrição em várias partes do mundo. Ou serão produtos destinados exclusivamente para 

as pessoas de classes economicamente mais favorecidas, devido ao suposto alto custo de 

produção? 

Nessa linha de raciocínio, Calicioglu et al. (2019), em um trabalho no qual 

analisaram, de forma sistemática, os desafios futuros dos sistemas agrícola e alimentar, 

afirmaram que se as tendências que conduziam à pobreza extrema fossem revertidas, vários 

https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=7CyKST132iQ7dfZKF4s&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=pt_BR&daisIds=36045175
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outros desafios também seriam parcialmente enfrentados. Partindo-se do conhecimento de 

que a insegurança alimentar sempre fez parte também da pobreza, é de se supor que 

programas de nutrição baseados em alimentos com bons teores proteicos possam sim 

contribuir para a melhoria da segurança alimentar, se conduzida de forma realmente saudável 

e acessível. Nesse caso, como uma boa nutrição requer certa variedade de produtos 

consumidos, a ingestão de outros tipos de alimentos também seria necessária nesse processo 

reversivo.  

Costa e Johnson (2019) contribuíram para a ampliação dessa visão de futuro ao 

pesquisarem sobre as tendências globais de alimentos e nutrição, afirmando que várias das 

maiores tendências em saúde e nutrição, provavelmente terão um impacto positivo na 

demanda por grãos e cereais, para o próprio consumo, em receitas e como ingredientes em 

produtos alimentícios manufaturados. Ou seja, apesar de toda a companha feita para as 

vantagens do consumo de certos tipos de alimentos, é prudente afirmar que essa será 

somente mais uma alternativa de consumo na busca de uma vida mais saudável.  

Fukase e Martin (2020) também enfatizaram, em um estudo sobre o crescimento 

econômico, a convergência, a demanda e a oferta mundial de alimentos, o aumento na 

demanda por alimentos de 102%, ou seja, equivalente a cerca de um terço maior do que no 

cenário hipotético de todos os países que crescem na mesma proporção (78%). Nesses 102%, 

a gama de diferentes tipos de alimentos tenderá a ser elevada e a variedade de gostos e 

necessidades possibilitará o surgimento de diversos nichos de mercados, trazendo 

significativas alternativas para se investir em empreendimentos ligados à agropecuária.  

Baseado nisso, possíveis ideias de investimentos fundamentados nos diferentes 

tipos de itens alimentícios citados com tendências de serem ofertados futuramente são 

apresentados e discutidos a seguir (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Exemplos de possíveis empreendimentos a se ampliarem. 

ALIMENTAÇÃO / 

ALIMENTO DO FUTURO 

EXEMPLO DE ATIVIDADES 

POTENCIAIS 

PÚBLICO-ALVO 

(PRINCIPAL) 

Alimentos proteicos a base de 

plantas (plant-based). 
Cultivos de plantas proteicas Vegetarianos e veganos 

Alimentos proteicos de insetos Criação de insetos e de alimentos afins Produtores de carne e atletas 

Alimentos e bebidas de plantas Cultivos especializados Comércios 

Lácteos vegetais Mini fábricas Veganos 

Carnes de laboratório Produção de ingredientes Comércios veganos 
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Substitutos vegetais do ovo Cultivos especializados Comércios 

Sorvete orgânico Produção orgânica de frutas Público em geral 

Hortifruti “urbanos” Cultivos específicos Moradores de capitais 

Consumo de vegetais crus Cultivos específicos Crudívoros e frugívoros 

Sopas vegetais Produção de sopas  Flexitarianos* e veganos 

Formulações plant-based (conceitos 

mood food) 

Produção de suplementos/rações 

naturais 
Público em geral 

Leite de coco liofilizado em pó Cultivo e/ou beneficiamento de coco Lojas de varejo e de atacado 

Maionese vegana (sem ovo) Produção de maionese Flexitarianos* e veganos 

Consumo de algas Fazendas produtoras Público em geral 

Alimentos impressos Produção dos ingredientes Público em geral 

Dieta pelo DNA individual Produção de rações específicas Público em geral 

Café mastigável Cultivo e/ou beneficiamento do café  Varejo e hotéis / pousadas 

Tomates roxos  Cultivo orgânico de tomates roxos Varejo e atacado 

PANCs - Plantas Alimentícias Não 

Convencionais  
Cultivos específicos Hotéis e restaurantes 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Verificam-se várias alternativas futuras para se empreender no setor agropecuário. 

Algumas dessas atividades, na verdade, já são realizadas normalmente, como é o caso do 

cultivo de hortaliças e frutas, porém, com fins tradicionais. A produção dos referidos 

alimentos destinados para substituírem ingredientes de origem animal, no preparo de 

determinados tipos de refeições, é que tem se mostrado como uma das fortes tendências. 

É o caso dos alimentos proteicos à base de plantas ou plant-based. Nesse caso, o 

cultivo de alimentos conhecidamente ricos em proteínas, como o grão de bico, a lentilha e 

as leguminosas, bem como o beneficiamento da soja para a produção de tempeh1 e de tofu1, 

possibilitarão a abertura de um amplo mercado consumidor, formado, principalmente, por 

vegetarianos, veganos, crudívoros (consumidores de alimentos de origem agrícola e crus), 

frugívoros (dieta quase toda de frutos), flexitarianos (seguem a dieta vegetariana, mas se 

permitem comer carne) e atletas com objetivo de aumento de massa muscular. Por esses 

                                                             
1 Produtos que podem ser usados no lugar da carne, obtidos da fermentação da soja e do leite de soja coagulado, 
respectivamente. 
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motivos, trata-se de uma chance da real valorização do pequeno produtor rural via 

empreendedorismo. A oferta de pratos preparados por esses alimentos, oriundos, de 

pequenas unidades produtivas locais (fazendas, por exemplo) pode ser mais uma das boas 

alternativas de investimento futuro nas academias e centros esportivos. 

Entretanto, como uma nutrição bem equilibrada necessita de outros nutrientes além 

das proteínas, verifica-se também tendências da ampliação da demanda por produtos 

alimentícios e bebidas mais gerais, também à base de plantas, voltados, principalmente, para 

o crescente número de pessoas vegetarianas, veganas e afins. Assim, atividades já praticadas 

atualmente podem se beneficiar mais dessa iminente procura alimentícia. É o caso dos lácteos 

vegetais (manteigas, queijos, leites e requeijões), que já estão sendo comercializados e, na 

verdade, passando por um processo de aprimoramento quanto aos ingredientes utilizados 

em seus preparos, como as castanhas de caju e do Brasil.  

Assim, procurar atender essa demanda por itens alimentares que servirão para a 

composição desses lácteos tende a ser uma significativa fonte de renda pelo crescente número 

de consumidores. Oportunidades de mercado terão, para a abertura de mini fábricas de 

lácteos vegetais e de beneficiamento de castanhas para o referido fim, além de outras matérias 

primas também já reconhecidamente úteis. Queijos sem renina e de certos tipos de vinhos 

são exemplos de alimento e de bebida, respectivamente, que estão sendo produzidos para 

atender o demanda por produtos isentos de ingredientes de origem animal, assim como o 

coco beneficiado, transformando-o em leite liofilizado em pó, em substituição ao leite 

comum e a maionese sem ovo, que também tendem a se ampliar como alternativas de 

empreendimentos no setor agro alimentar. 

O consumo de hambúrguer feito à base de beterraba, de trigo, da proteína de batata 

e do óleo de coco, bem como a produção de filés, lombos e asas de frango em laboratório, 

são alguns dos exemplos de alimento “futuro” já verificados. Nesse caso, supõe-se que o 

cultivo e/ou o beneficiamento da beterraba, do trigo, da batata e do coco tende a ser bastante 

beneficiados com essa mudança de consumo, tornando as referidas atividades boas 

alternativas para se empreender nesse iminente mercado consumidor. Da mesma forma, a 

tendência de aumento no consumo de snacks (ou lanches rápidos) reconhecidamente 

saudáveis e de gomas biodegradáveis possibilitarão a chance de empreender na produção dos 

ingredientes úteis para o preparo desses produtos.  

O cultivo de cereais (proteína natural), de milho (amido), de soja (proteína isolada), 

de batata (proteína), de coco e de girassol (óleo), de caju (resina) e de mandioca (goma), são 

algumas das atividades que já despontam como boas alternativas de investimento para esse 
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mercado consumidor vegetal, visto como mais saudável. Os cultivos de ervilha e de gergelim, 

pelas indicações nutritivas e palatáveis, também se mostram como investimentos bastante 

promissores para dietas visando a substituição do ovo.  Nos referidos casos, alguns 

diferenciais poderão ser as respectivas cultivares utilizadas e/ou a forma de manejo da 

lavoura, pois a forma de aproveitamento do alimento poderá exigir certas especificidades.  

Outros produtos alimentares nutricionalmente apontados como substitutos do ovo, 

podem ser obtidos da maçã, da linhaça, da chia, do grão-de-bico, do tofu, da soja e do coco. 

Ou seja, verifica-se a tendência de se investir em locais de produção (agroindústrias) de itens 

como purê de maçã, de kits de linhaça, com sementes de chia e de grão-de-bico, da 

preparação do tofu e de iogurtes de soja e de coco. 

O mesmo vale para os alimentos proteicos desenvolvidos a partir de insetos, por 

serem, vários destes, já reconhecidamente ricos no referido nutriente. Também se trata de 

uma forma da inserção de pequenos empreendimentos, pela suposta não necessidade de 

grandes espaços para sua instalação. A partir do conhecimento da existência de muitas 

espécies comestíveis, passíveis de serem transformados em farinha ou carne processada, 

visualiza-se, por exemplo, a possibilidade de investimentos em fazendas de criação de baratas 

e/ou de grilos para a oferta tanto de matéria prima como também para a produção de ração 

humana e animal.  

Outros produtos constatados, como leite e pão de insetos, abrem a possiblidade 

para a abertura de mini usinas e de mini fábricas, respectivamente, de produção dos referidos 

produtos. Tanto para pecuaristas produtores de carne, pelo possível elevado potencial para 

conversão alimentar dos animais, como praticantes de esportes com exigência por aumento 

mais rápido de massa muscular, podem vir a ser, logo breve, alguns dos principais públicos-

alvo fortemente demandantes desses alimentos. 

Outras boas tendências de investimentos nesse ramo é a instalação de laboratórios 

de produção de carnes biossintéticas; a produção de hortaliças orgânicas; a produção de 

mudas enxertadas de frutas e de adubos orgânicos em fazendas ou em pequenas unidades de 

produção em zonas urbanas, como em galpões e edifícios, aliando à agricultura vertical como 

outra grande tendência, devido à crescente demanda por alimentos produzidos mais perto 

das cidades e a utilização do e-commerce, desenvolvido por start-ups especializadas no setor, 

para o desenvolvimento de formas de vendas cada vez mais práticas e seguras. A produção 

por meios mais naturais de frutas e de hortaliças tende, inclusive, a atender também à 

crescente demanda por sorvetes e polpas orgânicas. 

https://www.duasrodas.com/blog/inovacao/startups-podem-alavancar-o-potencial-de-inovacao-nas-industrias-de-alimentos/
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Todas as referidas formas de investimentos podem usufruir também da crescente 

quantidade de pessoas frugíveras, ou seja, que só ingerem apenas vegetais crus e frutos na 

alimentação ou no máximo pré-cozidos. Por isso o grande potencial para a produção 

orgânica desses alimentos. As sopas vegetais se inserem nesse contexto também com boa 

oportunidade. E atenta-se para o caso do crescente número de flexitarianos para o consumo 

desses produtos, por serem consumidores ocasionais, que, por vezes, trocam o consumo de 

carne animal ou laticínios por produtos à base de plantas. 

Junto a esses alimentos, enfatiza-se também a possibilidade de investimento no 

cultivo de tomates roxos, pelas suas ampliadas propriedades anticâncer. A comercialização 

de tomates normalmente é feita na forma in natura, mas, assim como é feito com outros 

produtos semelhantes, pode ser que haja uma boa saída na forma em pó, em cápsulas ou 

como purê, atendendo a diversidade de consumo. Há ainda o preparo das formulações plant-

based, no conceito mood food, voltado para o público em geral, ou seja, com a oferta de 

suplementos e rações preparadas com plantas reconhecidamente energéticas, imunizantes e 

relaxantes e atendendo diferentes faixas etárias e formas de consumo, ou seja, possibilidades 

de se investir na produção de alimentos para dietas balanceadas específicas para 

almoços/jantas, preparadas nas próprias fazendas, autenticadas com selo de produção 

vegana por empresas especializadas.  

Além dos exemplos de investimentos propostos anteriormente, existem ainda mais 

alternativas de se empreender visando atender essa mudança de postura da demanda 

alimentícia. É o caso do consumo de algas, que deverá precisar de um número cada vez maior 

de produtores para atender essa crescente demanda; de empresas disponibilizadoras de 

comidas impressas em 3D, como as comidas “vivas” e as pizzas, a partir de ingredientes em 

pó, estes também passíveis de serem produzidos por outras empresas; da produção de snacks 

para cada nível de preparo físico entre atletas, por grupo de idade e por grau da enfermidade, 

dentre outros. 

Ter-se-ão também oportunidades para se investir na produção de alimentos 

destinados para as pessoas necessitadas de dietas com base no DNA individual, como rações 

à base de frutas e/ou verduras; no cultivo de café destinado para o consumo na forma 

mastigável e no cultivo de plantas voltadas para o mercado de Plantas Alimentícias Não 

Convencionais, resumidamente conhecidas por PANCs. Investir na produção de flor de 

abóbora; de brotos e flores de chuchu e de folhas de batata doce são algumas das várias e 

boas tendências agropecuárias visando atender esse específico mercado.  
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3.1 O alimento do futuro frente ao avanço tecnológico e às mudanças no 
comportamento do consumidor 
 

De acordo com as projeções das Nações Unidas, a população mundial deve atingir 

8,6 bilhões em 2030, e passar dos 9,7 bilhões de habitantes em 2050 (UNITED NATIONS, 

2017). Este avanço populacional tende a pressionar a oferta por alimentos no mundo todo, 

provocando uma apreensão no setor que tem como desafio acompanhar o progresso da 

demanda.  

O acompanhamento da produção de alimentos junto ao acompanhamento da 

demanda, também se faz importante quanto à estabilidade dos preços, tendo em vista que o 

baixo fornecimento de alimentos no mercado tende a provocar aumentos no preço dos 

produtos. O que coloca em risco a segurança alimentar da população 

Além disso, a oferta de alimentos, que precisa atender as tendências de consumo, 

deve levar em consideração o aumento da produtividade alinhada à otimização dos fatores 

de produção visando à sustentabilidade dos recursos produtivos.  

Por outro lado, conforme Raimundo et al. (2017), o constante crescimento da 

concorrência global e as demandas cada vez mais intensas por variedade, conveniência e 

qualidade dos produtos pelos consumidores, contribuem para o interesse das organizações 

produtoras de alimentos e bebidas a diferenciar seus produtos. 

De acordo com Roucan-Kene et al. (2011), a inovação é essencial para responder às 

preocupações críticas da sociedade, como mudanças climáticas e aquecimento global, 

escassez e segurança de alimentos, energia, desafios ambientais e o uso responsável dos 

recursos. Assim, como forma de enfrentamento desses desafios, as organizações 

direcionadas para a produção de alimentos se tornam cada vez mais impulsionadas a inovar. 

Diante disso, como enfatiza Bakhtin et al. (2020), a gestão do conhecimento e a 

inovação em alimentos necessitam de uma compreensão profunda dos avanços na agricultura 

e na produção de alimentos, observando as mudanças tecnológicas. 

Para empreendimentos bem sucedidos, a inovação é fundamental na obtenção das 

metas estratégicas de curto e longo prazo que promovem a lucratividade, crescimento e 

sustentabilidade no mercado, se puderem desenvolver demanda de mercado estável ou 

crescente (GRUNET; VAN TRIJP, 2014). 

Segundo Kearney (2010), mudanças nas práticas agrícolas nos últimos 50 anos 

proporcionaram um maior desenvolvimento na capacidade do mundo em fornecer alimentos 
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para a população por meio de aumentos da produtividade, maior diversidade de alimentos e 

menor dependência sazonal.  

A agricultura e a produção de alimentos estão se tornando mais inovadoras. 

Juntamente com o desenvolvimento da tecnologia ou biotecnologia, a produção de alimentos 

tem a tendência de ser ainda mais diversificada e transformada como, por exemplo, na 

utilização de genes, ou na produção de alimentos funcionais, sintéticos dentre outros 

(BAKHTIN et al., 2020). Além disso, têm-se as grandes inovações que ocorrem na área de 

formulação de tecnologias da informação, marketing, ingredientes, aditivos e embalagens. 

O lançamento de novos produtos no mercado, assim como a futura produção de 

alimentos, tem ligação direta com o desenvolvimento de tecnologias e com o processo de 

inovação da indústria que busca criar demanda do consumidor, vantagem competitiva diante 

dos concorrentes, superação das perecividades dos produtos, ganhos de escala com 

diferenciação de produto via agregação de valor, combinando com uma série de mudanças 

sociais e ambientais.  

A produção de novos alimentos, também pode ser caracterizada como reflexo do 

comportamento dos consumidores onde, de acordo com Kearney (2010), os padrões 

alimentares estão sofrendo grandes mudanças, tanto no consumo de alimentos básicos como 

para dietas mais diversificadas.  

Garcia (2003) reforça que o crescimento da urbanização e a industrialização atuam 

como fortes fatores determinantes na alteração dos hábitos alimentares, gerando 

transformações no estilo de vida de praticamente toda a população mundial.   

A procura crescente por praticidade no mundo contemporâneo, além dos fatores 

clássicos como gosto, preço, cultura, renda e crenças dos consumidores dentre outros, fazem 

parte do cenário de mudanças no comportamento alimentar das pessoas, realizando 

inovações em alimentos que atendam aos seus atuais estilos de vida.  

No entanto, apesar do avanço na inovação tecnológica, a necessidade de obter 

produtos de forma sustentável, a procura dos empreendimentos em se manter no mercado 

e se adequar as exigências dos consumidores, bem como a disposição dos consumidores em 

adotar produtos alimentícios inovadores, dependem da tecnologia utilizada e da experiência 

pessoal anterior do consumidor (FREWER et al., 2011). Por isso, nesse sentido, não é difícil 

encontrar resistência do consumidor quanto ao consumo de novos produtos inseridos no 

mercado.  

Um dos principais motivos de resistência à novidade, conforme Faccio e Favino 

(2019) está na atitude do consumidor, que em muitos casos pode rejeitar novos alimentos 
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como resultado de ideologias específicas, excessivamente ligadas ou afetadas pela neofobia – 

a falta de vontade de experimentar novos alimentos.  

Ainda de acordo com os autores, a “repulsa” ao novo pode estar interligada à 

desconfiança, à incerteza e à preocupação com potenciais consequências, assim como a 

escolhas ideológicas muito específicas, como posições a favor do ambientalismo, da 

sustentabilidade, do bem-estar animal, de crenças ou de tradição pessoal. 

Nesse sentido, os próprios consumidores são o maior obstáculo à inovação no setor 

de alimentos. Para o consumidor, um alimento inovador implica na mudança de 

características conhecidas e isso promove a rejeição em seu comportamento ligado ao hábito. 

Por este motivo, muitas inovações nesse setor são promovidas por inovação incremental e 

não radical (CAPITANIO et al., 2014).  

A publicidade e a propaganda, com relação aos benefícios dos novos produtos, 

podem atuar como ferramentas importantes pelos empreendedores quanto à promoção da 

aceitação de seus consumos no mercado, superando a rejeição. Segundo Grunet e Van Trijp 

(2014), os consumidores valorizam os produtos mais pelos benefícios que acreditam que 

esses bens possam oferecer.    

Contudo, o emprego de novas tecnologias na produção agroalimentar e as novas 

mudanças no comportamento do consumidor, moldadas pela publicidade e pela urbanização, 

além da modernização com responsabilidade ambiental, tendem a serem alguns dos 

principais promotores do desenvolvimento de novos alimentos no mercado.  

 

3.2 O futuro da alimentação frente às mudanças climáticas 

 
Um dos grandes desafios da produção de alimentos do futuro será, também, a 

adequação dos nichos de mercado ao modo de produção adaptada às mudanças climáticas. 

Além disso, a tendência global permeia na transição da demanda para alimentos mais 

saudáveis e que sejam produzidos com menores impactos nos recursos naturais, ou seja, 

produzidos de forma sustentável. Essa motivação, possivelmente, estará ligada à mudança 

do estilo de vida da população, dado que o consumo seguro e consciente configura uma 

tendência no comportamento dos consumidores.  

A literatura retrata que a partir de inúmeras pesquisas, a demanda por alimentos 

seguirá uma tendência de elevação, dado o crescimento populacional previsto. Porém, a 

produção pode não seguir o mesmo caminho e tomar uma direção reversa, caso os efeitos 
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das mudanças climáticas afetem a disponibilidade de recursos naturais e não sejam tomadas 

medidas de mitigação e adaptação. 

Pondo em pauta a questão ambiental, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas das Nações Unidas (IPCC) divulgou um relatório, no qual reforça a 

indispensabilidade da adoção de estratégias que impeçam o aquecimento global atingir um 

nível acima de 1,5 ° C, com o intuito de, possivelmente,  obstar a gravidade dos desastres 

naturais, os quais estão correlacionados com uma elevação antropogênica de 2,0°C de gases 

de efeito estufa (GEE), destarte, as emissões precisam diminuir 45% até o ano de 2030 

(IPCC, 2018).  

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 2017) 

fez um alerta de que até 2050, quedas na produção agrícola associadas às mudanças climáticas 

poderão elevar em 20% o risco de fome no mundo. Assim, vale frisar que não basta 

transformar apenas o processo de produção dos alimentos. Em vista disso, a mitigação e a 

adaptação às mudanças climáticas devem ser integradas a todo o sistema alimentar, da 

produção ao transporte e do processamento ao consumo, tanto nas zonas rurais como nas 

zonas urbanas. 

Das atividades agrícolas, a pecuária caracteriza-se como uma das principais 

emissoras de GEE, com base na produção de pastagens para animais (45%), fermentação 

entérica (39%) e manejo de esterco (10%) (GERBER et al., 2013).  

De acordo com a FAO (2017), a produção agrícola ocupa um lugar paradoxal na 

dinâmica climática, já que é afetada por suas oscilações, entretanto, é também uma das 

maiores responsáveis pelas mudanças climáticas. Configura que pelo menos um quinto das 

emissões totais de GEE possa estar atribuído ao setor agrícola. Rubio et al. (2019) apontam 

algumas estratégias de mitigação, as quais incluem a otimização dos sistemas alimentares 

atuais (melhorando a criação, a saúde animal, a alimentação animal) e o desenvolvimento de 

novos produtos com pegadas ambientais mais baixas. 

Quanto às mudanças climáticas e à capacidade de cultivar alimentos, destaca-se, 

segundo FAO (2017): i) 75% das pessoas pobres e com insegurança alimentar do mundo 

dependem da agricultura e dos recursos naturais para sua subsistência; ii) A produção 

mundial de alimentos deve subir 60% para acompanhar as mudanças demográficas; iii) 

Segundo o  IPCC, o declínio nos rendimentos das culturas serão de 10 a 25%, podendo ser 

generalizados até 2050; iv) O aumento da temperatura reduza em 40% as capturas das 

principais espécies de peixes do mundo; v) Embora as emissões globais do desmatamento 

tenham caído, o desmatamento e a degradação florestal representam de 10 a 11% das 
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emissões globais de gases de efeito estufa; vi) A bovinocultura contribui com quase 2/3 do 

efeito estufa e 78% de suas emissões de metano. 

Muitas avaliações de impactos das mudanças climáticas sobre o rendimento das 

culturas globais, afirmam que o projeto já começa a declinar no ano de 2020. As perdas são 

projetadas para aumentar com o tempo, resultando em 50% até a década de 2080 

(AGGARWAL et al., 2019). Por causa do aquecimento global, a tendência é que, até 2050, a 

área com solo propenso à plantação de café seja reduzida pela metade. No ritmo atual de 

poluição, até 2080, vários tipos de cafés deverão ser extintos. Além desse, o chocolate, o 

arroz, a batata e os peixes também poderão apresentar redução. Abd-Elmabod et al. (2020) 

analisaram dois submodelos de apoio à decisão agroecológica MicroLEIS (Terraza e 

Cervatana) para avaliar os impactos das mudanças climáticas na capacidade da terra e na 

redução da produção de trigo e girassol no mediterrâneo (no sul da Espanha). Em suma, 

para o cenário de 2100, os solos que hoje são adequados para os referidos cultivos, 

apresentarão redução de rendimentos para ambas as culturas, segundo o estudo. 

Algumas tendências são levantadas como promissoras, diante do contexto 

climático. Nisso, muitas tecnologias surgiram para ampliar e impactar as indústrias agrícolas 

e de alimentos como: 1) Agricultura vertical: quando as culturas crescem em camadas 

empilhadas verticalmente dentro de uma estrutura fechada, podendo usar solo (agricultura 

aeropônica ou hidropônica), a partir de uma mistura de luz artificial LED com luz natural; 

2) Carne cultivada em laboratório (LYNCH; PIERREHUMBERT, 2019), produzida a partir 

de células-tronco colhidas por biópsia de animais vivos que são, depois, cultivadas em 

laboratório por várias semanas, misturando-se uma matriz de colágeno (retirada de bovino 

morto ou vivo) com uma célula-tronco muscular de um animal vivo que se multiplica em 

tiras no músculo esquelético cultivado em laboratório; e 3) Agricultura hidropônica: que 

permite que uma planta cresça em uma solução aquosa rica em nutrientes, sem requerer solo.  

Comparadas às culturas de mamíferos ou aves, as culturas de células de 

invertebrados requerem menos recursos e são mais resistentes às mudanças nas condições 

ambientais, pois podem prosperar em uma ampla faixa de temperatura, pH e condições de 

concentração osmótica. Para avançar na engenharia de tecidos à base de insetos para fins 

alimentares é necessário desenvolver métodos para regular a diferenciação de células de 

insetos em tipos de células relevantes (RUBIO et al., 2019). 

Em busca de produtos menos agressivos ao meio ambiente, pesquisadores e 

empresários propõem vários sistemas alimentares alternativos para suplantar carnes, ovos e 
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laticínios convencionais; incluindo animais transgênicos (THORNTON, 2010), análogos 

baseados em plantas (SMETANA et al., 2015 ); criação de insetos (VAN HUIS; OONINCX, 

2017; RUBIO et al., 2019) e carnes cultivadas em laboratório (LYNCH; 

PIERREHUMBERT, 2019). Ressalta-se que os benefícios projetados a partir dessas novas 

abordagens incluem melhoria da segurança alimentar, nutrição e bem-estar animal, além de 

combater as mudanças climáticas. Porém, essas abordagens podem apresentar sérias 

desvantagens.  

Apontada como solução, Rubio et al. (2019) afirmam que a entomofagia (consumo 

de insetos por humanos) simboliza uma das propostas de combate aos efeitos prejudiciais da 

criação intensiva de animais. Os benefícios ambientais sugeridos da criação de insetos 

incluem menores emissões de GEE, menor necessidade de água, menor utilidade de espaço 

(por exemplo, agricultura vertical), taxa de crescimento e reprodução rápida e alta eficiência 

de conversão de alimentos. Diante das previsões já realizadas, os resultados não são muito 

satisfatórios quanto à produção futura de alimentos no contexto internacional, inúmeras 

pesquisas avaliam os impactos na agricultura e pecuária, desse modo, a ideia comum permeia 

impulsionar a inovação tecnológica na elaboração de novos processos e produtos, bem como 

a necessidade de atender os princípios mais sustentáveis. 

A partir dessa perspectiva, se faz necessário inferir que o sistema de produção de 

alimentos passará por inúmeras alterações ao longo do processo de mudanças climáticas, 

bem como a partir da transição da demanda por alimentos diferenciados. Surge como 

alternativa, inovar os métodos tradicionais e/ou lançar novas formas de se produzir, para 

que os produtores consigam atingir os diferentes nichos de mercado, seguindo, então, a 

tendência global.  

Compreender a nova dinâmica da produção agrícola focada em alimentos futuros 

exige que as medidas estratégicas sejam holísticas e respeitem a disponibilidade dos recursos 

naturais; as características edafoclimáticas locais; as dimensões: econômica, social, 

institucional e ambiental, para que só então os países elaborem de forma coerente o 

planejamento da produção, que se adeque a realidade local, respeitando as exigências de 

mercado. Ademais, deve-se atentar também às questões relacionadas à vulnerabilidade e à 

resiliência, direcionadas à produção agrícola, uma vez que essas características são relevantes 

para a busca de medidas mitigadoras e adaptativas direcionadas ao meio rural, colocando em 

pauta os possíveis impactos das mudanças climáticas no sistema de produção e elaboração 

de novos produtos, capazes de suprir uma demanda cada vez mais exigente no mercado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A produção de itens alimentícios proteicos a base de vegetais, como os lácteos, 

tendem a ser uma das melhores alternativas para se investir como empreendimento na 

agropecuária. A maior diversificação do mercado consumidor e a inovação tecnológica 

devem causar fortes transformações na oferta de alimentos. As variações climáticas estão 

cada vez mais influenciando nos sistemas produtivos alimentares e esse fator deve ser aceito 

pelo produtor como parte integrante da oferta de alimentos. 

Se adequar aos novos processos de produção com a finalidade de lançar produtos 

alimentícios com caráter inovador, configura-se como um grande desafio para os 

empreendedores agropecuários que visem suprir uma demanda futura por alimentos mais 

saudáveis e de baixo impacto ambiental, por essa razão é de suma importância que os 

pesquisadores, os formuladores de políticas públicas, os governos, a iniciativa privada, os 

produtores rurais e os consumidores finais façam parte do processo de transição para novos 

meios de se produzir alimentos, respeitando as peculiaridades regionais, bem como o poder 

aquisitivo da população. 
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RESUMO 

Considerando o relevante processo de desenvolvimento 
socioeconômico no Ceará, especialmente nas regiões 
metropolitanas de Fortaleza (RMF) e do Cariri (RMC), este 
trabalho busca identificar os principais fatores determinantes do 
desenvolvimento dos municípios que fazem parte dessas regiões e 
mensurar um índice de desenvolvimento dos municípios de tais 
regiões, a fim de hierarquizá-los. Para atender esses objetivos, 
empregou-se o método de estatística multivariada de análise 
fatorial. Os resultados mostraram que, em 2012, os principais 
fatores determinantes do desenvolvimento foram o desempenho 
socioeconômico e o desempenho da agropecuária, responsáveis 
por 92% da variância total dos dados. Verificou-se também que, 
dos 28 municípios que compõem tais regiões metropolitanas, 18 
deles registraram baixo índice de desenvolvimento. Por outro lado, 
apenas os municípios de Fortaleza, Trairi e Paraipaba, na RMF, 
obtiveram alto índice de desenvolvimento, sendo que, no caso da 
capital cearense, seu desenvolvimento está fortemente relacionado 
ao desempenho socioeconômico, enquanto o desenvolvimento 
dos outros dois municípios está intensamente associado ao 
desempenho da agropecuária.  

  

  

 
DEVELOPMENT INDEX OF MUNICIPALITIES IN THE 
METROPOLITAN REGIONS OF CEARÁ 

  

 

 

 

 

 

 

Taking into account the relevant process of socioeconomic 
development in Ceará, especially in the metropolitan regions of 
Fortaleza (RMF) and Cariri (RMC), this paper aims to identify the 
main determinants of the development of the municipalities that 
are part of these regions and to measure a development index of 
the municipalities of such regions, in order to rank them. In order 
to fulfill such goals, the factor analysis multivariate statistics 
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method has been used. The results showed that, in 2012, the main 
determinants of development were the socioeconomic 
performance and the performance of agriculture & animal farming, 
responsible for 92% of the total variance of the data. It has also 
been observed that, out of the 28 municipalities that make up such 
metropolitan regions, 18 of these exhibited low development 
index. On the other hand, only the municipalities of Fortaleza, 
Trairi and Paraipaba, in the Metropolitan Region of Fortaleza 
(RMF), obtained high development index. In the case of the capital 
city of Ceará, its development is strongly associated with the 
socioeconomic performance, whereas the development of the 
other two municipalities is intensely associated with the 
performance of agriculture and animal farming. 
 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
O Brasil vem apresentando diminuição da pobreza e da desigualdade de renda ao 

longo das últimas décadas e isso têm gerado efeitos positivos no que concerne à qualidade 

de vida de sua população, especialmente os que dizem respeito às classes mais necessitadas. 

Entretanto, embora a ascensão social do país seja notória, ainda existem obstáculos que 

dificultam seu processo de desenvolvimento, como as disparidades entre as regiões em 

relação aos níveis de educação e de saúde (BARBOSA, 2013).  

De acordo com Bezerra e Barbosa (2010), o Ceará tem mostrado uma intensa 

dinâmica de desenvolvimento socioeconômico, sobretudo, nos últimos anos. No âmbito 

econômico, tal desenvolvimento é caracterizado pelas várias áreas, como o setor de serviços; 

destacado pelo comércio e atividades relacionadas ao Turismo, Indústria, Agronegócio e 

relações comerciais externas. No aspecto social, problemas importantes como mortalidade 

infantil, pobreza, escolaridade e outros vem apresentando melhorias em seus indicadores. 

Dados do Atlas do Desenvolvimento Humano, em conjunto com o PNUD, IPEA 

e Fundação João Pinheiro, mostram que, entre 2000 e 2010, o Ceará elevou o seu Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,541 para 0,682, sendo que o índice que 

mais se elevou, em termos absolutos, foi educação, com elevação de 0,238. Ademais, o estado 

apresentou crescimento de cerca de 109% em termos de renda per capita média, passando de 

R$219,83, em 2000, para R$460,63, em 2010. Essa melhoria na renda promove crescimento 

econômico e reflete positivamente no desenvolvimento econômico.  
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Apesar desses avanços, Ruiz e Domingues (2008) apud Pontes (2011) apontaram 

uma concentração considerável da economia no Ceará, principalmente na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF) e, no sul do Estado, onde se localizam os municípios de 

Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, e destacam a forte interioração das atividades de 

produção no referido Estado. Além disso, Nascimento et al. (2012) apontam para a constante 

disparidade no estado afirmando que as microrregiões cearenses são caracterizadas por 

diferenças nos indicadores socioeconômicos e pelas distinções de investimentos por parte 

do poder público. Em se tratando de desenvolvimento, observam-se diferenciações nas 

esferas inter-regionais, intermunicipais e intramunicipais, com destaque para as desigualdades 

existentes nas microrregiões do estado.  

O estado do Ceará possui duas regiões metropolitanas: Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF) e Região Metropolitana do Cariri (RMC), sendo que a primeira foi instituída 

desde 1973 e a segunda foi instituída a partir de 2009 e está localizada no sul do estado. 

Atualmente, a RMF é constituída por 19 municípios, incluindo a capital cearense; e a RMC 

possui nove municípios, sendo que Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha são os principais em 

termos econômicos. 

Considerando o relevante processo de desenvolvimento socioeconômico no Ceará, 

especialmente em suas regiões metropolitanas, este trabalho busca identificar os principais 

fatores determinantes do desenvolvimento dos 28 municípios que compõem tais regiões 

metropolitanas e mensurar um índice de desenvolvimento dos municípios dessas regiões, a 

fim de hierarquizá-los. Segundo Barbosa (2013), como a administração pública dispõe de 

recursos limitados e deve atuar conforme suas prioridades, o índice de desenvolvimento 

representa um poderoso diagnóstico para o delineamento de políticas públicas, visto que 

permite identificar as disparidades de desenvolvimento entre os municípios de uma região. 

Ademais, Siedenberg (2003) mostra que indicadores de desenvolvimento socioeconômico 

são extremamente relevantes nas análises de desenvolvimento socioeconômico, 

apresentando não somente função informativa, mas possuem importante função avaliativa, 

normativa ou decisória. Embora estudos dessa natureza sejam comuns na literatura 

econômica, não foram encontrados estudos com esse enfoque nos municípios das regiões 

metropolitanas do Ceará, revelando o pioneirismo deste trabalho. 

Além dessa parte introdutória, o estudo conta com mais cinco seções. Na segunda, 

apresentam-se os fundamentos conceituais sobre desenvolvimento. A terceira se destina a 

revisão de literatura concernente ao emprego da análise fatorial em estudos sobre 

desenvolvimento socioeconômico. Os procedimentos metodológicos são descritos na quarta 
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seção. Na quinta, são mostrados e discutidos os resultados. Por fim, a última seção expõe as 

considerações finais da pesquisa.  

 

2 A AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOB A PERSPECTIVA DA 
ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 
 

A temática sobre o desenvolvimento tem sido amplamente debatida, porém sua 

definição vem se modificando e passando a englobar, além de aspectos econômicos, 

características educacionais, de saúde e infraestrutura citadina. Esses elementos ganham 

crescentemente participação nos debates, procurando elevar a qualidade de vida social das 

regiões. Ademais, destacam-se os debates do desenvolvimento regional que tratam das 

variáveis e implicações das grandes diferenças dos níveis de desenvolvimento entre 

municípios e regiões. Dessa forma, essa temática das heterogeneidades regionais consiste em 

uma das perspectivas mais importantes, no que se refere à dinâmica do desenvolvimento, e 

se iniciou nos anos 50, especialmente com Perroux, Myrdal e Hirshman (XERXENEVSKY, 

FOCHEZATTO, 2015). 

Conforme Melo e Parré (2007), a avaliação do desenvolvimento não é uma tarefa 

das mais fáceis, pois considera um conjunto de mudanças no nível tecnológico, social, de 

distribuição e econômico. Engloba, dessa forma, uma série de informações nas esferas da 

demografia, economia, sociedade e meio ambiente, consistindo, assim, em um conceito 

extremamente complexo.   

Para Siedenberg (2003), o desenvolvimento consiste em um conceito que, embora 

seja usado inicialmente como sinônimo de crescimento num âmbito econômico, apresenta 

atualmente uma relação robusta com áreas distintas das Ciências Sociais Aplicadas, em que 

se configura como conceito importante, sendo um dos poucos conceitos que apresenta 

contribuição significativa para a interdisciplinaridade das Ciências Sociais.  

Brito et al. (2011) sinalizaram que a diferenciação entre o crescimento e o 

desenvolvimento econômico está relacionada à qualidade de vida e ao bem-estar social. 

Assim, o crescimento econômico não é a única prerrogativa para o desenvolvimento 

econômico, uma vez que o desenvolvimento econômico se dá por meio da melhoria de 

variáveis de dimensões econômica e sociais, logo, o desenvolvimento econômico engloba o 

crescimento econômico e qualidade de vida. Neste sentido, Rosado et al. (2009) afirmaram 

que o desenvolvimento é caracterizado pela elevação da renda, com melhorias paralelas do 

nível de vida populacional, sendo o nível de renda per capita, o indicador mais usado na análise 
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do crescimento de uma determinada região ou país. Entretanto, com eventual limitação na 

medida em que, de posse do mesmo nível de renda, o acesso distinto aos serviços ofertados 

pelo poder público, por exemplo, aponta para situações diferentes, quanto às condições de 

sobrevivência de famílias mais pobres.  

Para Pereira (2006), o desenvolvimento econômico é um fenômeno que acontece 

em países ou estados-nação que fazem sua revolução capitalista, e é marcado pela elevação 

contínua da produtividade ou da renda por indivíduo, com um paralelo acúmulo de capital e 

progresso tecnológico. Desse modo, caracteriza-se por ser um fenômeno relacionado tanto 

com o surgimento dos países como pela acumulação de capital e inserção tecnológica.  

Conforme Nazzari et al. (2003), o desenvolvimento socioeconômico se transformou 

em uma questão desejada por grande parte da população, haja vista que a população necessita 

de qualidade de vida, que ocorre quando desejos ou necessidades são satisfeitas de forma 

adequada. No entanto, o conceito de desenvolvimento econômico ainda é marcado pela falta 

de uma padronização aceitável universalmente.  

O método de estatística multivariada de análise fatorial já foi utilizado em vários 

trabalhos na literatura nacional e com diferentes abordagens para tratar do desenvolvimento, 

seja procurando contemplar os diversos segmentos do desenvolvimento (incluindo as 

dimensões socioeconômicas, agropecuárias, ambientais e institucionais) ou restringindo-se 

apenas ao segmento econômico. Dentre esses estudos, destacam-se Silva et al. (2006), 

Rezende et al.(2007), Cruz et al.(2008), Sousa (2009), Souza et al. (2009), Stege e Parré (2011), 

Sousa et al. (2012), Barbosa (2013), Costa et al.(2013), Bezerra et al. (2014) e Ferreira et 

al.(2015).  

Silva et al. (2006) objetivaram estudar os fatores responsáveis pelo desenvolvimento 

dos 50 municípios que compõem a mesorregião do Oeste do Paraná, assim como classificar 

os municípios da região em grupos. Dentre os resultados obtidos, tem-se que as variáveis 

referentes ao número de estabelecimentos de ensino pré-escolar, fundamental e médio; 

população total e consumo de energia elétrica (Mwh) foram apontadas como os principais 

fatores responsáveis pelo desenvolvimento. Ademais, o grupo formado pelos municípios de 

Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo foi o que registrou o maior nível de desenvolvimento. Por 

outro lado, o menor nível de desenvolvimento foi registrado pelo grupo composto pelos 

municípios de Anahy, Braganey, Campo Bonito, Catanduvas, Diamante do Oeste, 

Guaraniaçu, Iguatu, Iracema do Oeste, Lindoeste, Ramilândia, Santa Lúcia, São José das 

Palmeiras e Vera Cruz do Oeste. 
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Rezende et al.(2007) procuraram determinar os aspectos do desenvolvimento dos 

179 municípios do Sul mineiro.  Com base nos resultados encontrados, constataram que a 

maior parte dos municípios registrou predominantemente um desenvolvimento industrial 

baixo ou muito baixo, mais precisamente 78,7% dos municípios registraram esse patamar; 

enquanto uma pequena minoria (14,8% dos municípios) alcançou um potencial de 

desenvolvimento social classificado como muito alto ou alto. Quanto ao desenvolvimento 

da agropecuária, as cidades localizadas ao norte da região, como é o caso de Monte Belo, 

foram aquelas que tiveram o maior potencial.  

O trabalho realizado por Cruz et al.(2008) teve como metas verificar se a variável 

infraestrutura é um fator determinante responsável pelo desenvolvimento socioeconômico 

dos estados brasileiros durante os anos de 2000 a 2004; classificar os estados em grupos, 

conforme  o nível de desenvolvimento; e, determinar os fatores que afetam essas 

heterogeneidades. A partir deste estudo, foi possível concluir que parcela majoritária das 

unidades federativas brasileiras obteve um nível razoável de desenvolvimento, já que a maior 

parte delas se encaixou nos dois grupos de menor nível de desenvolvimento. Por outro lado, 

apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul se encaixaram 

no grupo com o nível de desenvolvimento mais elevado. Constatou-se também a relevância 

da infraestrutura para o desenvolvimento regional.  

Sousa (2009) tratou da mensuração dos níveis de desenvolvimento dos municípios 

da unidade federativa do Ceará considerando os aspectos econômicos, educacionais, relativos 

à saúde, bem como industriais, urbanos e agropecuários para o ano de 2006. Os resultados 

dos métodos de análise fatorial e análise de agrupamento indicaram que existem disparidades 

expressivas entre os municípios cearenses no que concerne aos indicadores de 

desenvolvimento econômico, educacional e de saúde; desenvolvimento industrial e urbano; 

e desenvolvimento agropecuário. Ademais, o grupo com os melhores índices de 

desenvolvimento foi aquele que corresponde a capital cearense e as suas cidades 

circunvizinhas, como Eusébio, Maracanaú, Horizonte e Pacajus. 

Souza et al. (2009) analisaram o processo de modernização tecnológico das regiões 

Norte e Noroeste do Rio de Janeiro com dados para os anos de 1970, 1975, 1980, 1985 e 

1995/96. Os resultados permitiram inferir que a região Norte do estado teve um processo 

de desenvolvimento tecnológico relacionado ao aumento do capital trabalho; enquanto a 

região Noroeste teve um desenvolvimento baseado mais no aumento da intensidade do uso 

da terra e do uso da tração animal. 
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Stege e Parré (2011) estudaram o desenvolvimento rural nas microrregiões 

brasileiras. Em termos gerais, verificaram que o processo de desenvolvimento rural não está 

relacionado somente com o crescimento econômico aferido pelo produto e renda per capita; 

já que constataram a existência de determinantes ligados ao bem-estar dos domicílios rurais, 

ambientais, educacionais, entre outros.  

Sousa et al. (2012) buscaram determinar o desenvolvimento tecnológico das 

microrregiões cearenses,  estabelecendo um índice tecnológico dessas regiões e analisando a 

evolução do padrão de desenvolvimento tecnológico de tais regiões entre 1996 e 2006. Esses 

autores averiguaram que nenhuma microrregião do estado do Ceará obteve escores fatoriais 

positivos para os três fatores analisados de desenvolvimento tecnológico e a maior parte das 

microrregiões apresentou escores fatoriais negativos para esses três fatores em 1996, 

sinalizando um baixo patamar de desenvolvimento tecnológico. Mesmo os escores fatoriais 

terem registrado um progresso em 2006, o nível tecnológico ainda continua sendo baixo em 

algumas regiões, como são os casos das microrregiões de Coreaú, Ipu, Itapipoca e Canindé, 

nos quais os escores fatoriais permaneceram negativos para os três fatores de 

desenvolvimento tecnológicos avaliados. 

Barbosa (2013) buscou verificar qual a influência exercida por fatores econômicos, 

sociais, ambientais e institucionais sobre o desenvolvimento de 15 municípios que formam a 

microrregião de Dourados-MS, no ano de 2010. Os resultados encontrados permitiram 

inferir que o crescimento econômico da região não é a única condição para o 

desenvolvimento, uma vez que aspectos socioambientais e institucionais exerceram forte 

papel sob o mesmo.  

Costa et al.(2013) objetivaram definir os determinantes do desenvolvimento 

agropecuário para os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Os resultados revelaram 

que os fatores mais importantes para explicar o desenvolvimento do segmento nos 

municípios mineiros foram desenvolvimento econômico, investimento público, qualidade de 

vida, condições da atividade agropecuária, condições de meio ambiente e infraestrutura, e 

condições de financiamento. Verificaram também que 564 municípios foram considerados 

com desempenho elevado nesse setor.  

Utilizando também dados para 2010, Bezerra et al. (2014) procuraram analisar os 

determinantes do desenvolvimento da microrregião de Mossoró/RN. Os valores das cargas 

fatoriais mostraram que as variáveis que mais influenciaram o desenvolvimento dos seis 

municípios da microrregião foram valores pagos em benefícios do programa Bolsa Família, 
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valor adicionado bruto dos serviços, valor adicionado bruto da indústria e valor adicionado 

bruto da agropecuária.   

Ao passo que Ferreira et al.(2015) procuraram avaliar os níveis de desenvolvimento 

socioeconômico e ambientais para 5.434 municípios brasileiros em 2010. O Índice de 

Desenvolvimento Socioeconômico Ambiental do Brasil (IDSA), obtido por meio da análise 

fatorial, revelou que o município de São Gonçalo do Gurguéia, localizado na unidade 

federativa do Piauí, apresentou o menor valor, dentre os municípios considerados. Por outro 

lado, o município com maior índice foi São Caetano do Sul, localizado no estado de São 

Paulo. Em termos estaduais, o melhor e o pior índice foram, respectivamente, os estados do 

Distrito Federal e Amazonas. Já os resultados da análise de Cluster apontaram que parcela 

majoritária dos municípios brasileiros, ou seja, 4.109 deles estão localizados no grupo 

caracterizado por baixa média do IDSA. Já os demais municípios considerados no estudo 

estão localizados no grupo 2, que corresponde aquele com os melhores resultados quanto à 

qualidade ambiental e ao desenvolvimento socioeconômico.  

Dentre esses estudos, apenas Sousa (2009) e Sousa et al. (2012) trataram dessa 

temática no Ceará, sendo que o primeiro estudo abordou os determinantes do 

desenvolvimento dos municípios cearenses contemplando aspectos econômicos, 

educacionais, de saúde, industriais, urbanos e agropecuários, enquanto o segundo centrou 

nos determinantes do desenvolvimento tecnológico da agropecuária nas 33 microrregiões 

cearenses. Deve-se considerar, porém, que as regiões metropolitanas são um caso particular, 

já que, segundo Pinto (2007), representam territórios de indiscutível importância econômica, 

em que se tem verificado aumento tanto em termos da quantidade de regiões metropolitanas 

quanto dos municípios que os compõem em todo o território nacional. Em face dessa 

relevância, as regiões metropolitanas do Ceará têm sido muito discutidas na literatura, como 

é o caso dos estudos recentes desenvolvidos, por exemplo, por Morais e Macedo (2014) e 

Queiroz (2014). O primeiro analisou os processos de dispersão produtiva e de concentração 

de serviços nas RMF e RMC, e o segundo focou na análise do processo sociopolítico e 

histórico da RMC. Assim, o presente trabalho contribui ao estudar os determinantes do 

desenvolvimento dos municípios das duas regiões metropolitanas cearenses.  
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4 METODOLOGIA 

 
4.1 Caracterização da área de estudo 

 

O estado do Ceará localiza-se na Região Nordeste do Brasil e tem uma área 

territorial de aproximadamente 148.825 km², fazendo fronteira com os estados do Piauí, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Apresenta localização estratégica por conta de sua 

proximidade com outros continentes, assegurando elevado fluxo turístico, bem como 

relações importantes quanto ao comércio internacional. Com relação à divisão política-

administrativa, o Estado é formado por 184 municípios e 20 microrregiões Administrativas, 

com destaque para as Regiões Metropolitanas de Fortaleza (RMF) e do Cariri (RMC), que 

constituem a área de estudo desta pesquisa (IPECE, 2014a). 

De acordo Pequeno (2009), a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi 

oficializada sob forma compulsória e instituída a partir da Lei Complementar nº 14/73.  

Atualmente a RMF agrupa os municípios de Aquiraz, Cascavel, Caucaia, 

Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, 

Pacajus, Pacatuba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi e 

São Luís do Curu. A área aproximada da RMF é de 5.783,6 km², e a população estimada para 

2014 é de aproximadamente 3.818.380 habitantes (IPECE, 2014b). Esses municípios estão 

representados na Figura 1. 

 
Figura 1 – Região Metropolitana de Fortaleza 

 

 

       Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará (IPECE, 2015a). 
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Conforme Nascimento (2013), a Região Metropolitana do Cariri (RMC) foi 

instituída em junho de 2009, por meio da Lei Complementar nº 78 do mesmo ano. Esta 

região engloba os municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, 

Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. Tais municípios estão ilustrados na 

Figura 2.   

 
Figura 2 – Região Metropolitana do Cariri 

 

 

       Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará (IPECE, 2015a). 

 

Ademais, a Região Metropolitana do Cariri ocupa uma área de aproximadamente 

5.460,1 quilômetros quadrados e possui estimação populacional, para 2014, de cerca de 

590.209 habitantes (IPECE, 2014b). 

 

4.2. Método analítico 

 
Para avaliar os determinantes do desenvolvimento socioeconômico dos municípios 

que compõem as regiões metropolitanas cearenses, utilizou-se a técnica de análise 

multivariada de análise fatorial pelo método dos componentes principais.   

O principal objetivo da análise fatorial é possibilitar a simplificação ou diminuição 

de um grande número de variáveis por meio da determinação de fatores. Desse modo, a 

técnica permite a transformação de um conjunto de variáveis correlacionadas em outro 

conjunto que pode não apresentar correlação, de maneira a diminuir a complexidade e tornar 

mais fácil a interpretação dos dados (FÁVERO et al., 2009).  
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Inicialmente deve-se testar a adequabilidade desta técnica. Para isso, pode-se 

empregar o teste de esfericidade de Bartlett e a estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O 

teste de esfericidade de Bartlett é empregado para verificar se a matriz de correlações consiste 

em uma matriz identidade com determinante de valor unitário. Se houver igualdade entre a 

matriz de correlações e a matriz identidade, as variáveis não estão correlacionadas e, dessa 

forma, a análise fatorial não dever ser usada (FÁVERO et al., 2009). 

A Estatística KMO, por sua vez, apresenta variação em seus valores de zero a um, 

e é utilizada para observar se a amostra se adequa quanto ao grau de correlação parcial entre 

as variáveis. Valores próximos de zero sinalizam que o emprego da análise fatorial não é 

apropriado, pois implica em fraca correlação entre as variáveis. Já os valores mais próximos 

de um, mostram que o emprego da técnica é adequado (FÁVERO et al. 2009).  

Segundo Shneider e Waquil (2001), as fases desenvolvidas no método de análise 

fatorial compreendem a mensuração da matriz de correlação das variáveis; a determinação e 

extração dos fatores; a rotação dos fatores e avaliação dos fatores; a mensuração dos escores 

fatoriais.  

A extração dos fatores se realizará a partir da Análise dos Componentes Principais 

(ACP), que, conforme Hair Jr. et al. (2005), permite a diminuição dos dados para se conseguir 

o menor número possível de fatores necessários para explicar o máximo da variância 

apresentada pelas variáveis originárias.  

Para rotação dos fatores, será utilizado o método Varimax, que busca diminuir o 

número de variáveis que apresentam cargas elevadas em um fator, o que possibilita a 

simplificação e intepretação dos fatores (HAIR JR. et al., 2005). 

Os fatores serão interpretados e nomeados por meio das cargas fatoriais. De acordo 

com Hair Jr. et al. (2005), cargas fatoriais com valores acima de 0,50 são tidas como 

estatisticamente significativas. 

Segundo Fávero et al. (2009), o modelo de análise fatorial pode apresentar-se da 

forma que segue:  

imimiii FaFaFaX  ...2211  (1) 

Em que: 

Xi representa as variáveis padronizadas; 

ai diz respeito às cargas fatoriais, que mensuram a relevância dos fatores na formação de cada variável 

(correlação); 

Fm corresponde aos fatores específicos; 

εi referem-se aos erros ou fatores específicos. 
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 De acordo com Maroco (2007) apud Fávero et al. (2009), o modelo (1) supõe as 

seguintes premissas: 

1. Os fatores comuns apresentam interdependência (ortogonais) e são igualmente 

distribuídos, com média zero e variância um (k = 1, ..., m); 

2. Os fatores específicos são independentes e distribuídos de maneia igual, com média zero 

e variância ψi (i = 1, ...,p); 

3. Fk e εi  também são independentes.  

Ademais, segundo Fávero et al. (2009), os fatores podem ser mensurados por meio 

da combinação linear das variáveis, da seguinte forma:  

imimmm

im

im

XdXdXdF

XdXdXdF

XdXdXdF







...

...

...

2211

22221212

12121111

   (2) 

Em que:  

Fm = fatores comuns; 

dmi = coeficientes dos escores fatoriais; 

Xi = variáveis originais. 

Conforme Hair et al. (2005), após a apresentação das cargas fatoriais, pode-se obter  

as comunalidades, que correspondem a proporção da variância de Xi explicada pelo fator 

comum e é determinada pelo quadrado da carga fatorial. Já o escore fatorial é adquirido por 

meio da multiplicação dos coeficientes dmi pelo valor das variáveis originárias. Supondo a 

existência de mais de um fator, o escore fatorial corresponderá às coordenadas da variável 

quanto aos eixos ou fatores.  

A partir da identificação e determinação dos fatores ligados às variáveis, foram 

mensurados os escores fatoriais para cada município cearense das regiões metropolitanas, 

com o objetivo de realizar uma hierarquização de tais municípios.  

Ademais, o nível de desenvolvimento dos municípios analisados foi classificado 

conforme o valor da média (M) e do desvio padrão (s) do índice de desenvolvimento dos 

municípios das regiões metropolitanas cearenses (IDMRMC), seguindo a classificação 

utilizada por Barbosa (2013). Portanto, classificou-se com alto nível de desenvolvimento se 

o IDMRMC  ≥ (M+s); médio quando M ≤ IDMRMC < (M+s); e baixo quando IDMRMC 

< M. 
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4.3. Variáveis e natureza dos dados 
 

No presente trabalho, utilizaram-se dados secundários, cujas fontes estão citadas 

no quadro 01, para o ano de 2012. Esse ano se trata do mais recente em que se disponibilizam 

dados para todas as variáveis consideradas no estudo. Em relação à escolha das variáveis, 

baseou-se nos estudos de Barbosa (2013) e Bezerra et al. (2014), levando em consideração a 

disponibilidade de dados.  

 

Quadro 01 – Variáveis consideradas e fontes dos dados 

 
Variável Caracterização Fontes dos dados 
V1 Número de matrícula inicial no ensino fundamental e 

médio 
Anuário Estatístico do Ceará/ IPECE 
(2014c) 

V2 Número total de leitos hospitalares Anuário Estatístico do Ceará/ IPECE 
(2014c) 

V3 Número de empregos formais Anuário Estatístico do Ceará/ IPECE 
(2014c) 

V4 Consumo de energia elétrica (Mwh) Anuário Estatístico do Ceará/ IPECE 
(2014c) 

V5 Valores pagos em benefícios do Programa Bolsa Família 
– PBF (R$) 

Portal de Dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEADATA, 2012) 

V6 Valor da produção de lavouras temporárias (mil reais) Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE (2012) 
V7 Áreas plantadas com lavouras temporárias (hectares) Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE (2012) 
V8 Valor da produção de lavoura permanente Pesquisa Agrícola Municipal/IBGE (2012) 
V9 Valor Adicionado Bruto da Indústria (R$) Anuário Estatístico do Ceará/ IPECE 

(2014c) 
V10 Valor Adicionado Bruto dos Serviços (R$) Anuário Estatístico do Ceará/ IPECE 

(2014c) 
V11 Valor Adicionado Bruto da agropecuária (R$) Anuário Estatístico do Ceará/ IPECE 

(2014c) 
Fonte: Elaboração própria. 

 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do artigo são expostos e discutidos nesta seção, sendo estruturada em 

três partes, em que se mostram as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na primeira 

parte; os resultados referentes à análise fatorial são expostos na segunda parte; e os índices 

de desenvolvimento dos municípios das regiões metropolitanas cearenses, para 2012, são 

descritos na terceira parte.  

 

5.1. Caracterização do desenvolvimento nos municípios das regiões metropolitanas 
cearenses 

 

Com base nos dados apresentados na Tabela 1, observa-se, que, para o ano de 2012, 

as variáveis concernentes ao valor adicionado bruto da agropecuária e áreas plantadas com 

lavouras temporárias registraram as variabilidades mais elevadas, conforme o coeficiente de 
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variação. Por outro lado, as variáveis menos heterogêneas foram: número de leitos 

hospitalares, número de empregos formais e valor adicionado bruto dos serviços.  

Ao se analisar os municípios com os maiores e os menores valores relativos por 

variável, é possível observar que os máximos das variáveis V1, V2, V3, V4, V5, V9 e V10 

forma obtidos pela cidade de Fortaleza. O que poderia ser justificado pelo fato da cidade 

registrar, segundo o IPECE (2014c), a maior população da unidade federativa cearense,  

fazendo com que, consequente, se tenha uma maior quantidade das cinco primeiras variáveis 

para suprir suas necessidades. Os valores para as variáveis V9 e V10 podem ser explicados 

pelo fato de a maior parte da população ocupada nas cidades está nos setores de serviços, 

comércio e indústria de transformação, conforme Menezes e Medeiros (2012). Sendo que a 

indústria de transformação no total da mão de obra em Fortaleza correspondeu praticamente 

ao dobro da registrada nas cidades de Recife e Salvador, sinalizando a relevância relativa 

desse setor na geração de postos de trabalho na cidade, mas indicando, por outro lado, a 

centralização dessa atividade na Região Metropolitana de Fortaleza. Por outro lado, quanto 

aos valores mínimos, verifica-se uma concentração na cidade de São Luís do Curu; que 

obteve os mínimos para as variáveis V3, V5 e V10.   

 

Tabela 1- Estatística descritiva do desenvolvimento socioeconômico nos municípios da 

RMF e da RMC, em 2012. 

Variável Média Desvio Padrão Coeficiente de variação Mínimo Máximo 

V1 30.618,250 84.622,746 0,362 2.705 45.4807 
V2 481,750 1.874,939 0,257 11 9.998 
V3 38.992,286 149.739,434 0,260 545 800.045 
V4 234.512,546 690.840,991 0,339 6.962,869 3.631.891 
V5 15.663,321 37.294,935 0,420 2.323 201.758 
V6 4.067,000 4.405,386 0,923 54 16.773 
V7 4.404,857 3.914,570 1,125 84 15.167 
V8 3.363,893 3.657,891 0,920 113 13.693 
V9 476.157,714 1.320.050,998 0,361 8.534 6.876.703 
V10 1.466.304,714 5.597.551,133 0,262 46.134 29.879.821 
V11 15.153,000 10.754,733 1,409 2149 33.833 

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa. 

 

 
5.2 Análise fatorial 

 

 
Os testes de esfericidade de Bartlet e o teste de KMO permitiram confirmar a 

adequabilidade da análise fatorial. Uma vez que o valor do teste de esfericidade de Bartlet foi 

825,331, significativo a 1% de probabilidade, logo se rejeita a hipótese nula de que a matriz 
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de correlação seja uma matriz identidade. Isso indica que a matriz de correlação não é 

diagonal. Esse resultado permite a aceitação da hipótese alternativa de que as variáveis são 

correlacionadas.  Em relação ao teste de KMO, apresentou um valor de 0,741, sinalizando, 

de acordo com Hair Jr. et al. (2005), que é possível analisar a amostra por meio das técnicas 

da análise fatorial. 

Depois de verificar que esse método é adequado para esses dados, empregou-se a 

análise fatorial pelo método dos componentes principais. No entanto, em sua versão original, 

uma variável pode relacionar-se com mais de um fator, dificultando a interpretação. Dessa 

maneira, para evitar esse problema e auxiliar na análise, empregou-se a rotação ortogonal 

pelo método Varimax, de modo que cada variável esteja relacionada a um único fator. 

A Tabela 2 apresenta os dois fatores de desenvolvimento das regiões metropolitanas 

cearenses com raiz característica maior do que um, que sintetizam as onze variáveis 

analisadas. Esses fatores explicam 91,927% da variância total dos dados, sendo que parcela 

majoritária da variância (64,576%) é explicada pelo primeiro fator. Assim, a quantidade de 

fatores e sua classificação segue o proposto por Barbosa (2013).  

 

Tabela 2 – Raízes características da matriz de correlações simples para o desenvolvimento 

dos municípios da RMF e da RMC, em 2012. 

Fatores Raiz característica Variância explicada pelo fator (%) Variância acumulada (%) 
1 7,103 64,576 64,576 
2 3,009 27,351 91,927 

 
A Tabela 3 mostra as cargas fatoriais rotacionadas e as comunalidades para esses 

dois fatores analisados.  As cargas fatoriais com valores absolutos superiores a 0,81 estão 

destacadas em negrito, sinalizando as variáveis mais estreitamente ligadas a determinado 

fator, enquanto a comunalidade sinaliza que todas as variáveis têm sua variabilidade captada 

e representada pelos dois fatores. 

O fator F1 tem correlação positiva e elevada com as seguintes variáveis: V1 

(matrículas), V2(leitos hospitalares), V3(empregos formais), V4(consumo de energia elétrica), 

V5(benefício do Bolsa Família), V9(Valor Adicionado Bruto da indústria), V10(Valor 

Adicionado Bruto dos serviços).   Dessa maneira, esse fator está relacionado ao desempenho 

socioeconômico. Portanto, se um determinado município registrar esse fator positivo e 

elevado, como é o caso de Fortaleza, que apresentou o maior escore fatorial durante o 

período analisado (conforme Tabela 4), pode-se afirmar que seu desenvolvimento está 

fortemente associado ao desempenho socioeconômico. Esse resultado está de acordo com 
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o obtido por Sousa (2009), que verificou que esse município alcançou o melhor desempenho 

para o indicador de desenvolvimento econômico, educacional e de saúde.  

Já o Fator F2 se associa intensamente de forma positiva com as seguintes variáveis: 

V6 (valor da produção de lavouras temporárias), V7 (áreas plantadas de lavouras 

temporárias), V8 (valor da produção de lavoura permanente), V11(valor Adicionado Bruto 

da agropecuária). Portanto, esse fator se associa às variáveis do desempenho da agropecuária. 

Isso indica que, se um determinado município obtiver esse fator positivo e elevado, então 

seu desenvolvimento está fortemente relacionado ao desempenho da agropecuária, como é 

o caso de Trairi (de acordo com a Tabela 4), que registrou o maior escore fatorial no ano 

estudado.  

Tabela 3 – Cargas Fatoriais após rotação ortogonal e comunalidades, em 2012. 

Variáveis Cargas Fatoriais Comunalidades 

F1 F2 

V1 0,997 -0,043 0,996 
V2 0,989 -0,053 0,980 
V3 0,993 -0,064 0,990 
V4 0,986 -0,090 0,979 
V5 0,995 -0,033 0,990 
V6 -0,155 0,884 0,805 
V7 -0,197 0,896 0,841 
V8 -0,124 0,862 0,758 
V9 0,981 -0,079 0,970 
V10 0,995 -0,057 0,994 
V11 0,391 0,810 0,809 

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa. 

A Tabela 4 expõe os escores fatoriais dos municípios para os fatores considerados. 

No que diz respeito ao fator 1, conforme já foi supracitado Fortaleza apresentou o maior 

escore. Já os municípios de São Luís do Curu e Nova Olinda registraram os piores escores. 

No que diz respeito ao fator 2, tem-se que os melhores escores foram obtidos pelos 

municípios de Trairi e Paraipaba. Por outro lado, os piores escores foram encontrados nas 

cidades de Maracanaú e Itaitinga.  
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Tabela 4 – Escores fatoriais referentes aos dois fatores analisados do desenvolvimento nos 
municípios da RMC e da RMF, em 2012 

 

Municípios Regiões Metropolitanas F1 F2 

Aquiraz RMF -0.032 0.484 

Cascavel RMF -0.112 0.950 

Caucaia RMF 0.298 0.799 

Chorozinho RMF -0.336 -0.693 

Eusébio RMF -0.190 -0.995 

Fortaleza RMF 5.022 -0.231 

Guaiúba RMF -0.337 -0.622 

Horizonte RMF -0.106 -0.164 

Itaitinga RMF -0.348 -1.107 

Maracanaú RMF 0.269 -1.164 

Maranguape RMF -0.094 0.080 

Pacajus RMF -0.129 0.833 

Pacatuba RMF -0.282 -0.761 

Paracuru RMF -0.194 1.020 

Paraipaba RMF -0.175 2.616 

Pindoretama RMF -0.331 -0.344 

São Gonçalo do Amarante RMF -0.173 0.634 

São Luís do Curu RMF -0.377 -0.880 

Trairi RMF -0.114 2.673 

Barbalha RMC -0.222 -0.412 

Caririaçu RMC -0.338 -0.480 

Crato RMC -0.083 0.453 

Farias Brito RMC -0.361 -0.553 

Jardim RMC -0.329 -0.926 

Juazeiro do Norte RMC 0.061 -0.835 

Missão Velha RMC -0.273 0.361 

Nova Olinda RMC -0.378 -0.713 

Santana do Cariri RMC -0.336 -0.022 

 
Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa. 

 

5.3 Índice de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas Cearenses (IDRMCE): 
uma análise para os municípios integrantes dessas regiões metropolitanas 
 

Na tabela 5, estão sendo apresentados os índices de desenvolvimento dos 

municípios das duas regiões metropolitanas da unidade federativa do Ceará. A partir dela, é 

possível verificar que parcela majoritária dos municípios possui um desempenho pouco 

satisfatório no concernente ao desenvolvimento. Dos 28 municípios integrantes das regiões 

metropolitanas cearenses, 18 deles, ou seja, 64,29% registraram um desempenho considerado 

baixo para o desenvolvimento, ou seja, apresentaram um IDRMCE inferior a 0,139. Sendo 

que o pior índice foi obtido pelo município de Itaitinga (localizado na região metropolitana 
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de Fortaleza). Por outro lado, apenas os municípios de Fortaleza, Paraipaba e Trairi 

obtiveram um IDRMCE alto, uma vez que obtiveram um índice maior ou igual a 0,288. Os 

municípios de Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Crato, Pacajus, Paracuru, São Gonçalo do 

Amarante registram um IDRMCE médio; uma vez que apresentaram valores entre 0,139 e 

0,288. 

Assim, de uma maneira geral, pode observar que os piores valores para o índice 

foram obtidos pelos municípios da RMC, já que dos nove municípios que compõe essa 

região, apenas Crato conseguiu alcançar pelo menos um médio desenvolvimento. Também 

se verificou que Jardim foi o município da RMC com o pior índice. Porém, ao se considerar 

todos os municípios das regiões metropolitanas cearenses, o pior índice foi obtido por 

Itaitinga.  

 
Tabela 5 – Índice de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Ceará (IDRMC), 

em 2012 
Municípios Regiões Metropolitanas Valor do IDRMCE Classificação do IDRMC 

Aquiraz RMF      0,173  médio 
Cascavel RMF      0,198  médio 
Caucaia RMF      0,240  médio 

Chorozinho RMF      0,042  baixo 
Eusébio RMF      0,037  baixo 
Fortaleza RMF      0,775  alto 
Guaiúba RMF      0,047  baixo 

Horizonte RMF      0,113  baixo 
Itaitinga RMF      0,008  baixo 

Maracanaú RMF      0,084  baixo 
Maranguape RMF      0,133  baixo 

Pacajus RMF      0,187  médio 
Pacatuba RMF      0,044  baixo 
Paracuru RMF      0,193  médio 
Paraipaba RMF      0,320  alto 

Pindoretama RMF      0,070  baixo 
São Gonçalo do Amarante RMF      0,166  médio 

São Luis do Curu RMF      0,022  baixo 
Trairi RMF      0,332  alto 

Barbalha RMC      0,079  baixo 
Caririaçu RMC      0,058  baixo 

Crato RMC      0,164  médio 
Farias Brito RMC      0,050  baixo 

Jardim RMC      0,025  baixo 
Juazeiro do Norte RMC      0,083  baixo 

Missão Velha RMC      0,132  baixo 
Nova Olinda RMC      0,035  baixo 

Santana do Cariri RMC      0,094  baixo 

Fonte: Elaborada com base nos dados da pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Por meio das onze variáveis consideradas no estudo, foi possível determinar dois 

fatores, tendo cada um apresentado mais fortemente correlacionado com uma dimensão do 

desenvolvimento, o que permitiu nomeá-los em função do grau de correlação. O fator F1 se 

associa às variáveis do desenvolvimento socioeconômico; e o fator F2, por sua vez, está 

relacionado ao desempenho da agropecuária.  

O Índice de Desenvolvimento dos Municípios das Regiões Metropolitanas 

Cearenses (IDMRMC) para os 28 municípios que integram essa região metropolitana 

mostrou que apenas Fortaleza, Trairi e Paraipaba, localizados na RMF, obtiveram alto 

IDMRMC; enquanto, 18 municípios, que correspondem a 64,29%, registraram baixo 

IDMRMC. 

Portanto, embora o Ceará tenha registrado uma intensa dinâmica de 

desenvolvimento socioeconômico, principalmente em suas regiões metropolitanas, percebe-

se que ainda precisa avançar muito a exemplo dos baixos valores do IDMRMC obtidos neste 

trabalho. 
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RESUMO 

O espaço rural, até então destinado apenas às atividades agrícolas, 
não é mais um ambiente restrito à produção agropecuária, 
passando assim, a incluir novas práticas no meio rural, bem como, 
o agroturismo, uma das categorias do turismo no espaço rural. A 
partir dessa concepção, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar as potencialidades à prática do agroturismo nos municípios 
de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha, localizados 
na Região Metropolitana do Cariri (RMC) cearense. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico e exploratório, bem 
como aplicação de questionários previamente elaborados e 
estruturados, tendo em vista o reconhecimento de indicadores 
potenciais e variáveis relevantes, juntamente com a aplicação da 
Análise SWOT para classificação dos mesmos, no intuito de aferir 
as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que influenciam no 
desenvolvimento do agroturismo. Os resultados apontam que, os 
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municípios apresentam potencialidades para o desenvolvimento de 
atividades turísticas. Mostrou-se como oportunidade a 
diversificação das atividades econômicas, fixação do homem no 
campo e criação de programas voltados ao turismo no espaço rural, 
como, por exemplo, o PROCRATUR no município de Crato. O 
avanço no crescimento imobiliário desordenado na zona rural 
caracteriza-se como uma relevante ameaça ao agroturismo em 
Barbalha, bem em Juazeiro do Norte que apresenta uma área rural 
bastante reduzida. 

  

  

 
POTENTIALS OF AGROTURISM IN THE METROPOLITAN 
REGION OF CARIRI CEARENSE 

  

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Rural tourism 

Cariri region of Ceará 

SWOT analysis 

 

The rural space, until then used only for agricultural activities, is no 
longer an environment restricted to agricultural production, thus, 
it includes new practices in rural areas, as well as agrotourism, one 
of the categories of tourism in rural areas. Based on this 
conception, the present work aims to analyze the potential for the 
practice of agrotourism in the municipalities of Crato, Juazeiro do 
Norte, Barbalha and Missão Velha, to participate in the 
Metropolitan Region of Cariri (RMC) in Ceará. For this purpose, a 
bibliographic and exploratory research was carried out, as well as 
the application of previously prepared and structured 
questionnaires, in order to recognize potential and relevant 
indicators, together with the application of the SWOT Analysis to 
classify them, in order to assess as strength, weaknesses, 
opportunities and threats, which influence the development of 
agrotourism. The results show that the places have potential for 
the development of tourist activities. It was shown as an 
opportunity to diversify activities, promote men in the countryside 
and create programs aimed at tourism in rural areas, such as, for 
example, PROCRATUR in the municipality of Crato. The 
advancement in disordered real estate growth in the rural area 
stands out as a relevant threat to agrotourism in Barbalha, as well 
as in Juazeiro do Norte, which has a very small rural area. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
A agricultura e pecuária, até então, eram consideradas as atividades econômicas 

preponderantes na zona rural, sendo que estas quando agregadas às matrizes não agrícolas, 

bem como o turismo, têm potencial para lançar a diversidade de crescimento da atividade 

econômica no espaço rural. Logo, a indução da diversificação de fontes de renda e agregação 
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de valores aos respectivos produtos oriundos da propriedade, forma um complementar 

mercado no meio rural. 

Os primeiros trabalhos representativos referentes às atividades nos espaços rurais 

surgiram na década de 1980, desenvolvidos por Mormont (1980) e Rambaud (1980), os quais 

contribuíram para a percepção do processo de desenvolvimento dessas atividades. É 

considerável evidenciar que, a modalidade do turismo no espaço rural em alguns países é 

classificada como uma atividade muito recente, assim como em Portugal, que apenas em 

meados dos anos 80 é que o país foi alvo de tipificação e de apoio financeiro. No que 

concerne ao Brasil, os estudos preliminares foram realizados pela Agência Brasileira de 

Promoção Internacional do Turismo - Embratur 2  (1996) e Zimmermann (1996), que 

apontavam para a dinâmica e identidade das atividades turísticas em espaços rurais.  

Nessa concepção, o agroturismo, considerado como uma submodalidade do 

turismo no espaço rural passou a ser explorado, no final da década de 80, no estado do 

Espírito Santo. Esta atividade é determinada como importante ferramenta na construção de 

um desenvolvimento sustentável do meio rural (ROQUE, 1999; 2001). Nesse aspecto, o 

principal produto é o agricultor, seu modo de vida, sua cultura, suas tradições, seu trabalho 

e o meio ambiente onde vive.  

Hodiernamente, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO, 2021) aponta que a pandemia da Covid-193 atingiu com maior intensidade o setor de 

turismo. O setor de viagens internacionais, sobretudo, sofreu um golpe que impactou as 

comunidades rurais onde os meios de sustento dependem de visitantes estrangeiros.  Mas, 

junto aos desafios, sempre vem uma oportunidade, e a oportunidade é construir uma volta 

melhor do turismo: mais sustentável, mais justa, promovendo destinos rurais não tradicionais 

e criando meios de sustento mais resistentes para as comunidades locais. 

Uma maneira de se fazer essa intervenção é por meio do agroturismo. 

Recentemente, ele tem se tornado popular entre os viajantes, que podem vivenciar as 

tradições culturais e gastronômicas locais. O agroturismo beneficia agricultores e 

comunidades rurais, propiciando oportunidades, diversificando suas atividades econômicas 

e criando novas demandas para seus produtos agrícolas. 

Trazendo esse segmento para o Nordeste brasileiro, essa modalidade pode ser uma 

alternativa sustentável que estabelece um grande crescimento e desenvolvimento do campo. 

                                                             
2 Conhecida também como o antigo Instituto Brasileiro de Turismo. 
3 Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual 
foi identificado em Wuhan na China e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa 
a pessoa. 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
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O agroturismo, possivelmente, proporcionará uma garantia da continuidade de negócios com 

a predominância da atividade agrícola, que consequentemente, trará como benefícios desde 

a fixação do homem no campo até a melhoria da qualidade de vida, permitindo um avanço 

positivo nos rendimentos das propriedades rurais (ZANDONADI, 2010; 2013). 

A despeito do estado do Ceará, uma tipificação bastante conhecida é o turismo de 

sol e praia, mas há um grande potencial no meio rural localizado em áreas serranas e no 

sertão.  As belezas do estado não estão limitadas somente às praias. A vida no campo é a 

responsável pela promoção de um setor que necessita de fortalecimento, como é o caso do 

turismo no espaço rural. 

De modo específico, na região do Cariri, situada ao extremo sul do Ceará, destacam-

se três segmentos de turismo que movimentam a economia local, que são: o turismo religioso, 

de negócio e o ecoturismo 4 . O produto turístico do Cariri tem vantagens referentes à 

localização, representadas pela disponibilidade de recursos, tais como: naturais, clima, 

eventos, manifestações culturais, negócios, prática religiosa, valor do patrimônio cultural e 

histórico.  

A presente pesquisa fundamenta-se na perspectiva de que a agricultura, além de sua 

importância no setor econômico, desempenha funções primordiais em relação ao equilíbrio 

territorial e ambiental. Nisso, o agricultor pode ser um importante agente na conservação de 

ecossistemas, paisagens, patrimônio arquitetônico e cultural. 

Destarte, a hipótese a ser testada no presente trabalho é que, nos municípios de 

Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha possuem condições básicas necessárias 

para implantar o agroturismo, as quais podem enaltecer as potencialidades e peculiaridades 

para tal atividade. 

Dada à conjuntura, aqui exposta, acerca da temática, a presente pesquisa tem como 

objetivo analisar as potencialidades à prática do agroturismo nos municípios anteriormente 

citados, por meio da análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), através de 

indicadores que descrevem o cenário turístico dos mesmos. Esta análise é um instrumento 

extremamente útil na organização do planejamento estratégico.  Por intermédio desta, pode-

se relacionar e identificar as forças/deficiências, oportunidades/ameaças do turístico rural na 

região em análise. 

                                                             
4 O ecoturismo ou turismo de natureza é um segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, 
o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista 
através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. 
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2 TERMINOLOGIAS ACERCA DO TURISMO NO ESPAÇO RURAL 

 

Graziano da Silva et al. (1988) fazem uma denominação de turismo em áreas rurais 

para englobar não apenas aquelas atividades de serviços não agrícolas, as quais vêm sendo 

desenvolvidas no interior das propriedades rurais, tradicionalmente denominadas de turismo 

rural ou agroturismo, termos utilizados como sinônimos, mas também aquelas atividades de 

lazer realizadas no meio rural, denominadas de turismo ecológico ou ecoturismo, o turismo 

de negócios, o turismo de saúde, etc. 

De acordo com Coriolano (1998), a relação entre o turismo e a natureza tem uma 

importante associação, pois os atrativos naturais são elementos motivadores para a atividade. 

Dessa maneira, pode-se afirmar também que as potencialidades determinam a localização do 

empreendimento. Entretanto, aos aspectos naturais incluem fatores econômicos, sociais e 

culturais, que por sua vez podem ser vistos de forma potencial para o desenvolvimento do 

setor.  

De acordo com Zimmerman (1996), pioneiro em estudos na área de turismo rural 

no Brasil, afirma que o turismo pode ser focalizado abstratamente, isto é, como um 

fenômeno que se refere ao movimento de pessoas de seu próprio país ou cruzando fronteiras. 

Perante a abordagem realizada, para melhor compreensão destes segmentos de 

turismo rural, de acordo com o Ministério do Turismo (2010), a Figura 1 representa de 

maneira estratégica, componentes de uma mesma definição: o turismo rural, que por sua vez 

é considerado componente do turismo no espaço rural, que também engloba outros 

segmentos incluindo o Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF), no qual pressupõe o 

agroturismo.  

 
Figura 1- Representação do turismo rural 

  

Fonte: Ministério do Turismo (2010). 

 

Em vista disso, o que se pode perceber é que o turismo no espaço ou meio rural é 

a categoria mais abrangente, contendo o agroturismo, segmento de turismo rural, com um 
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diferencial dos demais, devido a maior integração do turista com o dia a dia da população 

rural (CANDIOTTO, 2010).  

 

3 METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa foi delimitada a partir de 4 (quatro) municípios que compõem 

a Região Metropolitana do Cariri: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha. Esta 

região, por sua vez, representa a segunda maior aglomeração urbana do Ceará, com uma 

população residente de 609.358,00 habitantes, estimada em 2019, ficando atrás apenas da 

Região Metropolitana de Fortaleza, com uma população estimada em 2020 de 4.137.561,00 

habitantes (IBGE, 2020). 

A localização geográfica dos municípios e a distância entre eles, partindo da 

metrópole regional, Juazeiro do Norte, são representadas na Figura 2.  

 

Figura 2 - Localização geográfica dos municípios da Região Metropolitana do Cariri 

 

 Fonte: Adaptado pelos autores a partir do IBGE (2010) e IPECE (2010). 
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Vale frisar que, o presente estudo se propôs a analisar as principais cidades da 

Região Metropolitana do Cariri (RMC). O levantamento das potencialidades turísticas e 

agroturísticas da RMC em relação aos atributos ligados à agricultura, pecuária e turismo 

foram possibilitados pela realização de uma análise baseada na identificação, avaliação e 

levantamento de indicadores e/ou características que apontam o potencial de cada município 

para esta atividade. Quanto à coleta dos dados, foi feita com indicadores em nível mais 

abrangente, em função da dificuldade de aquisição dos mesmos. Uma vez que a natureza dos 

dados se classifica como primária e secundária. 

Para obter tal resultado, o primeiro passo foi realizar uma revisão bibliográfica, para 

selecionar tais indicadores, os quais foram classificados como mais relevantes no intuito de 

servir como base e reforçar a ideia do desenvolvimento do agroturismo. Bem como 

apontados por Pedreira et al. (2014).  

A segunda etapa consistiu no levantamento de potenciais culturais, turísticos, 

naturais paisagísticos, de pecuária e agricultura, através de entrevistas com aplicação de 

questionários, fase necessária para aquisição dos dados primários. Além destes, buscou-se, 

principalmente, os variados tipos de turismo encontrados no espaço rural, incluindo-se 

agroturismo na região sob análise. 

O levantamento dos dados primários e das informações em nível local foi realizado 

por meio de visitas de campo, no período entre setembro e outubro de 2015, a coleta dos 

mesmos foi através de questionários previamente elaborados, estruturados com questões 

abertas e objetivas que abordavam tanto questões específicas sobre o tema, quanto ao 

posicionamento de mercado e condições do turismo local. No total, foram doze (12) 

questionários aplicados diretamente aos representantes das Secretarias Municipais de 

Turismo, de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e a Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) dos quatro (4) municípios.  

O trabalho está fundamentado na metodologia exploratória, pois envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram contato com experiências 

práticas referentes ao problema de pesquisa e análise de exemplos que representam 

significância para a compreensão dos mesmos. 

Com essa perspectiva, Gil (2002) explica que tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 
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3.1 ELABORAÇÃO DA MATRIZ SWOT PARA EXPLORAÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES TURÍSTICAS NO ESPAÇO RURAL 
  

A Análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats) consiste na avaliação da 

posição competitiva de um determinado setor ou empresa em quatro variáveis distintas: 

pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças (CORDEIRO, 2010; RIBEIRO 

NETO, 2011).  

Para melhor entendimento desta ferramenta, conceituou-se da seguinte forma: i) 

Forças: representam as qualidades, ou seja, tudo aquilo que agrega valores e estão sob o 

controle da organização; ii) Fraquezas: São pontos que atrapalham e não trazem vantagens 

competitivas para o desenvolvimento de determinado empreendimento; iii) Oportunidades: 

São fatores externos e quando surgem trazem benefícios; iv) Ameaças: Não estão sob o 

controle da gestão do sistema, porém, são fatores que podem prejudicar de algum modo.  

Sendo assim, o uso da Análise SWOT pode possibilitar a identificação dos pontos 

internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças) que interferem de forma 

positiva e/ou negativa em cada potencialidade agroturística elencada para a região.  

Por meio da atribuição dos pesos e notas foram ainda elencadas as variáveis do 

agroturismo que possuem maior relevância e impacto no processo de análise das 

potencialidades. Inicialmente, convêm-se observar os fatores internos ligados aos 

municípios, partindo-se da atividade turística citada, compostos pelas fraquezas, forças, 

ameaças e oportunidades. 

Para tanto, convencionou-se que o peso atribuído às variáveis teria sua variação 

entre 0 e 1, sendo 0 as de menor relevância e 1 as de maior relevância (MARIANI et al., 

2014). A nota teve sua variação entre 1 e 3, de acordo com seu grau de importância, sendo: 

1 = pouco importante, 2 = importante e 3 = muito importante. Para a nota final foi calculada 

uma nota ponderada considerando os pesos e as notas atribuídas, como mostra a Equação 

1. 

𝑁𝑃 =  𝛼𝑖𝑋𝑖                                                                                                      (1) 

 

Onde: 

NP: nota ponderada; 

𝛼𝑖: peso atribuído para cada ponto da Matriz SWOT; 

𝑋𝑖: nota atribuída para cada ponto da Matriz SWOT. 
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Após a realização da pesquisa de campo e identificação do conjunto de variáveis 

relacionadas às potencialidades do agroturismo nos quatro municípios da RMC, citados 

anteriormente, por meio da Análise SWOT foram identificados fatores internos e externos à 

atividade.  

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Esta seção apresenta os resultados aferidos a partir da abordagem da Análise SWOT 

para os municípios de Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte e Missão Velha, no que concernem 

às potencialidades do agroturismo. 

 

4.1 Indicadores associados às potencialidades do agroturismo  

 
As discussões acerca dos principais indicadores que são considerados relevantes 

para o estudo das potencialidades turísticas de determinadas regiões ou municípios, como 

foram feitas anteriormente por Guzzati (2003), Pedreira e Santos (2010) e Pedreira et al. 

(2014), se faz necessário descrever alguns indicadores de potencial agroturístico, como: a) 

Trata-se de um segmento do turismo desenvolvido no espaço rural; b) É desenvolvido em 

propriedades rurais familiares que manejam adequadamente os recursos naturais; c) Deve 

contribuir para uma harmonização da paisagem rural local; d) Deve oferecer aos visitantes 

produtos (in natura e transformados) produzidos na unidade familiar e/ou entorno rural, com 

qualidade; e) Valoriza e resgata o artesanato regional e a cultura da família do campo; f) Deve 

incentivar a diversificação da produção e propiciar a comercialização direta desta produção 

pelo agricultor; e g) Deve contribuir também para a revitalização da propriedade rural e para 

o resgate e manutenção da autoestima dos produtores.  

Embora haja este conjunto de indicadores favoráveis ao agroturismo que, por sua 

vez, sinalizam o potencial de cada município estudado, cabe destacar que os quatro 

municípios (Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha) apresentam indicadores 

essenciais de potencialidade que estão associados à produção agropecuária, ao turismo e ao 

meio ambiente.  
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4.2 Identificação das tipologias turísticas de Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte e 
Missão Velha 
 

De acordo com o Programa Crato Turístico (PROCRATUR), um dos programas 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SDET), permite afirmar que o 

município exibe um elevado potencial turístico, muitos atrativos fazem parte de um dos 

pontos de maior visitação do Cariri. A cidade também se insere numa das principais rotas de 

Ecoturismo, incluindo trilhas, nascentes e mirantes. Um dos objetivos do PROCRATUR é 

atuar como vetor de desenvolvimento da região. Apesar da iniciativa, atualmente não se tem 

informação se o programa foi a frente. Outro atrativo importante dar-se pela primeira 

floresta de reconhecimento nacional, a Floresta Nacional do Araripe (FLONA) e a Chapada 

do Araripe, onde se praticam vários esportes de aventura. O programa ainda destaca o grande 

potencial para o turismo rural, visto que o município conta com mais de 600 km de extensão 

de estradas rurais somados a uma longa história e tradição, com seus roteiros, cultura e 

gastronomia regional. 

No que se refere a Barbalha, considerada uma das cidades mais antigas da região, 

possuindo seu patrimônio arquitetônico bastante conservado, a Secretaria de Agricultura, 

afirma a existência de turismo praticado no meio rural, ressaltando o Turismo Rural, 

Ecológico, Agroecológico e, principalmente, o agroturismo.  

No âmbito do agroturismo, a secretaria menciona que há casos isolados no 

município, como algumas propriedades que fazem beneficiamento da amêndoa do caju e que 

estas recebem visitantes, mesmo sem haver muita divulgação e preparo para recebê-los. 

Provavelmente, estas famílias não fazem ideia de que estejam praticando esse tipo de turismo 

e, por isso tornaria uma grande limitação já que a divulgação e a capacitação são fundamentais 

para essa modalidade.  

Outro atrativo que se enquadra dentro do turismo em espaço rural é o Engenho 

Tupinambá, situado do distrito de Arajara. O engenho mantém laços com o passado colonial, 

é considerado o último exemplar do Nordeste de “Casa grande e engenho conjugado” e está 

em processo de reconstrução com o nome de “Museu da Rapadura”. 

Assegura-se que um dos maiores, ou quem sabe o maior atrativo da cidade são as 

festas religiosas como a de Santo Antônio, atraindo visitantes não só do Nordeste como 

também de outras regiões do Brasil. De qualquer maneira, Barbalha tem potencial natural e 

paisagístico para o desenvolvimento do agroturismo, havendo incentivo, a infraestrutura 
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permitiria o desenvolvimento da modalidade, apresentando uma boa malha viária, sem 

sombra de dúvidas, esta atividade contribuiria para o setor econômico. 

Quando se trata de turismo em Juazeiro do Norte, logo se fala em Turismo 

Religioso. As visitas são feitas por peregrinos e turistas a patrimônios religiosos, como o 

monumento do Padre Cícero no Horto. Segundo a Secretaria de Turismo do município, as 

tipologias existentes são: religioso, cultural, ecológico, de negócios (empreendedores, polo 

universitário, setor de negócios), aventura e também o rural. Predominantemente, o Turismo 

Religioso se sobressai por longas datas através de festas religiosas, como as romarias e outras 

manifestações culturais.  

Em se tratando de turismo em espaço rural, destacam-se: ecoturismo, hotel fazenda, 

turismo rural, de aldeia, agroturismo e outros, a secretaria não tomou conhecimento a 

respeito da existência no município. Entretanto, a Secretaria de Agricultura, afirma ter 

conhecimento quanto ao turismo no espaço rural, ressaltando-se assim o agroecológico, 

mencionando a Comunidade São Gonçalo, que terá um projeto de implantação agrícola e 

será provavelmente uma possível rota de turismo rural.  

Para o município de Missão Velha, quando se fala em atrativo turístico, logo é 

possível mencionar a famosa cachoeira, muito visitada ao longo do ano. Dos tipos de 

turismos mencionados na entrevista, o Ecológico é o que predomina justamente por 

apresentar atrativos naturais que o favoreça. 

Ressalta-se que o município tem grande potencial para o turismo histórico-cultural 

e geológico, contendo grande concentração de fósseis no distrito de Jamacaru, tornando-se 

assim o pioneiro no registro da paleontologia do Cariri.  

Outro destaque do município é o artesanato com argila mantendo viva essa tradição 

através das gerações. Vale frisar que, a família Amaro trabalha com cerâmica há mais de cem 

anos no sítio Passagem de Pedra. Outro atrativo fica no distrito do município, onde se pode 

conhecer a primeira capela do Cariri, segundo a Secretaria de Turismo. O distrito é um dos 

mais antigos da região e além da capela, possui engenhos de rapadura com produção 

 

4.3 Matriz SWOT das potencialidades agroturísticas 

 
Após promover a seleção dos indicadores agroturísticos para os municípios de 

Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Missão Velha, pôde-se construir a Matriz SWOT, a qual 

tem por finalidade expor as principais contribuições necessárias ao planejamento estratégico 

para a inserção do agroturismo nestes municípios. Elaborado o diagnóstico, por meio dos 
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indicadores agroturísticos, efetuou-se a inventariação dos mesmos recursos para o 

levantamento das potencialidades.  

Para a construção da matriz foram levadas em consideração: variáveis internas 

(Forças e Fraquezas) e variáveis externas (Oportunidades e Ameaças). Esta análise permite 

identificar tais pontos que interferem de forma positiva e/ou negativa em cada potencialidade 

agroturística elencada para os municípios. A descrição dos componentes da Matriz SWOT 

foi feita com base nas Tabelas 1, 2, 3 e 4. 

 

Tabela 1 - Matriz SWOT para o município de Crato 
 

Forças Peso Nota Nota Ponderada 

Disponibilidade de recursos naturais 1 3 3 
Unidades de conservação ambiental 0,9 2 1,8 
Agricultura familiar expressiva 0,9 2 1,8 
Potencial agrícola 0,9 3 2,7 
Feiras agroecológicas de produtos orgânicos 0,9 2 1,8 
Gastronomia regional 0,8 2 1,6 
Atividade agropecuária 0,8 3 2,4 
Condições básicas de infraestrutura 0,8 2 1,6 
Eventos consolidados (ExpoCrato, Exposição de Produtos da 
Agricultura Familiar (EXPROAF) e o Berro Cariri – eventos 
voltados para grandes produtores e agricultores familiares, como 
também artesãos) 0,8 2 1,6 
Biodiversidade e diversidade de biomas 0,8 3 2,4 
Patrimônio histórico-cultural 0,8 2 1,6 
Diversidade e valorização da cultura regional 0,8 2 1,6 
Floresta Nacional do Araripe e Geopark Araripe 0,8 2 1,6 
Vias de acesso urbano 0,7 2 1,4 
Localização geográfica 0,7 2 1,4 
Unidade Geotope Batateiras (Geopark Araripe) 0,7 1 0,7 

Fraquezas Peso Nota Nota Ponderada 

Precariedade das políticas públicas para o agroturismo 0,9 3 2,7 
Mão de obra não qualificada 0,9 2 1,8 
Infraestrutura local 0,8 2 1,6 
Falta de senso de identidade da população local com as 
atividades turísticas 0,7 2 1,4 
Falta de informação da população rural sobre o tema 0,8 2 1,6 
Vias de acesso rural 0,8 3 2,4 
Falta de planejamento por parte dos órgãos municipais e 
assistência técnica 0,8 3 2,4 
Necessidade de priorizar ações na área do agroturismo 0,7 2 1,4 
Baixa divulgação do turismo local 0,3 2 0,6 
Reduzida divulgação do artesanato local 0,4 1 0,4 
Ausência de postos de informação turística 0,7 1 0,7 
Sinalização turística precária 0,4 3 1,2 
Carência de transporte coletivo turístico 0,2 1 0,2 

Ameaças Peso Nota Nota Ponderada 

Crescimento de atividades não agrícolas no meio rural 0,9 3 2,7 
Êxodo rural para os grandes centros urbanos 0,7 2 1,4 
Degradação ambiental 0,8 2 1,6 
Descaracterização do meio rural 0,9 3 2,7 
Falta de planejamento turístico 0,7 3 2,1 
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Ausência de capacitação para os gestores da atividade no 
município 0,6 2 1,2 
Sazonalidade 0,4 1 0,4 
Fragilidade do ecossistema 0,7 1 0,7 
Crescimento imobiliário desordenado 0,8 2 1,6 

Oportunidades Peso Nota Nota Ponderada 

Geração de emprego e renda à população local 0,9 3 2,7 
Qualidade de vida 0,8 3 2,4 
Valorização do turismo no espaço rural 0,8 3 2,4 
Crescimento e desenvolvimento econômico 0,8 3 2,4 
Turismo de eventos 0,8 2 1,6 
Turismo ecológico 0,8 2 1,6 
Turismo cultural 0,8 2 1,6 
Turismo rural 0,9 2 1,8 
Diversificação do perfil turístico 0,8 2 1,6 
Turismo histórico 0,9 2 1,8 
Proximidade às principais cidades da Região Metropolitana do 
Cariri e divisa com o Pernambuco 0,7 2 1,4 
Programa Crato Turístico (PROCRATUR) 0,7 3 2,1 

 
Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Tabela 2 - Matriz SWOT para o município de Juazeiro do Norte 

Forças Peso Nota Nota Ponderada 

Polo comercial e econômico (apresenta influencia sobre os 
demais municípios) 

0,9 2 1,8 

Condições básicas de infraestrutura (viáveis ao turismo) 0,8 2 1,6 
Localização geográfica 0,7 2 1,4 
Centro comercial desenvolvido 0,7 1 0,7 
Turismo Religioso expressivo 0,9 2 1,8 
Turismo de Negócio (comércio, indústria de calçado, folheados 
e confecções) 

0,9 2 1,8 

Grande polo cultural 0,9 2 1,8 
Maior polo acadêmico da RMC 0,8 1 0,8 
Atividade agrícola e pecuária de interesse ao agroturismo 0,8 3 2,4 
Diversificação da produção agrícola e pecuária 0,7 3 2,1 
Meios de hospedagem e alimentação 0,7 2 1,4 
Diversidade e valorização da cultura regional 0,6 2 1,2 
Unidade Geotope Granito ( Geopark Araripe) 0,7 2 1,4 

Fraquezas Peso Nota Nota Ponderada 

Precariedade das políticas públicas para o agroturismo 0,9 3 2,7 
Crescimento urbano desordenado 0,8 3 2,4 
Alta densidade populacional 0,6 2 1,2 
Falta de informação da população rural sobre o tema 0,7 3 2,1 
Zona rural restrita 0,9 3 2,7 
Não possui diversidade de atividades atrativas ao turista 0,7 2 1,4 
Falta de investimento para o turismo em espaço rural  0,8 3 2,4 
Necessidade de priorizar ações na área do agroturismo 0,6 2 1,2 
Falta de esforços políticos e visão estratégica por parte dos 
órgãos públicos e privados  

0,8 3 2,4 

Mão de obra não qualificada 0,9 2 1,8 
Atrativos naturais e histórico-culturais escassos  0,6 2 1,2 

Ameaças Peso Nota Nota Ponderada 

Crescimento imobiliário desordenado 0,9 3 2,7 
Êxodo rural para os grandes centros urbanos 0,7 2 1,4 
Ausência de capacitação para os gestores da atividade no 
município 

0,6 3 1,8 

Sazonalidade 0,4 1 0,4 
Fragilidade do ecossistema 0,7 1 0,7 
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Falta de planejamento turístico 0,7 2 1,4 
Degradação ambiental  0,7 2 1,4 
Grande fluxo de visitantes (impacto ambiental)  0,6 2 1,2 
Descaracterização do meio rural 0,8 3 2,4 
Crescimento de atividades não agrícolas 0,8 3 2,4 

Oportunidades Peso Nota Nota Ponderada 

Geração de emprego e renda à população local 0,9 3 2,7 
Qualidade de vida 0,8 3 2,4 
Crescimento e desenvolvimento econômico 0,8 3 2,4 
Diversificação do perfil turístico 0,8 2 1,6 
Proximidade às principais cidades da Região Metropolitana do 
Cariri e divisa com o Pernambuco 

0,7 2 1,4 

Turismo em espaços rurais 0,8 2 1,6 
Geração de novos empregos 0,8 2 1,6 
Expansão da economia 0,7 2 1,4 
Localização geográfica 0,7 2 1,4 
Melhoria das acessibilidades e transportes  0,7 2 1,4 
Contribui para a fixação da população e desertificação  0,8 2 1,6 
Melhoria no comércio da região  0,8 2 1,6 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Tabela 3 - Matriz SWOT para o município de Barbalha 

Forças Peso Nota Nota Ponderada 

Diversificação da produção agrícola 0,9 3 2,7 
Turismo ecológico, Rural, Agroecológico e Agroturístico 0,9 3 2,7 
Atrativos naturais (fontes de água mineral e vegetação 
diversificada) 

0,9 3 2,7 

Edificações rurais coloniais (engenhos, casarios antigos) 0,8 3 2,4 
Parques aquáticos (Arajara Park e Caldas) 0,4 1 0,4 
Patrimônio arquitetônico conservado  0,6 2 1,2 
Turismo religioso (Festa de Santo Antônio)  0,8 2 1,6 
Unidade Geotope Barbalha (Geopark Araripe) 0,7 2 1,4 
Patrimônio histórico-cultural  0,7 2 1,4 
Eventos religiosos (Festa de Santo Antônio)  0,9 2 1,8 
Apoio à cultura local 0,4 2 0,8 
Valorização do artesanato local 0,8 2 1,6 
Condições básicas de infraestrutura  0,5 3 1,5 

Fraquezas Peso Nota Nota Ponderada 

Precariedade das políticas públicas para o agroturismo 0,9 3 2,7 
Mão de obra não qualificada 0,9 2 1,8 
Infraestrutura local para grande fluxo de turistas 0,9 2 1,8 
Falta de senso de identidade da população local com as 
atividades turísticas 

0,7 2 1,4 

Falta de informação da população rural sobre o tema 0,7 2 1,4 
Falta de planejamento por parte dos órgãos municipais e 
assistência técnica 

0,8 3 2,4 

Falta de capacitação 0,8 2 1,6 
Pouca divulgação do turismo em espaços rurais  0,3 2 0,6 

Ameaças Peso Nota Nota Ponderada 

Êxodo rural para os grandes centros urbanos 0,7 2 1,4 
Ausência de capacitação para os gestores da atividade no 
município 

0,7 2 1,4 

Falta de planejamento turístico 0,6 2 1,2 
Degradação ambiental  0,8 2 1,6 
Grande fluxo de visitantes (impacto ambiental)  0,7 2 1,4 
Descaracterização do meio rural 0,9 3 2,7 
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Crescimento de atividades não agrícolas 0,9 3 2,7 
Crescimento imobiliário nas áreas rurais  0,8 2 1,6 

Oportunidades Peso Nota Nota Ponderada 
Geração de emprego e renda à população local 0,9 3 2,7 
Expansão da economia 0,8 2 1,6 
Qualidade de vida 0,8 3 2,4 
Valorização do turismo no espaço rural 0,8 3 2,4 
Crescimento e desenvolvimento econômico  0,8 3 2,4 
Localização geográfica 0,7 2 1,4 
Contribui para a fixação da população e desertificação  0,8 3 2,4 
Turismo ecológico 0,8 2 1,6 
Turismo cultural 0,8 2 1,6 
Turismo rural 0,9 2 1,8 
Proximidade às principais cidades da Região Metropolitana do 
Cariri e divisa com o Pernambuco 

0,7 2 1,4 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Tabela 4 - Matriz SWOT para o município de Missão Velha 

Forças Peso Nota Nota Ponderada 

Atividade agrícola diversificada de interesse ao agroturismo 0,8 3 2,4 
Agricultura familiar expressiva  0,9 3 2,7 
Extensão de áreas agrícolas e de pecuária 0,7 2 1,4 
Condições básicas de infraestrutura  0,8 2 1,6 
Turismo Geológico 0,7 2 1,4 
Artesanato com argila  0,7 2 1,4 
Turismo Ecológico 0,8 2 1,6 
Feiras agroecológicas 0,9 2 1,8 
Patrimônio histórico cultural 0,8 2 1,6 
Unidade Geotope Denoviano (cachoeira e canyon)  0,7 1 0,7 
Biodiversidade e diversidade de biomas 0,8 2 1,6 
Localização geográfica 0,7 2 1,4 
Zona rural maior que a urbana 0,7 2 1,4 
Aspectos ambientais diversificados  0,7 2 1,4 

Fraquezas Peso Nota Nota Ponderada 

Precariedade das políticas públicas para o agroturismo 0,9 3 2,7 
Mão de obra não qualificada  0,9 2 1,8 
Infraestrutura local 0,8 2 1,6 
Falta de senso de identidade da população local com as 
atividades turísticas 

0,7 2 1,4 

Necessidade de priorizar ações na área do turismo 
0,7 2 1,4 

 
Falta de informação da população rural sobre o tema 0,8 2 1,6 
Vias de acesso rural precário  0,8 3 2,4 
Falta de planejamento por parte dos órgãos municipais e 
assistência técnica 

0,8 3 2,4 

Pouca divulgação do artesanato local 0,3 2 0,6 
Pouca divulgação do turismo local 0,4 2 0,8 

Ameaças Peso Nota Nota Ponderada 

Êxodo rural para os grandes centros urbanos 0,7 3 2,1 
Ausência de capacitação para os gestores da atividade no 
município 

0,6 3 1,8 

Falta de planejamento turístico 0,7 3 2,1 
Degradação ambiental  0,8 2 1,6 
Descaracterização do meio rural 0,9 3 2,7 
Crescimento de atividades não agrícolas 0,9 2 1,8 
Crescimento imobiliário nas áreas rurais  0,8 2 1,6 
Monocultura (cultivo de banana)  0,8 3 2,4 

Oportunidades Peso Nota 
Nota  

Ponderada 
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Geração de emprego e renda à população local 0,9 3 2,7 
Qualidade de vida 0,8 3 2,4 
Valorização do turismo no espaço rural 0,8 3 2,4 
Expansão da economia 0,8 2 1,6 
Crescimento e desenvolvimento econômico 0,8 3 2,4 
Melhoria das acessibilidades e transportes  0,7 2 1,4 
Contribui para a fixação da população e desertificação  0,8 3 2,4 
Melhoria no comércio da região  0,7 2 1,4 
Proximidade às principais cidades da Região Metropolitana do 
Cariri e divisa com o Pernambuco 

0,7 2 1,4 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos resultados da pesquisa. 

 

4.3.1 Forças 

 

Diante das variáveis que revelaram maior impacto, é provável alegar que as 

características direcionadas aos aspectos naturais são bastante expressivas, visto que este 

fator é fundamental para a implantação do agroturismo. Dentre eles estão: as unidades de 

conservação ambiental, recursos naturais paisagísticos, biodiversidade e sítios arqueológicos, 

os quais se mostram como grande atrativo para visitantes de outros municípios, estados ou 

até mesmo de outros países.  

É válido constatar a presença de atividade agropecuária significativa em todos os 

municípios, em sua maior parcela praticada por agricultores familiares, apresentando 

diversificação da produção, a qual é de suma importância para o planejamento agroturístico 

da propriedade, do qual permite iniciar uma programação turística no meio rural, entretanto 

é mais comum o cultivo da agricultura de subsistência.  Com exceção de grandes produtores 

em Barbalha e Missão Velha, que chegam até comercializarem seus produtos para outros 

estados. 

Os municípios analisados preservam edificações rurais de época colonial, mesmo 

que em pequena quantidade, como: engenhos e casarios antigos. Este tipo de construção 

contribui como atrativo turístico envolvendo história e cultura local.  

No que se refere aos tipos de turismo, cada município tem sua peculiaridade. Uns 

se destacam pela religiosidade, como Juazeiro do Norte e suas romarias ao Padre Cícero e 

Barbalha com sua famosa Festa de Santo Antônio, da qual atrai milhares de turistas todos os 

anos, isso possivelmente contribuiria para o aumento do fluxo de pessoas no meio rural, se 

houvesse um maior incentivo para a prática do agroturismo por parte dos gestores municipais 

e da iniciativa privada voltada ao setor. De toda forma, os municípios trocam divulgações 

para esses atrativos e suas proximidades favorecem o grande fluxo de turistas entre os demais. 
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No caso do município de Crato, o Turismo de Eventos e Ecológico se mostram 

bem expressivos, devido possuir uma tradição por conta da realização de exposições 

agropecuárias e por estar inserida numa das principais rotas de Ecoturismo da região, 

incluindo trilhas, nascentes e mirantes, principalmente no que concerne a Floresta Nacional 

do Araripe, que atualmente tem grande relevância para o Turismo Científico (estudos 

arqueológicos) e também por influência da Chapada do Araripe. Apesar de Missão Velha 

apresentar características favoráveis ao agroturismo, comparada às outras cidades a mesma 

se mostra com menor proporção de turistas, mas isso não significa dizer que ela não seja apta 

para a inserção de um programa voltado para o agroturismo. Os resultados apontam que o 

problema abrange a ausência de políticas públicas adequadas e incentivos financeiros aos 

produtores rurais. 

 

4.3.2 Fraquezas 

 

No que diz respeito às fraquezas detectadas, convém enfatizar o desinteresse por 

parte dos órgãos públicos e privados, a falta de apoio a esse tipo de turismo e capacitação da 

população. Constata-se que, dado os resultados, não há evidências de investimentos para o 

turismo no espaço rural, apesar de muitas propriedades apresentarem potencial turístico para 

tal atividade. Corrobora com o encontrado por Solha (2019), em análise ao estado de São 

Paulo, a qual afirma que o poder público teve uma presença acanhada e pouco articulada, 

apesar da capacidade de geração de negócios que a atividade demonstra nos pequenos 

municípios, com ênfase aos empreendedores de turismo rural. 

O crescimento populacional desordenado na zona urbana propicia a diminuição do 

espaço rural disponível que poderia ser aproveitado para atividades direcionadas que 

promovessem o desenvolvimento da atividade turística no meio rural. Essa realidade 

configura-se nos municípios de Juazeiro do Norte e Barbalha. 

A infraestrutura local é mostrou-se ineficiente no quesito investimento, pois a partir 

das entrevistas realizadas, constatou-se que não há incentivo para a melhoria das condições 

físicas das áreas rurais e muito menos um planejamento para tal finalidade, se houvesse a 

prática turística em comunidades agrícolas. Consequentemente, a falta de informação sobre 

o tema faz com que a atividade não tenha divulgação e nem incentivo, acarretando a ausência 

de capacitação da mão de obra, esta é uma realidade presente em todos os municípios, 

dificultando assim a promoção do agroturismo.  

Em Juazeiro do Norte, diferentemente dos três municípios em análise, além de 

possuir uma pequena extensão territorial rural, ainda se mostra com baixa atratividade para 
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a atividade agroturística, devido ser mais evidenciado pelo Turismo Religioso, tradição esta 

que mantém o município no rol dos mais visitados do estado do Ceará. 

Outra característica importante é a falta de divulgação e disseminação desse tipo de 

turismo, isso acomete os quatro municípios. Assim como acontece com relação à falta de 

assistência técnica por parte dos órgãos municipais e estaduais. 

 

4.3.3 Ameaças 

 

O crescimento imobiliário desordenado na zona rural caracteriza-se como uma 

relevante ameaça ao agroturismo em Barbalha, bem como a inserção de parques aquáticos e 

atividades não agrícolas. Esse crescimento imobiliário também acomete os municípios de 

Crato e Juazeiro do Norte. Em virtude disso, tem como consequência a descaracterização do 

meio rural, a qual contribui para uma diminuição significativa dos costumes e tradições em 

comunidades rurais e, por conseguinte o êxodo rural. 

Outra ameaça que age de forma mais intensa nos municípios de Crato, Juazeiro do 

Norte e Barbalha é a sazonalidade do fluxo de turistas, seja referente ao Turismo de Eventos, 

Turismo Religioso ou Turismo Ecológico, que mesmo não sendo classificados como 

Turismo Rural, estes possuem relevância na promoção do agroturismo. Uma vez que o fluxo 

de turistas nessas cidades acontece em épocas específicas, portanto há uma necessidade de 

um maior planejamento para o caso de implantação do turismo no meio rural, de forma que 

coincida com a alta temporada dos outros tipos de turismo. 

Uma das principais ameaças que acometem os quatro municípios é a carência de 

gestores que sejam capacitados para difundir a prática do agroturismo e torná-la 

universalizada para os agricultores e principais atores que compõem o sistema de 

desenvolvimento da atividade, seja na assistência técnica ou programas municipais de 

valorização do campo. 

 

4.3.4 Oportunidades 

 
Em suma, quando se trata de diversificar uma atividade econômica, seja no meio 

rural ou urbano, a mesma se propõe a obter metas, principalmente referentes à melhoria de 

renda e, consequentemente na qualidade de vida das pessoas envolvidas, seja de forma direta 

ou indireta. É justamente isso que acontece quando se aborda o agroturismo, é visar uma 
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nova atividade, diversificando as já existentes com intuito de melhorar as condições de vida 

da população local. 

Outro ponto a ser comentado é a fixação da população rural, permitindo 

continuidade de outras atividades, não apenas o agroturismo, as quais favorecem a 

permanência do homem no campo. 

No contexto durante e pós-pandemia, a procura por lugares abertos e próximos aos 

centros urbanos tende a aumentar, exigindo maior cuidado com a higiene e a logística nas 

propriedades rurais. Por essa razão, o Ministério do Turismo vem trabalhando o Turismo 

Rural como um dos focos para a retomada da atividade nesta perspectiva (BRASIL, 2020).   

De acordo com a FAO (2021), como em toda atividade turística, um gerenciamento 

cuidadoso é necessário. Entretanto, sustentabilidade é a chave para prevenir impactos 

negativos ao meio ambiente, aos recursos agrícolas, à biodiversidade e às vidas e culturas das 

pessoas dessas áreas. Tendo isso em mente, a FAO e a Organização Mundial do Turismo 

(OMT) pretendem trabalhar juntas para promover o turismo agrícola sustentável como uma 

maneira promissora de impulsionar o desenvolvimento rural. Para tanto, um dos pontos 

iniciais será a promoção do agroturismo nas regiões dos Sistemas Importantes do Patrimônio 

Agrícola Mundial (SIPAM ou GIAHS na sigla em inglês), as quais representam não apenas 

paisagens naturais, mas também práticas agrícolas que criam meios de subsistência nas áreas 

rurais, combinando tradição e inovação de maneira única. Isso só mostra o quanto a temática 

discutida na presente pesquisa tem potencial para desenvolver ainda mais os quatro 

municípios da região do Cariri, no âmbito do turismo no espaço rural. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos indicadores analisados, pôde-se constatar que os municípios 

apresentam potencialidades para o desenvolvimento de atividades turísticas, não só o 

agroturismo, mas também outras modalidades, principalmente o Turismo Religioso em 

Juazeiro do Norte, o Turismo Ecológico e Científico em Crato, o Turismo Ecológico e 

Histórico-cultural em Barbalha e o Turismo Geológico e Histórico-cultural em Missão Velha. 

Vale frisar que, o Turismo de Eventos é mais expressivo em Juazeiro do Norte, Crato e 

Barbalha. 

Um dos indicadores mais importante para caracterizar o agroturismo é a presença 

de atividade agropecuária, esse fator se mostrou mais intenso em Missão Velha, Barbalha e 
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Crato, já no caso de Juazeiro do Norte se mostrou como fator limitante, devido à restrição 

territorial da zona rural. 

Os municípios apresentam cenários turísticos diversificados, sendo caracterizados 

por suas peculiaridades de acordo com seus costumes locais, tradições religiosas e histórico-

culturais que diferenciam as tipologias de cada localidade, transparecendo cenários distintos, 

mesmo que os municípios tenham uma grande proximidade.  

A Matriz SWOT serviu como complemento à análise dos indicadores necessários 

para implantação da atividade agroturística nos municípios visitados, isso foi reforçado pela 

detecção das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de cada um. Essa ferramenta 

possibilitou segmentar e organizar os principais indicadores vistos, que permitem 

impulsionar um planejamento estratégico voltado para o agroturismo, considerando a 

realidade de cada município. 

É válido frisar que, um grande entrave acomete o desenvolvimento deste segmento, 

como a falta de apoio e incentivo financeiro, bem como a implantação de políticas públicas 

que sirvam de base para o desenvolvimento da atividade turística nesses municípios. 

Em suma, pode-se afirmar que os municípios que estão em melhores condições de 

aptidão para a prática do agroturismo, são os municípios de Crato e Barbalha, por apresentar 

maior número de potencialidades. Já no caso de Juazeiro do Norte, o Turismo Religioso é 

dominante, e por esse motivo impede o desenvolvimento de outros tipos de turismo, devido 

à questão cultural ser muito expressiva.  Apesar de Missão Velha apresentar atrativos naturais 

e grandes concentrações de fósseis, a atividade turística no espaço rural é pouco conhecida e 

valorizada por parte das comunidades locais. 

Assim como em toda pesquisa de campo realizada com dados primários, bem como 

no presente trabalho, houve limitações na aquisição das informações, tanto pela 

disponibilidade dos dados, como pela acessibilidade aos municípios e órgãos entrevistados. 

A partir dessa concepção, o trabalho traz como sugestões para pesquisas futuras, que sejam 

inseridas novas dimensões e outros grupos de entrevistados, para que haja um maior 

conhecimento da realidade dos municípios analisados. 

 Ressalta-se, portanto, que este trabalho sintetiza a caracterização dos aspectos 

gerais, a fim de contribuir para o diagnóstico dos demais municípios e também em termo 

regional, a escolha dos possíveis locais a serem incluídos dentro de um ciclo de visitas 

turísticas em espaço rural na região do Cariri cearense. 
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RESUMO 

O Brasil se destaca como um dos maiores produtores mundiais de 
carne de frango, de modo que tal representatividade está associada 
à organização dos elos da cadeia produtiva avícola. Desta forma, a 
análise dos custos permite ao produtor avaliar os processos e itens 
mais onerosos, buscando assim maximizar sua eficiência, e deste 
modo, da produção. Portanto, o presente trabalho objetivou 
analisar os custos de produção da avicultura de corte, de produções 
avícolas situadas nos estados do Ceará, Goiás, Minas Gerais e 
Paraná. Os dados foram obtidos a partir de planilhas de custo da 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), referente aos 
meses de novembro de 2019 e janeiro de 2020, de modo que foi 
realizada a padronização dos lotes para um volume de 10.000 aves. 
Ademais, foram identificados os itens de custo mais onerosos e 
importantes relativos aos custos de produção de frangos de corte 
e suas possíveis alterações entre os períodos estudados, sendo 
ainda confrontados ao preço do frango vivo de acordo com a 
cotação do Paraná (IEA, DERAL/DEB - SEAB/PR, 
Epagri/Cepa). Ao fim do estudo, concluiu-se que os maiores 
custos da produção avícola de corte foram os de ração, pintos de 
um dia e mão de obra. Dentre os estados federativos estudados, 
Goiás se destacou com a cadeia de produção mais onerosa, 
enquanto o Ceará foi o estado que apresentou o menor ponto de 
equilíbrio da produção e desempenho financeiro mais favorável.  

  

  

 
BROILER’S PRODUCTION COSTS IN DIFFERENT REGIONS OF 
BRAZIL 

  

 

 

 

 

 

Brazil stands out as one of the world's largest producers of chicken 
meat, so that such representativeness is associated with the 
organization of the participants in the broiler production chain. In 
this way, the cost analysis allows the producer to evaluate the most 
costly processes and items, thus seeking to maximize their 
efficiency and production. Therefore, this study aimed to analyze 

http://lattes.cnpq.br/4437563945871565
http://lattes.cnpq.br/1111762467064798
http://lattes.cnpq.br/4682104695685941
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the broiler’s production costs in Ceará, Goiás, Minas Gerais and 
Paraná. The data were obtained from cost spreadsheets of the 
“Companhia Nacional de Abastecimento” (CONAB), referring to 
the months of November 2019 and January 2020, so that the 
standardization of the lots was carried out for a volume of 10,000 
birds. In addition, the most costly and important cost items related 
to the broiler’s production costs and their possible changes among 
these periods studied were identified, and compared to the price of 
live chicken according to price at Paraná state (IEA, DERAL / 
DEB - SEAB / PR, Epagri / Cepa). Therefore, it was concluded 
the highest costs of broiler production were feed, one day old 
chicks and labor. Among the states of Brazil studied, Goiás stood 
out with the most expensive production costs, while Ceará had the 
lowest production balance and the most favorable financial 
performance. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A carne de frango está entre as proteínas animais mais consumidos no mundo, 

apresentando evolução ao longo dos anos e ótimas perspectivas para o futuro. Estima-se que 

em 2022 serão consumidas 128 milhões de toneladas de carne de frango, ultrapassando em 

quase 1,5% a previsão de consumo de carne suína (ABRA, 2019). Desse modo, o Brasil se 

destaca como um dos maiores produtores mundiais de carne de frango, figurando como o 

3º produtor mundial (13,7 milhões de toneladas), obtendo o posto de maior exportador em 

2019 (3,8 milhões de toneladas; EMBRAPA, 2019). Todo esse destaque está relacionado à 

adoção de novas tecnologias bem como à organização da cadeia produtiva através de 

integrações verticais, fator que barateia os custos de produção (MIELE; GIROTTO, 2005). 

Em termos de produção brasileira, 90% da cadeia produtiva da avicultura se 

organiza no modelo de integração (LEI Nº 13.288/2016), ou seja, uma parceria técnico-

comercial entre a agroindústria e o produtor. Assim, o produtor recebe da agroindústria os 

insumos necessários (pintos de um dia, ração, etc.), vendendo os animais a um preço 

estipulado, em ponto de abate, assumindo os riscos da produção e, principalmente, os custos 

fixos envolvidos na atividade (mão de obra, energia, água, depreciação; ARAÚJO, 2009). 

Além disso, os avicultores aderem a esse sistema atraídos pela garantia de uma demanda 

contratual e de venda das aves ao abatedouro, pois somente estes produtores possuem 

estreita relação de exclusividade e dependência com a empresa integradora (ZALUSKI; 

MARQUES, 2015).  
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Além dos citados, outro fator que permite o destaque mundial do mercado avicultor 

brasileiro é a otimização dos custos de produção através da análise e melhoria dos elementos 

envolvidos nestes. A análise dos custos permite ao produtor avaliar os processos e itens mais 

onerosos, buscando melhorar a produtividade e a maximização dos resultados (PANATTO, 

2018). Assim, a análise econômica da atividade é extremamente importante, visto que a partir 

de então, o produtor passa a conhecer com detalhes os fatores da produção (terra, trabalho 

e capital), utilizando-os de maneira eficiente, a fim de obter lucro. Ademais, os pontos de 

estrangulamento desse sistema de produção serão identificados, resultando na concentração 

de esforços gerenciais e tecnológicos para obter sucesso na atividade (LOPES; 

CARVALHO, 2002). Desta maneira, o produtor consegue atingir a maximização dos lucros 

e a otimização dos custos. 

Para uma melhor análise, os custos de produção podem ser divididos em custos 

fixos e custos variáveis, no curto prazo. São considerados como custos fixos aqueles que não 

variam de acordo com a quantidade produzida e que apresentam necessidade de renovação 

a longo prazo, pois têm longa duração. Já os custos variáveis são aqueles que apresentam 

variação de acordo com a quantidade produzida por aquela linha de produção, além de 

apresentarem duração igual ou menor que um ciclo produtivo (LOPES; CARVALHO, 

2000).  

Associado aos diferentes movimentos de mercado, e variação dos custos, 

principalmente relacionados à nutrição, que chegam a ser recorrentes ao longo dos anos, mas 

principalmente em decorrência da pandemia de Sars-CoV-2, é cada vez mais importante que 

os produtores conheçam as principais fontes de custos. Por conseguinte, é fundamental que 

os agentes envolvidos na cadeia produtiva da avicultura de corte tenham capacidade de se 

organizar para superar as dificuldades e buscar maior eficiência nos processos internos e 

externos, como na aquisição de insumos. Dentre os diferentes órgãos que realizam o 

levantamento dos custos na avicultura a nível nacional, tem-se a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), que publica mensal/anualmente os custos de produção de frango 

de corte em vários estados brasileiros desde 2016 e os disponibiliza em seu endereço 

eletrônico gratuitamente.  

Portanto, o presente estudo objetivou destacar os custos fixos e variáveis da 

avicultura de corte, bem como suas alterações, nos períodos de novembro de 2019 e janeiro 

de 2020, ocorridos nos estados do Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná, de 

acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. 
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2 METODOLOGIA 

 
Os dados dos custos de produção de avicultura de corte foram obtidos a partir dos 

arquivos “planilhas de custos de produção - frango de corte”, elaborados e disponibilizados 

pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Foram analisadas as tabelas de 

custos de produção relacionadas aos meses de novembro de 2019 e janeiro de 2020, que 

serão intitulados de agora em diante de nov/19 e jan/20, respectivamente. 

Para fins comparativos, todos os dados utilizados neste estudo foram padronizados 

para lotes de 10.000 aves, visto que para cada estado a CONAB utiliza um volume de 

produção diferente, contendo assim distintas quantidades de animais por lote. Deste modo, 

os valores apresentados foram calculados através da multiplicação do custo de R$/Frango 

por 10.000 aves, a fim de igualar os lotes que apresentaram discordância numérica na 

quantidade de animais e, consequentemente, no custo do lote (R$/lote). 

As tabelas de custo de produção para avicultura de corte da CONAB apresentam 

dados referentes à produção avícola de diferentes estados brasileiros, de modo que foram 

selecionados os estados Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná, a fim de tornar representativa 

cada região do Brasil, com uma ressalva à região norte que não figurava com nenhum estado 

- não apresentando dados sobre avicultura de corte na plataforma de dados da CONAB. 

Além disso, embora houvesse mais de dois estados federativos para algumas regiões, optou-

se por aquelas unidades federativas que registraram maior produção anual de frango de corte 

em 2019. 

O levantamento de custos para produção na avicultura de corte pela CONAB 

compreende propriedades equipadas com climatização de pressão positiva, e participantes 

de sistemas integrados de produção. Tendo em vista a natureza econômica da produção 

integrada, os dados que são expostos nas tabelas evidenciam os custos do produtor integrado 

separadamente dos custos da agroindústria. Ambos apresentam detalhamento dos custos 

fixos (3 itens) e variáveis (18 itens), compreendendo assim os custos totais. A partir dos 

elementos expostos nas tabelas, foi feita a seleção e a análise dos dados a fim de apontar 

quais custos têm maior representatividade para o produtor bem como para a agroindústria, 

evidenciando sua onerosidade em decorrência do estado federativo, como também sua 

variação entre os meses de nov/19 e jan/20. 

Dentre os custos variáveis, foram selecionados aqueles que apresentaram valor 

superior a mil reais por lote de frango, a fim de evidenciar os itens que mais impactam no 

custo total da produção. Desta forma, foram selecionados os custos do produtor integrado 

relativos à mão de obra, energia elétrica, calefação, serviço de apanha e cama; enquanto que, 
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para a agroindústria, foram selecionados aqueles referentes à ração, pintos de um dia, 

transporte e serviço de apanha. Já os custos fixos compreendem a depreciação de instalações 

e equipamentos, além da remuneração sem capital médio para instalações e equipamentos, 

não foram individualizados, mas analisados conjuntamente como custos fixos totais. 

A partir disso, foram evidenciados os valores para os períodos de nov/19 e jan/20, 

além das variações percentuais entre os distintos meses, bem como as diferenças do custo 

total do quilo de frango produzido (R$/kg) aos preços do frango vivo conforme os dados 

disponíveis no site “Notícias Agrícolas” decorrente das fontes IEA, DERAL/DEB - 

SEAB/PR, Epagri/Cepa, obtidos a partir da média de preço dos dados disponíveis nos 

meses de nov/19 e jan/20 no estado do Paraná. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os dados de custo de produção para avicultura de corte referentes aos períodos de 

novembro de 2019 e janeiro de 2020 para os quatro estados estudados (CE, GO, MG e PR) 

foram evidenciados para a agroindústria (tabela 1) e para os produtores (tabela 2). 

 

Tabela 1: Custos da agroindústria na avicultura de corte para os estados do Ceará, Goiás, 
Minas Gerais e Paraná, em 2019 e 2020 de acordo com a CONAB 

 

ITEM DE CUSTO PERÍODO CE GO MG PR 

 nov/19 42.200,00 45.800,00 43.200,00 48.800,00 

Ração jan/20 44.300,00 51.500,00 48.400,00 53.900,00 

  var % 5,0 12,4 12,0 10,5 

 nov/19 12.600,00 16.700,00 13.500,00 9.100,00 

Pintos de um dia jan/20 11.400,00 16.700,00 15.100,00 9.800,00 

  var % -9,5 - 11,9 7,7 

 nov/19 1.600,00 1.600,00 1.800,00 3.000,00 

Transporte jan/20 3.500,00 1.600,00 1.800,00 2.200,00 

  var % 118,8 - - -26,7 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

132 

 nov/19 400 1.400,00 100,00 1.100,00 

Serviço de Apanha jan/20 300 2.600,00 700,00 1.100,00 

  var % -25,0 85,7 600,0 - 

 nov/19 57.700,00 68.200,00 59.400,00 62.800,00 

Custo total jan/20 60.400,00 75.200,00 66.900,00 67.800,00 

  var % 4,7 10,3 12,6 8,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pôde-se observar que aqueles relacionados à ração e pintos de um dia são os mais 

expressivos dentre os custos totais de todos os estados.  Ao analisar cada estado 

individualmente, foi percebido que a agroindústria atuante no Paraná teve maiores custos 

percentuais relacionados à ração (78,5%), apresentando ainda os maiores valores brutos em 

nov/19 (R$ 48.800,00) e jan/20 (R$ 53.900,00). Por outro lado, os menores valores brutos 

de ração por lote foram verificados no Ceará, representando 73% dos custos para ambos os 

períodos. Já os pintos de um dia representaram o segundo item de custo mais significante à 

agroindústria, oscilando de 14% a 24% dos custos totais para os estados avaliados. De tal 

modo, o custo dos pintainhos foi mais oneroso em Goiás (nov/19: 24%; jan/20: 22%), não 

apresentando variação no valor bruto entre os dois períodos, de modo que no Paraná foram 

registrados os menores custos relacionados à compra de pintos tanto em nov/19 (R$ 

9.100,00) quanto em jan/20 (R$ 9.800,00).  

Costa et al. (2005) relataram resultados parecidos para a avicultura de corte no 

Distrito Federal, apontando que a ração e os pintos de um dia representavam, 

respectivamente, 56,3% e 16,7% do custo total da produção avícola. Também, Carvalho et 

al. (2008) apontaram que tais gastos são os principais componentes dos custos de produção 

do frango de corte, atribuindo maior significância à ração. Tal afirmação vai ao encontro 

daquelas aqui demonstradas, visto que o investimento em ração foi o mais relevante, 

chegando a representar de 67% a 79% dos custos de produção da agroindústria nos estados 

estudados. 

O transporte foi o terceiro item de custo que mais onerou a agroindústria para todas 

as unidades federativas estudadas, representando de 2% a 5% dos custos totais da 

agroindústria nos períodos estudados. Vale ressaltar que, ao longo do período estudado, este 
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item mais que dobrou no estado do Ceará, passando de R$ 1.600,00 (nov/19) para R$ 

3.500,00 (jan/20). Esse aumento pode estar relacionado à elevação do preço da gasolina no 

CE em 6,11% durante o mês de dezembro de 2019 (Diário do Nordeste, 2019). Por outro 

lado, em Goiás e Minas Gerais, o transporte foi mais estável, tendo respectivamente, os 

valores de R$1.600,00 e R$1.800,00 em ambos períodos, de modo que Goiás exibiu o menor 

custo dentre os diferentes estados federativos.  

 

Tabela 2: Custos do produtor na avicultura de corte para os estados do Ceará, Goiás, 
Minas Gerais e Paraná, em 2019 e 2020 de acordo com a CONAB. 

 

ITEM DE CUSTO PERÍODO CE GO MG PR 

 nov/19 3.200,00 2.200,00 4.200,00 3.400,00 

Mão de Obra jan/20 3.100,00 2.500,00 5.500,00 3.100,00 

  var % -3,1 13,6 31,0 -8,8 

 nov/19 1.400,00 800,00 1.600,00 500,00 

Energia Elétrica jan/20 1.400,00 800,00 1.600,00 500,00 

  var % - - - - 

 nov/19 400,00 300,00 800,00 400,00 

Calefação jan/20 400,00 300,00 900,00 400,00 

  var % - - 12,5 - 

 nov/19 300,00 1.400,00 100,00 1.100,00 

Serviço de Apanha jan/20 200,00 2.600,00 700,00 1.100,00 

  var % -33,3 85,7 600,0 - 

 nov/19 800,00 400,00 700,00 600,00 

Cama jan/20 800,00 400,00 700,00 600,00 

  var % - - - - 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Em contrapartida, os custos mais significativos ao produtor foram aqueles 

referentes à mão de obra e custos fixos (tabela 2). Estes são mais representativos visto que o 

produtor é detentor das instalações e de grande parte do capital imobilizado na produção de 

frangos de corte. Assim, a mão de obra representou de 23% a 42% dos custos totais para o 

produtor nos períodos estudados, sendo maior em Mato Gerais durante jan/20 (R$ 

5.500,00). Este valor representou 36% dos custos totais do produtor, apresentando aumento 

de R$ 1.300,00 quando comparado à nov/19. Contudo, o menor valor gasto com mão de 

obra foi observado no estado do Goiás, principalmente em nov/19 (R$ 2.200,00). De tal 

forma, Costa et al. (2005) apontaram a mão de obra como o terceiro maior custo da avicultura 

de corte, chegando a representar 14,4% do custo total em seus resultados. 

Ademais, os custos fixos foram o segundo centro de dispêndio mais expressivo para 

o produtor avícola. Os custos fixos englobam a depreciação das instalações e dos 

equipamentos, além da remuneração sem capital médio para instalações e equipamentos. 

Esses custos variaram de 20% a 30% dos custos totais do produtor nas unidades federativas 

avaliadas, sendo Minas Gerais o estado que apresentou os maiores valores brutos. Assim, o 

produtor chegou a desembolsar R$ 2.800,00 em nov/19 e R$ 4.500,00 em jan/20, 

caracterizando MG como o estado com maiores custos fixos. Por outro lado, Paraná 

apresentou os menores custos fixos tanto em nov/19 (R$ 1.600,00) quanto em jan/20 (R$ 

2.700,00). 

A calefação, o serviço de apanha, a energia elétrica e a cama foram também ficaram 

entre os principais gastos do produtor, porém apresentaram muita oscilação entre os estados, 

dificultando o ranqueamento desses quatro gastos. De tal modo, o Paraná foi o estado com 

menores custos de energia elétrica, tendo um custo de apenas R$ 500,00 em ambos períodos 

(6 e 5% do custo total do produtor), enquanto o produtor de Minas Gerais chegou a pagar 

R$ 1.600,00. A calefação também apresentou maiores valores em Minas Gerais (nov/19: R$ 

800,00; jan/20: R$ 900,00), de modo que Goiás registrou custo de apenas R$ 300,00, sendo 

o menor dentre os estados avaliados. O serviço de apanha mais barato para um lote de 10.000 

aves foi observado em Minas Gerais para o período de nov/19 (R$ 100,00) contrastando 

com aqueles observados em Goiás no período de jan/20 (R$ 2.600,00), representando cerca 

de 24% dos custos fixos do avicultor. Já a cama, apresentou valores baixos em Goiás (R$ 

400,00), representando de 4 a 5% do valor total gasto pelo produtor, enquanto no Ceará, tal 

item custou R$ 800,00 (8 a 9%). 

Quando analisados sob porcentagem, os dados de variação dos custos fixos, 

variáveis, revelam que os custos fixos apresentaram maior oscilação, chegando a 60% de 
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variação em três dos quatro estados analisados (figura 1). Os custos variáveis sofreram um 

aumento de cerca de 30% nos estados de Goiás e Minas Gerais, manutenção no Ceará e 

decréscimo no Paraná (-1,5%). Tal decréscimo foi resultante do barateamento da mão de 

obra no referido estado entre os dois períodos estudados, barateamento esse resultante do 

aumento da taxa de desemprego no estado (IBGE). 

 

Figura 1. Custos fixos e variáveis do produtor na avicultura de corte para os estados do 
Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná, em 2019 e 2020 de acordo com a CONAB. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Os custos totais apresentaram aumentos expressivos em jan/20 quando comparado 

a nov/19, principalmente em Goiás (38,5%) e Minas Gerais (38,2%), de modo que os 

menores aumentos ocorreram no Paraná (12,2%) e Ceará (10,3%), em relação ao período 

anterior. Apesar de apresentar maior variação percentual entre novembro de 2019 e janeiro 

de 2020, o estado de Goiás não exibiu os maiores custos monetários para o produtor em 

ambos os períodos, sendo esse posto ocupado pelo estado de Minas Gerais. 

Quando comparado ao preço do kg do frango vivo no mercado, obtido no Paraná 

(tabela 3), o custo total de produção de kg de frango aponta Goiás e Paraná como os estados 

que apresentaram menor margem, visto que os custos representaram 96% e 87%, 

respectivamente, do preço do frango vivo em nov/19. Já em jan/20, o custo do kg de frango 

produzido no estado de Goiás foi superior ao valor do kg do frango vivo em 4%, 

caracterizando uma situação de prejuízo e insustentabilidade financeira, caso essa situação 
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perdure. Em ambos períodos, o Ceará apresentou a menor aproximação de custos de 

produção e preço de mercado (cotação paranaense) entre os quatro estados analisados, como 

também apresentou a menor variação de custos por quilo de frango produzido. Desta forma, 

nas condições deste estudo, o Ceará mostrou-se como o estado mais estável financeiramente 

quanto aos custos de produção para o produtor integrado.  

 
Tabela 3. Preço do frango vivo (IEA, DERAL/DEB - SEAB/PR, Epagri/Cepa) e custo 
total do frango (R$/kg) bem como sua representatividade percentual, do frango produzido 
em sistema de integração nos estados do Ceará, Minas Gerais, Goiás, Paraná em relação ao 
preço do frango vivo (IEA, DERAL/DEB - SEAB/PR, Epagri/Cepa). 
 

PERÍODO FRANGO VIVO² 

CUSTO TOTAL POR QUILO DE FRANGO 
PRODUZIDO - R$/kg (%) 

CE GO MG PR 

nov/19 R$ 3,11 
2,53 

(81%) 

2,99 

(96%) 

2,68 

(86%) 

R$ 2,70 
(87%) 

jan/20 R$ 3,26 
2,66 

(82%) 

3,38  

(104%) 

3,12 

(96%) 

R$ 2,93 
(90%) 

var (%)¹ +4,8 +5,1 +13,0 +16,4 +8,5 

 
¹var %: variação no preço do kg de frango (IEA, DERAL/DEB - SEAB/PR, Epagri/Cepa) e no custo por kg 

de frango (CONAB). 

² Frango vivo: valor do kg de frango vivo cotado no estado do Paraná (Fonte: IEA, DERAL/DEB - SEAB/PR, 

Epagri/Cepa) 

 

Projeções econômicas, baseadas na cotação do frango vivo e no custo de produção 

do kg de frango (tabela 4), corroboram com os dados anteriormente evidenciados a respeito 

dos custos de produção. Assim, o estado de Goiás foi aquele que apresentou pior 

desempenho econômico, e prejuízo, apresentando um ponto de equilíbrio “inatingível”, 

dado o lote produzido (10 mil aves). Pois, o ponto de equilíbrio aponta o nível de produção 

necessário para que o produtor consiga cobrir seus gastos, devendo ser menor que a 

quantidade de itens produzidos, pois assim, o produtor consegue obter os lucros da produção 

(HOFER et al., 2006). A produção de Goiás, em um lote padronizado de 10.000 aves, obteve 

um saldo negativo nas projeções para o mês de janeiro de 2020 (-R$ 2.797,52), de modo que 

seria necessário um adicional de 336 aves, além do lote produzido, para que a receita obtida 
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pagasse os custos de produção. No Ceará, Minas Gerais e Paraná, apenas um lote bastou 

para que os estados ultrapassassem o ponto de equilíbrio da produção, dando assim lucro ao 

produtor com menos de 10.000 aves vendidas. Ademais, o produtor integrado do Ceará foi 

aquele que, potencialmente, mais obteve lucro, quando comparado àqueles dos demais 

estados. De tal modo, seu ponto de equilíbrio foi o menor dentre os quatro estados 

federativos (8135 aves), obtendo um lucro de R$16.046,71 por lote. 

 
Tabela 4. Indicadores econômicos projetados para o mês de janeiro de 2020 de acordo 
com a cotação do frango vivo e custos de produção do quilo de frango produzido em 

sistema de integração nos estados do Ceará, Minas Gerais, Goiás, Paraná. 
 

Estado Receita¹ Custo Total Lucro Total 
Ponto de 

Equilíbrio 

CE R$ 86.020,87 R$ 69.974,17 R$ 16.046,71 8135 aves 

GO R$ 83.162,56 R$ 85.960,07 (R$ 2.797,52) 10336 aves 

MG R$ 85.923,88 R$ 81.982,42 R$ 3.941,46 9541 aves 

PR R$ 83.552,60 R$ 74.865,18 R$ 8.687,43 8960 aves 

 
*Lote padronizado em 10.000 aves. Preço do frango vivo (R$/kg): R$ 3,26.  

¹Receita estimada com base no indicador FRANGO VIVO (Fonte: IEA, DERAL/DEB - SEAB/PR, 

Epagri/Cepa) 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Portanto, conclui-se que os itens ração e pintos de um dia são aqueles mais onerosos 

na produção de frangos de corte para agroindústria. Ademais, a mão de obra é o principal 

item de custo para o produtor, principalmente em Minas Gerais. De modo geral, todos os 

itens de custo com alta importância apresentaram aumento em janeiro de 2020, quando 

comparados a novembro de 2019, com destaque individual para o aumento observado no 

serviço de apanha. 

Individualmente, o estado do Ceará foi, a partir dos dados da CONAB, aquele que 

apresentou melhor desempenho econômico, sobrepondo os custos de forma mais eficiente; 

já o Paraná apresentou os maiores custos com ração; e, Goiás liderou os custos de pintos de 

um dia, sendo o estado mais desafiador à agroindústria visto seus maiores custos totais tanto 

em novembro de 2019 quanto em janeiro de 2020. 
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RESUMO 

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) é um novo projeto que 
integra o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Com o 
intuito de garantir maior agilidade e eficácia nos processos de 
fiscalização, controle e arrecadação dos tributos incidentes sobre a 
remuneração e, com isso, inibir ações criminosas e ilícitas contra o 
fisco, além de unificar a transmissão das obrigações acessórias e 
viabilizar a garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas, o 
governo federal instituiu o eSocial. Este estudo tem como objetivo 
verificar a qualidade de conhecimento dos acadêmicos do curso de 
ciências contábeis da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA), ao que diz respeito à implantação do projeto eSocial. 
Buscando alcançar o objetivo, realizou-se uma pesquisa com 
abordagem qualitativa, finalidade descritiva, fonte de dados 
bibliográfica, onde o procedimento de coleta de dados foi feito 
através de um estudo de caso com a aplicação de um questionário 
com questões de múltipla escolha junto aos discentes. A amostra 
selecionada foi composta por 160 acadêmicos. Depois de realizada 
a análise dos dados, verificou-se que a maioria dos acadêmicos 
possuem conhecimento insuficiente a cerca da implantação do 
eSocial, sendo essa uma ferramenta que será indispensável para a 
realização de suas futuras funções laborais e as condições de 
conhecimento detectadas com o resultado da pesquisa pode levá-
los a enfrentarem maiores dificuldades de absorção e adaptação ao 
sistema. 
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The Digital Bookkeeping System for Tax, Social Security and 
Labor Obligations (eSocial) is a new project that integrates the 
Public Digital Bookkeeping System (SPED). In order to ensure 
greater agility and efficiency in the processes of inspection, control 
and collection of taxes levied on remuneration, thereby inhibiting 
criminal and illegal actions against the tax authorities, in addition 
to unifying the transmission of ancillary obligations and making it 
possible to guarantee social security and labor rights, the federal 
government instituted eSocial. This study aims to verify the quality 
of knowledge of academics in the accounting sciences course at the 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), with regard to the 
implementation of the eSocial project. Seeking to achieve the 
objective, a research was carried out with a qualitative approach, 
descriptive purpose, bibliographic data source, where the data 
collection procedure was done through a case study with the 
application of a questionnaire with multiple choice questions with 
the students. The selected sample was composed of 160 academics. 
After conducting the data analysis, it was found that most 
academics have insufficient knowledge about the implementation 
of eSocial, which is a tool that will be indispensable for the 
realization of their future work functions and the knowledge 
conditions detected with the result research can lead them to face 
greater difficulties in absorption and adaptation to the system. 
 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
O sistema de escrituração digital já é uma realidade no Brasil. Empresas de todo o 

país se adequaram as exigências do chamado Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED). A partir do SPED, o governo preocupou-se em abarcar as informações dos diversos 

departamentos de uma empresa, criando assim um sistema para cada área, ou seja, para os 

setores contábil e fiscal com a escrituração contábil eletrônica e escrituração fiscal eletrônica, 

contando agora com mais um sistema, a escrituração eletrônica das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias.  

Em 2013, foi divulgado o leiaute de mais um módulo que comporá o SPED, trata-

se do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 

(eSocial). Devido à complexidade do projeto, surgem dúvidas de quais as vantagens e 

desvantagens da implantação do eSocial para os sujeitos envolvidos e, principalmente, como 

o projeto vai influenciar na formação dos futuros profissionais de contabilidade, partes que 

serão fundamentais para auxiliar as empresas clientes no envio das informações exigidas pelo 

fisco. Assim, procura-se investigar o interesse pela de busca de conhecimento e 
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entendimento dos acadêmicos de Ciências Contábeis a respeito da implantação do projeto 

eSocial. 

Diante desse contexto levanta-se a seguinte questão problema, objeto de estudo: 

Qual a percepção dos estudantes de Ciências Contábeis a respeito da implantação do projeto 

eSocial?  

A pesquisa tem como objetivo principal verificar a qualidade de conhecimento dos 

acadêmicos do curso de ciências contábeis da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 

ao que diz respeito à implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

Os objetivos específicos são realizar estudo bibliográfico a respeito do tema em 

questão; apresentar o SPED; apresentar o eSocial e as principais mudanças que o projeto 

trouxe ao Governo, empregadores, empregados e profissionais de contabilidade; aplicar 

questionário junto aos estudantes do curso de Ciências Contábeis da Universidade, onde 

pesquisa será realizada; apresentar os resultados obtidos sobre a percepção dos acadêmicos 

diante da implantação do eSocial, baseados nos dados da pesquisa. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa se classifica, quanto à sua abordagem, de forma qualitativa. Os dados 

foram analisados e a questão problema foi respondida sem a utilização elementos e técnicas 

estatísticas e probabilísticas. 

Quanto à finalidade, a pesquisa caracterizou-se como descritiva, pois buscou expor 

conclusões a respeito da percepção dos acadêmicos de contabilidade em relação à 

implantação do Projeto eSocial. 

Para o procedimento de obtenção dos dados, foi realizada como fonte de dados 

primários uma pesquisa sobre a percepção dos estudantes de ciências contábeis sobre a 

implantação do Projeto eSocial, através da aplicação de questionário como instrumento de 

coleta, caracterizando assim um estudo de caso. Como coleta de dados secundários,a 

pesquisa bibliográfica baseada em livros, artigos, monografias, sites e legislações acerca dos 

assuntos contidos no referencial teórico do presente estudo. 

Essa pesquisa é composta por uma população de 610 acadêmicos do curso de 

Ciências Contábeis, dos períodos diurno e noturno, regularmente matriculados no semestre 

2015.2. O questionário foi aplicado entre a população e o retorno obtido foi de 26,22% de 
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questionários respondidos, equivalente a 160 questionários aplicados, sendo esta a amostra 

analisada na pesquisa. 

O questionário é composto por 12 questões de múltipla escolha, sendo quatro 

referentes ao perfil dos acadêmicos e oito referentes à avaliação de seus conhecimentos e 

interesses na implantação do eSocial. O questionário foi aplicado durante o período de 

18/01/2016 a 22/01/2016 junto ao público alvo. Sua elaboração foi baseada no questionário 

elaborado no trabalho de conclusão de curso de Souza (2013), adaptado pela autora.   

 

3 RESULTADOS  E DISCUSSÃO  

 
Primeiramente, buscou-se identificar o perfil dos participante. O gênero masculino 

foi o que prevaleceu, com 52%dos participantes. A faixa etária dominante está entre 18 a 21 

anos, totalizando 60% dos alunos. O período cursado pela maioria é do 2º ao 4°, 

representando 43% da amostra.  

Em seguida, buscou-se identificar a atuação profissional na área contábil e o 

resultado foi que 72% nunca trabalharam com contabilidade. Desse modo, foi findada a 

análise quanto ao perfil. 

A partir desse ponto, buscou-se analisar os conhecimento sobre o tema. Algumas 

questões foram elaboradas com alternativas da seguinte forma: a) Plenamente Suficiente; b) 

Suficiente; c) Pouco Suficiente; d) Insuficiente.  

O primeiro questionamento foi como eles avaliavam seus conhecimentos a respeito 

do SPED, a maioria respondeu insuficiente, representando 44%. Em seguida, foi como 

avaliavam seus conhecimentos e entendimento a respeito do eSocial, 47% responderam 

insuficiente. Foi perguntado sobre os meios utilizados para obtenção de conhecimentos 

sobre o eSocial, 41% da totalidade utilizam meios como livros, revistas, artigos e internet, 

14% afirmaram obter informações em sala de aula, 9% disseram valer-se de cursos, palestras 

e encontros, mostrando uma possibilidade de debates e troca de ideias, além da teoria, 6% 

consideraram outros meios e 30% dos participantes buscam nenhum tipo de atualização, isso 

poderia justificar a carência de conhecimento demonstrada nos resultados obtidos na questão 

anterior. 

O Comitê de Gestão do eSocial é composto pela CAIXA, INSS, MPS, MTE e RFB, 

desse modo, procurou-se saber se os alunos conheciam e utilizavam os meios de informações 

oferecidos pelo comitê responsável pela implantação do eSocial, como sites e manuais de 

orientação, analisando os dados constatou-se que 49% dos estudantes desconhecem esses 
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meios, outros 41% afirmaram conhecer, mas não utilizar os recursos e somente 9% alegaram 

conhecer e utilizar as vias de informações. 

O questionamento seguinte foi se os participantes tiveram interesse em discutir o 

assunto com profissionais da área contábil e/ou empresários que estão se adaptando ao 

eSocial, 57% dos participantes disseram já teremtido interesse, os outros 43% nunca tiveram. 

Também quis saber como os acadêmicos avaliavam as informações que o curso de 

Ciências Contábeis oferecia em relação à implantação do eSocial, 49% afirmaram que as 

informações transmitidas eram insuficientes e isso poderia ocasionar deficiências na 

formação profissional, 25% disseram pouco suficientes e necessitavam ser abordadas com 

mais frequência, 24% dos participantes alegaram que as informações oferecidas são 

suficientes, seguidos de 2% que afirmaram serem plenamente suficientes. 

Foi perguntado sobre o que os alunos julgavamser mais dificultoso para o processo 

de assimilação da implantação do eSocial, sendo a maior dificuldade a falta de conhecimento 

prático, representado por 59% da totalidade. Ou seja, seria mais fácil entender todo o 

processo se os estudantes já tivessem nutrido algum contato prático com a profissão, seja em 

estágios dentro ou fora da universidade, ou em empregos formais, por exemplo.Já, 21% dos 

alunos afirmaram que o maior obstáculo está associado à complexidade das legislações fiscal, 

trabalhista e previdenciária que regem as obrigações alusivas ao eSocial, seja pela extensão 

ou pela quantidade de detalhes presentes que podem dificultar a interpretação, por exemplo. 

Outros 13% disseram que a dificuldade de obter acesso às informações do eSocial é um 

empecilho no processo de absorção do conhecimento e 7% relacionaram as dificuldades a 

outros fatores. 

No último questionamento, o principal objetivo foi saber dos acadêmicos se para 

atuarem na área profissional de suas escolhas, seria necessário adquirir conhecimento a 

respeito do eSocial, ou seja, se a ferramenta poderia fazer parte da rotina de trabalho, 65% 

afirmaram que seria plenamente necessário para atuarem profissionalmente, 31% disseram 

que o uso da ferramenta seria parcialmente necessário, ou seja, poderiam exercer certas 

atividades que envolvem o eSocial, mas que não teriam ligação direta com a formação nem 

com o envio das informações, outros 4% alegaram que não seria necessário obter 

conhecimento, pois iriam exercer atividades que não careceriam de domínio da ferramenta. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais, verificou-se que o conhecimento dos acadêmicos acerca da 

implantação do projeto eSocial está distante de um perfil de qualidade adequado. O que pode 

ser percebido foi que alguns têm noção básica do sistema, mas a maioria possui 

conhecimento insuficiente, seja pela não utilização dos veículos de informações oferecidos, 

pela falta de conhecimento prático que causa dificuldades de assimilação e até mesmo pela 

frequência reduzida de troca de informações entre o curso de Ciências Contábeis e os 

discentes. Um fato que chama atenção é que 65% dos estudantes afirmaram que o eSocial 

será uma ferramenta plenamente necessária para a rotina de trabalho da área de atuação 

profissional que irão escolher e as condições de conhecimento detectadas com o resultado 

da pesquisa acerca do tema, pode levá-los a enfrentarem maiores dificuldades de absorção e 

adaptação ao sistema. 

Do exposto, constata-se o cumprimento dos objetivos e a importância do estudo 

que além de ajudar a entender melhor a implantação do eSocial, ainda contribui para 

melhorias nos cenários educacional e profissional dos acadêmicos, podendo auxiliá-los no 

seu desenvolvimento a partir das deficiências detectadas. O estudo também proporciona à 

Universidade, onde a pesquisa foi realizada, perceber a carência e as dificuldades enfrentadas 

pelos discentes para, a partir disso, desenvolver metodologias para o aprimoramento do 

curso de Ciências Contábeis. Ainda sugere fonte para futuras pesquisas e reaplicação do 

estudo em outras em outras matérias. 
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RESUMO 

O artigo apresenta análise dos indicadores social, econômico e 
socioeconômico para o Estado do Ceará, localizado na Região 
Nordeste do Brasil e faz-se um estudo empírico dos determinantes 
desta no Estado do Ceará. Busca-se comparar esses indicadores 
por etnia para Estado. Para isso, utilizam-se os microdados da 
PNAD para o ano 2013. Aplica-se a metodologia de índice de 
propensão socioeconômico por raça que é possível analisar os 
indicadores, hierarquizar por etnia e verificar como se comportam 
as raças por meio de uma comparação. Concluí-se que não ocorreu 
uma discriminação por raça, pois ao contrário do que se observa 
na literatura, a raça que obteve o pior indicador socioeconômico 
foi a raça parda e não a preta. 
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The article presents analysis of social, economic and socio-
economic indicators for the state of Ceará, located in northeastern 
Brazil and makes an empirical study of the determinants of the 
state of Ceará. The aim is to compare these indicators by ethnicity 
to state. For this, we use the data from the National Household 
Survey for the year 2013. It applies the methodology propensity 
socio-economic per ethnicities that is possible analyze the 
indicators, rank by ethnicity and check how they behave ethnicities 
through a comparison. It was concluded that there was no 
discrimination by ethnicities, because contrary to what is observed 
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in the literature, the ethnicities that had the worst socioeconomic 
indicator was the mulatto ethnicities and not black. 

  

 

1 INTRODUÇÃO  

 
O presente artigo teve como escolha o Estado do Ceará, sendo localizado na Região 

Nordeste, se deu devido o mesmo ser considerado a terceira maior economia da região 

Nordeste do Brasil com PIB de R$ 90.132 milhões no ano de 2012 (IBGE, 2012), e para o 

ano de 2014 está estimado em 116. 424 milhões segundo dados do IPECE (2014) observa-

se um crescimento significativo. Além de possuir 8.452.381 habitantes de acordo com os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 2010). E também 

para analisar se há uma propensão de desenvolvimento quanto à sustentabilidade relativa as 

raças no estado do Ceará.  

Na economia, a discriminação é definida como tratamento desigual de iguais 

baseados em critérios irrelevantes para a atividade envolvida. Entre os diversos tipos de 

discriminação econômica a discriminação por raça é destaque na literatura. O presente 

trabalho tem como objetivo analisar o indicador socioeconômico por raça para o Estado do 

Ceará.  

Especificamente pretendese: elaborar indicadores social, econômico e 

socioeconômico para o Estado do Ceará utilizando os dados disponíveis da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD); criar os índices por etnia (branca, parda, 

indígena, preta e amarela); avaliar os indicadores; comparar as raças de acordo com suas 

potencialidades sociais e econômicas, potencialidades estas que criam as condições 

necessárias a um desenvolvimento dito socioeconômico; e hierarquizar os indicadores por 

raça.  

Para alcançar os objetivos propostos deve-se construir índice agregado: o Índice de 

Propensão Socioeconômica (IPSE) para o Estado do Ceará por etnia. O foco repousa sobre 

a análise dos principais conceitos, propriedades e construção de indicadores sociais e 

econômicos. O alvo são as variáveis que compõe o quadro social e econômico extraído da 

PNAD. Dentre os diversos aspectos favoráveis à elaboração e análise do Índice de 

Propensão Socioeconômico (IPSE) para o estado do Ceará pode ser destacados por meio 

das informações disponibilizadas nas análises sobre o desenvolvimento socioeconômico de 

cada raça e assim obter um panorama geral para o estado quanto às dimensões: Social e 

Econômica, permitindo 3 assim, uma análise mais específica sobre a avaliação 

socioeconômica por raças do estado nessas dimensões citadas. E também para suprir a 
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necessidade de conhecer o contexto econômico e social na qual a sociedade está inserida, a 

utilização de indicadores socioeconômicos exerce função importante como ferramenta de 

obtenção de informações que permitam esta avaliação.  

É importante ressaltar que são escassos os trabalhos, a nível nacional, regional e 

estadual que apresentam o mesmo objetivo do presente estudo, corroborando assim para as 

informações a nível estadual. Por isso, o presente trabalho se diferencia devido ao tema ser 

escasso na literatura e, tanto no que se refere ao período de análise, quanto na abrangência 

regional abordada.  

O artigo está estruturado em cinco seções: após esta introdução, na seção dois, 

apresenta-se um referencial teórico sobre a origem e conceito de indicadores sociais e 

econômicos, onde se faz uma recapitulação, de modo breve, do retrospecto histórico relativo 

ao surgimento e posterior evolução do conceito dos mesmos. Na seção três apresenta-se a 

metodologia do trabalho e a base de dados utilizada para construção do indicador de 

propensão socioeconômico. A quarta seção traz os resultados encontrados e a última seção, 

a título de conclusão, apresenta algumas sugestões que poderiam ser adotados relativos ao 

Índice de Propensão Socioeconômico. 

 

2 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

 

2.1 Conceito de Indicadores 

 

É importante ressaltar sobre o conceito de indicador alguns aspectos considerados 

mais comuns na literatura sobre o tema, onde o primeiro aspecto como ferramenta de 

interpretação empírica da realidade, segundo Ribeiro (2004) indicador é uma medida que 

auxilia na compreensão de um processo ou transformação social, cujos conceitos que lhe 

envolvem foram pré-estabelecidos. Deste modo, Nahas (2002) considera indicador um dado, 

uma informação, valor ou descrição, que retrata uma situação, um estado de coisas. São 

ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis que, associadas 4 através de diversas 

formas, revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem. Os 

indicadores valem mais pelo que apontam do que pelo seu valor absoluto e são mais úteis 

quando analisados em seu conjunto do que quando analisados individualmente (IBGE, 

2008).  

Por isso, os indicadores são ferramentas constituídas de variáveis que, associadas a 

partir de diferentes configurações, expressam significados mais amplos sobre os fenômenos 
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a que se referem (BRASIL, 2010). Segundo Benetti (2006), um indicador é uma ferramenta 

desenvolvida para obter informações referentes a uma dada realidade, tendo como 

característica principal a capacidade de sintetizar um conjunto complexo de informações, 

restando apenas o significado essencial dos aspectos analisados.  

Já Van Bellen (2006) define indicadores como informações que possibilitam a 

criação de um modelo de realidade, de acordo com a metodologia coerente de mensuração 

devendo ser analiticamente legítimos. Assim a utilização de indicadores tem por objetivo 

reunir e quantificar informações de um modo que sua importância se destaque, simplificando 

informações sobre fenômenos complexos tentando melhorar com isso o processo de 

comunicação (VAN BELLEN, 2006). 

 

2.2 Indicadores Sociais: origem e conceitos 

 

O termo indicadores sociais surgiu no início da década de 1960 no contexto da 

corrida espacial norte-americana (LAND, 1983). O conceito de “indicadores sociais” é 

considerada recente.Segundo Santagada (2007), essa expressão surgiu nos EUA em 1966, 

tendo sido veiculada em uma obra coletiva organizada por Raymond Bauer, chamada Social 

Indicators. A finalidade deste trabalho era avaliar as mudanças socioeconômicas na sociedade 

americana decorrentes da corrida espacial.  

Como consequência, foi criado em 1969 o Serviço Nacional de Metas e Pesquisas, 

com propósito de elaborar e divulgar informações acerca do estado social da nação 

(SANTAGADA, 2007). Assim, o aparecimento e desenvolvimento dos indicadores sociais 

está intrinsecamente ligado à consolidação das atividades de planejamento do setor público 

ao longo do século XX. Embora se possa citar algumas contribuições importantes para a 

construção de um marco conceitual sobre os Indicadores Sociais nos anos 20 e 30, o 

desenvolvimento da área é recente, tendo ganhando corpo científico em meados dos anos 

60 no bojo das tentativas de organização de sistemas mais abrangentes de acompanhamento 

das transformações sociais e aferição do impacto das políticas sociais nas sociedades 

desenvolvidas e subdesenvolvidas (JANNUZZI,2002).  

Ressalta Santagada (2007), a ideia da construção de indicadores que refletissem a 

realidade social remonta à década de 1920. Nas décadas seguintes, o modelo de 

desenvolvimento implantado nos países centrais (EUA, Europa e Japão), particularmente 

após a Segunda Guerra Mundial, levou à ênfase na construção de indicadores econômicos, 
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pois se acreditava que o nível de produção evidenciava o grau de desenvolvimento de um 

país.  

Os Indicadores sociais tiveram uma boa aceitação desde seu surgimento e estão 

inseridos no planejamento governamental da maioria dos países. No caso brasileiro, é 

relativamente recente o uso de Indicadores sociais como instrumento de planejamento, pois 

a intenção de criar um sistema de indicadores sociais só ocorreu em 1975. No Brasil o órgão 

responsável pela organização e funcionamento do Sistema de Indicadores Sociais foi o 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. É importante 

destacar que em data anterior (1973), essa instituição já havia criado internamente o Grupo 

Projeto de Indicadores Sociais." A criação desse grupo vai ao encontro do objetivo de 

integração no elenco de sugestões da ONU para a elaboração de um sistema de estatísticas 

demográficas e sociais.  

É importante ressaltar que a investigação no campo dos indicadores sociais 

realizada por organismos governamentais e não governamentais tem buscado aprofundar a 

vinculação dos indicadores sociais com os princípios que nortearam o seu surgimento, a fim 

de servir como instrumento para o planejamento governamental e de superar as análises 

estritamente econômicas. Agora, as condições sociais fazem parte do rol de preocupações 

não só dos especialistas, como também dos governos.  

Assim de acordo com Santagada (2007) A "qualidade de vida”, ou seja, o "bem-

estar" assume um papel importante, juntamente como enfoque econômico, para responder 

como anda o "estado social da Nação". Ainda segundo Jannuzzi (2003) um indicador social 

é uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado para 

substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico 

(para a pesquisa acadêmica) ou pragmático (para formulação de políticas). É um recurso 

metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade 

social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma.  

Portanto considera-se uma definição apropriada de indicadores sociais de acordo 

com Jannuzzi (2012) Indicador Social é uma medida, em geral quantitativa, dotada de 

significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 

conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para 

formulação de políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa 

algo do aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. 
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2.3 Indicadores Econômicos 

 

A elaboração de indicadores socioeconômicos com o objetivo de auxiliar a 

elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas não é algo 

recente. De acordo com Paiva (2010) a Aritmética Política, escrita em meados do século 

XVII por Sir William Petty, pode ser considerada a primeira obra sistemática sobre os 

indicadores relevantes para a avaliação da riqueza de uma nação e bem-estar de seu povo e 

para a identificação da pertinência, potência e eficácia de políticas públicas de 

desenvolvimento socioeconômico. Durante muito tempo o PIB per capita foi utilizado como 

indicador para medir o desenvolvimento econômico. Isso ocorreu por tratar-se de um dado 

disponível para a quase totalidade dos países; constituir-se numa variável de fácil 

entendimento; permitir comparabilidade factível; relacionar-se a dimensões geralmente 

reconhecidas como parte integrante do processo de desenvolvimento, tais como o 

crescimento econômico e a dinâmica demográfica (SEADE, 2002 apud Guimarães e 

Jannuzzi, 2005). 

É importante chamar a atenção para o fato de que, conforme se percebeu que a 

qualidade de vida não podia ser adequadamente explicitada apenas por sua dimensão 

econômica, como no caso do PIB per capita, chegou-se à conclusão de que outras dimensões 

importantes do desenvolvimento deveriam ser buscadas e explicitadas (FRAGA et al, 2012). 

Segundo o Guia dos Indicadores Econômicos (1992), os indicadores da atividade econômica 

são expressos em valores numéricos, que representam um conjunto de dados estatísticos que 

apresentam, essencialmente, informações que sinalizam e apontam o comportamento de 

determinadas variáveis do sistema econômico de um país, região ou estado. Eles são capazes 

de dar uma ideia da situação de uma economia em determinado período ou data. Por assim 

ser, tratam-se de indicadores de conjuntura, pois trazem as variações de curto e médio prazo 

do comportamento de determinada variável econômica.  

Para Vaz (2002), os indicadores econômicos têm a capacidade de descrever a 

realidade, como também mostrar a relação entre as diversas situações, ações que foram 

tomadas ou negligenciadas. Portanto permitem o monitoramento das condições de vida e 

bem-estar da população. É uma importante ferramenta na gestão das cidades e para a 

sociedade civil, mas adoção desses indicadores, quando desacompanhada de ações de 

intervenção pelos governos locais, não garante o sucesso de nenhuma política 

(MASCARENHAS, 2006). Assim, indicador atrelado à questão econômica, passa a ser um 

conjunto de dados estatísticos, passíveis de mudança e oscilações, capaz de dar uma ideia do 
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estado de uma economia em determinado período ou data, também chamados indicadores 

de conjuntura (SANDRONI, 2004). Adicionalmente, traz para a discussão acadêmica um 

tema pouco explorado, que é análise do indicador socioeconômico por etnia, que tem 

importância no processo das mudanças sociais e econômica para implementação de políticas 

públicas.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A elaboração de um diagnóstico da realidade social vivenciada por famílias de um 

estado é certamente uma tarefa complexa, especialmente quando se requer que tal realidade 

seja representada por um conjunto de medidas quantitativas ou indicadores sociais. 

Indicadores são apresentados como um valor estatístico em si, desvirtuando o sentido do 

próprio conceito: um indicador expressa algo que ele mesmo não é, ou seja, ele exprime 

apenas parcialmente determinado aspecto; ele é somente uma espécie de representante de 

um determinado aspecto de uma realidade bem mais complexa (SIEDENBERG, 2003).  

De acordo com Siedenberg (2003) os procedimentos elementares de quantificação 

de fatos ou realidades por meio de indicadores podem ser sintetizados em três etapas: 

definição das áreas (ou componentes) mais significativas no desenvolvimento 

socioeconômico setorial ou regional; determinação e escolha de indicadores que melhor 

representam a situação de desenvolvimento em estudo; e decomposição de agregados 

complexos em componentes mensuráveis ou agregação de componentes em indicadores 

gerais.  

Ainda de acordo com o autor os indicadores podem ter, além de uma função 

meramente informativa, também uma função avaliativa, normativa ou decisória, uma vez que 

servem de referência para a implementação de objetivos, metas e estratégias. Se, por um lado, 

indicadores podem ser utilizados para controlar políticas, por outro lado a política também 

pode utilizar indicadores para aumentar os mecanismos de controle e poder. Logo, os 

indicadores não podem ser percebidos como um fim em si mesmo; são, na melhor das 

hipóteses, instrumentos analíticos auxiliares, úteis para sistematizar e representar uma 

realidade muito complexa. Severo, Ribas e Miguel (2004) calculam os indicadores agregados 

utilizando a média aritmética e, em seguida, mensuram os índices de sustentabilidade de 

unidades extrativistas de samambaia usando a média harmônica.  
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Em se tratando do cálculo dos índices, diversas são as metodologias encontradas 

nos estudos concernentes ao tema. As variações vão desde o número de dimensões e critérios 

considerados até o cálculo dos índices socioeconômico.  

O estudo adotará técnicas qualitativas e quantitativas de análise de dados. As 

análises qualitativas serão realizadas com base em documentação bibliográfica de origem 

científica. O estudo é explicativo por proporcionar uma maior preocupação central em 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos 

(GIL, 2002). Este trabalho teve por base, os dados da Fundação Instituto Brasileiro de 

Estatística e Geografia – IBGE, oriundos das Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílios – PNAD. O ano base para análise é 2013, para o Estado do Ceará, dados mais 

recentes no âmbito da pesquisa.  

A PNAD é uma pesquisa anual, sendo que nos anos de aplicação do Censo 

Demográfico ela é suspensa e é realizada por meio de amostra dos domicílios que abrange 

todo o país. Segundo Pinho Neto et al. (2011), sendo localizado na Região Nordeste, 

reconhecidamente a mais pobre e desigual do Brasil, o Estado do Ceará apresenta uma 

elevada proporção de pobres e um grau de concentração de renda relativamente elevado. 

Sabe-se que a pobreza é um dos principais problemas enfrentado para se chegar ao 

Desenvolvimento. Constata-se a relevância do tema aqui abordado por meio do expressivo 

volume de artigos científicos produzidas pelas mais diversas instituições sem focar na 

comparação de indicador socioeconômico por raça. Assim, para tornar possível uma análise 

estatística mais rigorosa e uma melhor aplicabilidade dos resultados optou-se por construir 

índice agregado: o Índice de propensão Socioeconômica (IPSE) para o Estado do Ceará por 

etnia.  

O Índice de Propensão ao Desenvolvimento Socioeconômica (IPSE) foi elaborado 

considerando as dimensões: social e econômica. Em cada dimensão foram selecionados 

indicadores levando-se em consideração três critérios principais: consistência com a 

fundamentação teórica, confiabilidade das informações e disponibilidade de dados. Assim, o 

IPSE é resultado da agregação de 20 indicadores sendo 10 sociais e 10 econômicos, como 

pode ser visto no quadro 1. É necessário ressaltar que o IPSE não tem a pretensão de 

quantificar a intensidade do desenvolvimento, mas sim hierarquizar e comparar as raças de 

acordo com suas potencialidades sociais e econômicas, potencialidades estas que criam as 

condições necessárias a um desenvolvimento dito socioeconômico. 
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Quadro 1 – Descrição dos Indicadores selecionados para compor o Índice de Propensão 
Socioeconômico (IPSE) 

 

 
  
      Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Optou-se por agregar as duas dimensões apresentadas a fim de realizar uma 

avaliação global da situação do Estado do Ceará a partir dos dados PNAD. A agregação dos 

20 indicadores, um para cada dimensão, econômico e social, e em seguida em um índice final: 

Índice Socioeconômico (ISE) seguiu uma lógica binária. A equação 1 permitiu o cálculo dos 

subíndices: 

 

 

Sendo: Ijh = Subíndice observado no j-ésimo do Estado referente à h-ésima 

dimensão; Eij = escore do i-ésimo indicador da h-ésima dimensão obtido pelo jésimo do 

Estado; Emaxi = escore máximo do i-ésimo indicador da h-ésima dimensão; i = 1, … , m, 

representa os indicadores da h-ésima dimensão; j = 1, ... , n, representa o Ceará; h = 1, …, 

k, representa as dimensões do Índice. 

O cálculo dos índices de socioeconômico referentes a cada dimensão, ou seja, o 

Índice Social (IS), e o Índice Econômico (IE), foi realizada por meio da média aritmética, 

para cada tipo de raça (branca, preta, parda, indígena e amarela), sendo a expressão: 
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Sendo: Ii = Índice na i-ésima raça (0 ≤ Ii ≤ 1); i = raça (0, ..., 8). O IASE foi obtido 

com base na média aritmética de IS e IE. Para todos os índices calculados, quanto mais 

próximo de 1 melhor a situação. Indicadores de desenvolvimento socioeconômico também 

ter uma função avaliativa, normativa ou decisória. Nesse sentido, a sua importância no 

contexto de análises de desenvolvimento socioeconômico estadual é inquestionável. 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Segundo Nohlen e Nuscheler (1993), os ensaios do UNRISD, nos quais se 

procurou dominar o volume de informações contidas nos bancos de dados da ONU por 

meio da eliminação, correlação e agregação de variáveis em indicadores-chave: entre todos 

os dados e informações socioeconômicas disponíveis nos bancos de dados foram escolhidas 

inicialmente 73 variáveis; em seguida, por meio de novas escolhas e correlações, este número 

foi reduzido para 42 variáveis, depois para 24 e, posteriormente, para 18 coreindicators. E, 

ao final deste processo de agregação, sobrou apenas um único indicador de desenvolvimento, 

que se presta para as mais diferentes interpretações.  

Um indicador ou índice que tem a função de subsidiar políticas de desenvolvimento. 

Em princípio, indicadores sociais tanto podem ser apresentados de forma desagregada, 

sobretudo quando se busca explicitar com maior precisão determinados aspectos e 

especificidades, como podem ser apresentados de forma agregada, principalmente quando 

se busca sintetizar e comparar dados.  

Como pode ser observado na Tabela 1, em relação ao Indicador Social (IS) para o 

Estado do Ceará, a raça indígena tem o menor índice, com 0,8111 (5º posição) e a amarela 

tem o maior valor com 0,9000 (1º posição). Em relação as raças branca e preta observa-se 

que a primeira tem um maior valor em relação ao IS quando se comparando com a raça 

preta, com 0,8668 (3º posição) e 0,8455 (4º posição), respectivamente. E a raça parda obteve 

a 2º posição entre as etnias. A hierarquização das raças quanto ao IS também apontou 

desigualdades entre as etnias. Comparando o Indicador Social das raças e o geral que é a 

média de todas as raças, observa-se que a etnia amarela sobressai o geral com melhor 

resultado de 0,9000 e 0,8670, respectivamente. E ainda a raça indígena, preta e branca obtém 
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um menor valor com 0,8111, 08455 e 0,8668, respectivamente, quando compara com o geral 

de 0,8670.  

Na literatura ressalta-se que a educação de boa qualidade é o principal 

condicionante de bem estar. Dado que a educação é importante, tanto por ser um meio para 

se alcançarem objetivos individuais e sociais, econômicos e extra-econômicos; como na 

observação da existência de sérios problemas educaionais. Portanto, a desigualdade de 

educação entre regiões, países e estados têm sido alvo e objeto de várias políticas públicas. 

Pinho Neto et al. (2011) encontra para o Ceará, tanto em 2001 quanto 2008, que as pessoas 

mais educadas recebem uma remuneração significativamente maior. Fica evidente quando se 

observa os retornos da educação para cada nível de escolaridade.  

Destaca-se que o retorno da educação sobre os salários para os indivíduos que 

possuem mais de 13 anos de estudo mostrou-se consideravelmente superior, quando 

comparado aos demais grupos de escolaridade. De acordo com Lam (1999), no Brasil, os 

negros, que têm pais menos educados, permanecem com um baixo nível educacional em 

virtude da forte correlação entre níveis educacionais dos pais e dos filhos. Logo é refletido 

no mercado de trabalho na forma de rendimentos inferiores para os negros. 

 

Tabela 1 - Índice Social para o Estado do Ceará 

 

            Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Já na Tabela 2, em relação ao Indicador Econômico (IE) para o Estado do Ceará, 

nota-se que a raça parda tem menor valor com apenas 0,6564 (5º posição) e indígena com 

maior valor com 0,8000 (1º posição). Em relação as raças branca e preta observa-se uma 

menor diferença em relação a IE, com 0,6888 (3º posição) e 0,6818 (4º posição), 

respectivamente. A raça Amarela obtém a 2º posição. A hierarquização das raças quanto ao 

IS também apontou desigualdades entre as etnias e comparando com o IE observa-se que 

para Social as diferenças foram bem maiores do que o IS entre as raças. Comparando o 

Indicador Econômico das raças e o geral observa-se que a etnia indígena sobressai o geral 

com melhor resultado de 0,8000 e 0,6722, respectivamente. E ainda a etnia parda obtém um 
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menor valor com 0,6564, quando compara com o geral de 0,6722. Nota-se ainda que as raças 

amarela, branca e preta obtém um maior valor que o geral com 0,7667, 0,6888 e 0,6818, 

respectivamente, e 0,6722 para geral. 

 

Tabela 2 - Índice Econômico para o Estado do Ceará 

 

       Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Recentemente, Araujo e Vasconcelos (2014) nota que existe uma discriminação de 

cor para o Estado do Ceará. Os autores encontram para o ano de 2001 que os brancos 

ganhavam em média 7.33% a mais que os negros, indígenas, parda, e amarela. Esta 

discriminação segue em queda durante o período analisado, pois em 2006 os brancos 

recebiam em média 4.45% a mais que as pessoas de outras raças. Já em 2012, esse percentual 

aumentou, os brancos recebiam em média, 7.33% a mais que os negros, indígenas, parda, e 

amarela. E por último, na tabela 3, nota-se em relação a propensão do desenvolvimento 

socioeconômico entre as raças encontra-se em níveis distintos, principalmente comparando-

se as raças pardas e indígenas com o restante das etnias.  

O IPSE médio cearense para raça branca encontra-se em 0,6888. A Parda, raça com 

menor IPSE percebe-se a necessidade de melhorar os indicadores socioeconômicos. A 

hierarquização das raças quanto ao IPSE também apontou desigualdades entre as etnias. 

Comparando o Indicador Socioeconômico das raças e o geral observa-se que a etnia indígena 

sobressai o geral com melhor resultado de 0,8000 e 0,6722, respectivamente. Nota-se ainda 

que as raças amarela, branca e preta obtiveram um maior valor que o geral com 0,7667, 

0,6888 e 0,6818, respectivamente, e 0,6722 para geral.  

Importante notar que ao contrário do que se observa na literatura, a raça que obteve 

o pior indicador socioeconômico foi a raça Parda e não a Preta como se espera devido a 

discriminação. Então, para o Estado do Ceará no ano de 2013, a cor preta ficou na 4º posição 

em relação às outras etnias. 
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Tabela 3 - Índice Propensão Socioeconômico para o Estado do Ceará 

 

        Fonte: Elaborado pelos autores 

 
De acordo com Araujo e Vasconcelos (2014) para o Estado do Ceará, o ano de 2001 

a variável educação apresenta-se como principal determinante da desigualdade de salário. Seu 

valor, 20.22%, é superior ao observado em 2012, 18.90%. Esses resultados corroboram com 

os de Berni (2007) que encontrou que a educação explica 41.82% da desigualdade de renda 

em 1995 e 39.12% em 2005 para a Região Nordeste. Ramos e Vieira (2001) também 

encontram um valor de 33% para o ano de 1999, em nível nacional, o que coincide com o 

resultado apresentado pelos autores acima na nota técnica do IPEA (2006) para o período 

2001-2004. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo foi elaborado o Índice de Propensão ao Desenvolvimento 

Socioeconômica (IPSE) por etnias para o Estado do Ceará considerando as dimensões: social 

e econômica, tendo como ano base para análise 2013, dados mais recentes no âmbito da 

PNAD. A elaboração de um diagnóstico da realidade social vivenciada por famílias de um 

estado é certamente uma tarefa complexa, especialmente quando se requer que tal realidade 

seja representada por um conjunto de medidas quantitativas ou indicadores sociais.  

O Estado do Ceará possui elevada desigualdade socioeconômica, pois a má 

distribuição de renda é um dos problemas da economia. Embora continue ocupando um 

patamar alto, a concentração de renda apresenta, nos últimos anos, uma trajetória de queda 

para o Estado. Na economia, a discriminação é definida como tratamento desigual de iguais 

baseados em critérios irrelevantes para a atividade envolvida. Entre os diversos tipos de 

discriminação econômica a discriminação por raça é destaque na literatura. Em geral, toda e 

qualquer política de desenvolvimento demanda e se baseia em índices e indicadores. É por 

meio destes instrumentos que o sucesso ou o fracasso, assim como os pontos fortes e fracos 

de uma estratégia de desenvolvimento são analisados ou evidenciados. Enfim, indicadores 
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são necessários para permitir análises e comparações inter ou intra-regionais. Em relação ao 

Indicador Social (IS) para o Estado do Ceará, encontra-se que a raça indígena tem o menor 

índice, com 0,8111 (5º posição) e a amarela tem o maior valor com 0,9000 (1º posição). Em 

relação as raças branca e preta observa-se que a primeira tem um maior valor em relação ao 

IS quando se comparando com a raça preta, com 0,8668 (3º posição) e 0,8455 (4º posição), 

respectivamente. A hierarquização das raças quanto ao IS também apontou desigualdades 

entre as etnias.  

Na literatura ressalta-se que a educação de boa qualidade é o principal 

condicionante de bem estar. Dado que a educação é importante, tanto por ser um meio para 

se alcançarem objetivos individuais e sociais, econômicos e extra-econômicos; como na 

observação da existência de sérios problemas educaionaisl. Em relação a propensão do 

desenvolvimento socioeconômico entre as raças encontra-se em níveis distintos, 

principalmente comparando-se as raças pardas e indígenas com o restante das etnias. O IPSE 

médio cearense para raça branca encontra-se em 0,6888. A raça Parda apresenta-se com 

menor IPSE percebe a necessidade de melhorar os indicadores socioeconômicos. A 

hierarquização das raças quanto ao IPSE também apontou desigualdades entre as etnias. 

Importante notar que ao contrário do que se observa na literatura, a raça que obteve o pior 

indicador socioeconômico foi a raça Parda e não a Preta como se espera devido a 

discriminação. Então, para o Estado do Ceará no ano de 2013, a cor preta ficou no 4º posição 

em relação às outras etnias.  

No entanto, ao se preocupar com o acesso da população à educação tem-se, mesmo 

que de forma implícita, a preocupação com a formação de uma consciência que certamente 

contribuirá para a mudança de comportamento e, consequentemente, influenciará a relação 

homem - natureza. A evidente desigualdade no acesso à educação também se reproduz nos 

índices que apontam para a qualidade do ensino. A nota média das escolas públicas no SAEB 

é bem inferior a das privadas, “os alunos que terminam o Ensino Médio na escola pública 

demonstram, no seu conjunto, uma proficiência esperada para alunos da oitava série” 

(SOARES, 2004, p.155).  

Pode-se afirmar que modificações nos níveis educacionais da população e o 

aumento da formalidade, possuem uma importância considerável na desigualdade entre as 

raças para o Estado do Ceará, o que deve ser considerado como uns fatores relevantes na 

consecução de políticas públicas para o desenvolvimento socioeconômico. 
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RESUMO 

Este artigo objetiva analisar a conduta das empresas castelenses sob 
o aspecto ambiental mediante o atual contexto, por meio de uma 
modesta amostragem do âmbito empresarial. Evidenciando, a 
práxis cotidiana das mesmas, quanto ao racionamento dos recursos 
naturais, conhecimento da legislação ambiental, e ainda quanto ao 
manejo do lixo e resíduos excedentes do processo de 
produção/serviço. Dessa forma, o trabalho debate a existência de 
práticas sustentáveis dentro das empresas pesquisadas, tais como a 
redução do consumo de energia elétrica e água, ou até mesmo o 
reaproveitamento dos resíduos decorrentes da transformação das 
matérias-primas para outras utilidades. Para a execução da pesquisa 
incialmente foi realizado um levantamento bibliográfico no que se 
refere à temática abordada. Posteriormente, foram escolhidas 
aleatoriamente seis empresas de seguimentos diversificados para 
constatar suas realidades e desafios frente a práticas de gestão 
menos nocivas ao meio ambiente. Em seguida, foram realizadas 
visitas periódicas no espaço físico das mesmas para a análise 
empírica, que findou com a aplicação de questionários estruturados 
aos seus respectivos proprietários. Os resultados foram decisivos 
para assegurar a presença de algumas das dimensões sustentáveis 
analisadas dentro das empresas, entretanto, à maioria ligada a 
vertente econômica, pois mais da metade ressaltaram 
implicitamente por meio de suas respostas, empregarem as 
precauções para gerar menor custo operacional em suas atividades. 
Como conclusão final das análises, verificou-se no empresariado 
um conhecimento ainda pouco expressivo sobre as leis ambientais 
e a inexistência de estímulos a nível local para a adesão a práticas 
mais responsáveis de gestão. 
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This article aims to analyze the conduct of the Castilian companies 
under the environmental aspect through the current context, 
through a modest sampling of the business scope. Evidencing, 
their daily praxis, regarding the rationing of natural resources, 
knowledge of environmental legislation, as well as the management 
of garbage and surplus residues in the production process /service. 
Thus, the work debates the existence of sustainable practices 
within the companies surveyed, such as reducing the consumption 
of electricity and water, or even reusing the waste resulting from 
the transformation of raw materials for other uses. For the 
execution of the research, a bibliographic survey was carried out 
regarding the thematic approached. Subsequently, six companies 
from different segments were randomly chosen to verify their 
realities and challenges in view of management practices that are 
less harmful to the environment. Then, periodic visits were made 
to their physical space for empirical analysis, which ended with the 
application of structured questionnaires to their respective owners. 
The results were decisive to ensure the presence of some of the 
sustainable dimensions analyzed within companies, however, the 
majority linked to the economic aspect, as more than half implicitly 
emphasized, through their responses, to use precautions to 
generate lower operating costs in their activities. As a final 
conclusion of the analyzes, there was still little expression of 
knowledge about environmental laws in the business community 
and the lack of incentives at the local level to adhere to more 
responsible management practices. 

  

 

1 INTRODUÇÃO  

 
Este artigo foi desenvolvido com o intuito de colaborar com a discussão que se faz 

presente diante da necessidade de caracterizar a importância da Gestão Ambiental nas 

empresas, sobretudo o reconhecimento que estas devem ter no tocante ao respeito com o 

meio ambiente e também com a sociedade de modo em geral. Ao longo de muitos anos, 

desde o advento da Revolução Industrial, a sociedade vem debatendo acerca da necessidade 

de se discutir os processos de proteção ao meio ambiente, como também a inserção de 

estratégias de gerenciamento ambiental com relação a diminuição dos diversos impactos 

sofridos pela natureza diante da ação de organizações empresariais. A gestão ambiental 

empresarial relaciona-se com os processos organizacionais das empresas, ou seja, leva em 

consideração a estrutura administrativa das instituições e incide no agrupamento de políticas, 

projetos e técnicas administrativas e funcionais que consideram a necessidade de preservação 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

168 

da saúde e a segurança da humanidade, sobretudo a proteção do meio ambiente através da 

exclusão ou enfrentamento de impactos e agravos ambientais resultantes de estratégias de 

planejamento, fundação, intervenção, desenvolvimento, realocação ou fechamento de 

empresas ou atividades.  

Contudo, a gestão ambiental em uma conjuntura organizacional não é 

simplesmente uma maneira de auxiliar as organizações quanto a diminuição de problemas 

com descumprimento legal e limitações ou riscos ambientais, mas ainda representa uma 

maneira de proporcionar-lhes importância, especialmente sabendo que, hoje em dia, em todo 

procedimento de composição e investimento de empresas, o custo ambiental agregado, bem 

como seu comportamento ambiental contemporâneo são empregados como intenso 

contexto de comercialização. Do mesmo modo, o custo das ações de empreendimentos e 

sua figura além disso podem ser profundamente corrompidos por seu histórico ambiental. 

Essa conjuntura, tem motivado às organizações a procurarem aperfeiçoar sua atuação 

ambiental. 

A Lei de n° 6.938/81, da Política Nacional do Meio Ambiente em seu Art. 2º, afirma 

em outros termos a melhoria e recuperação da qualidade ambiental, visando o 

desenvolvimento socioeconômico do país. Nesta perspectiva, outros dispositivos auxiliares 

foram criados pela mesma lei, como o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

órgão que delibera sobre os padrões ambientais. Deste modo, se faz necessário um estudo 

que caracterize as empesas castelenses sob esse panorama, no sentido de avaliar a real 

importância que essas instituições dão a causa ambiental e às práticas de gestão mais 

sustentáveis. Nesta perspectiva, o objetivo geral desta discussão é analisar a conduta de 

empresas do ramo comercial e de serigrafia existentes na cidade de Castelo do Piauí; 

descrever qual o manejo as empresas utilizam para diminuir os impactos ao meio ambiente. 

E como objetivos específicos: verificar a conscientização das empresas quanto à temática 

abordada e aos aspectos legais inerentes; analisar o atual contexto empresarial local sob o 

aspecto impacto ambiental.  

A problematização do estudo parte do pressuposto de que há a existência ou não 

na mudança da cultura organizacional em relação ao meio ambiente por parte das empresas, 

no que diz respeito aos impactos ambientais gerados para produzir seus bens e serviços. 

“Observa-se que a gestão ambiental é fundamental para o mecanismo chamado Empresa e 

dessa forma acredita que o conjunto de suas diligências permita, em coletividade, um 

resultado mais produtivo do que o somatório de seus componentes pessoais”. (FERREIRA, 

2007, p.43). Portanto, é relevante a conscientização do empresariado em respeito às questões 
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ambientais e práticas mais sustentáveis, em consonância com as leis que regulamentam suas 

atividades.  

A pesquisa em questão foi desenvolvida em seis empresas privadas de seguimentos 

comerciais distintos da cidade de Castelo do Piauí, e teve duração de três meses, onde partiu 

de um levantamento bibliográfico para o embasamento da abordagem textual 

quantiqualitativa, em seguida pesquisa de campo (In loco), onde culminou com a submissão 

de questionários para a averiguação dos fatos abordados no estudo. Portanto, para a 

compreensão deste trabalho foi concretizada ainda, uma pesquisa exploratória com pessoas 

que possuem experiências práticas com a questão da Gestão Ambiental.  

É importante destacar que o referido estudo busca verificar no atual cenário das 

empresas a existência e o conhecimento de práticas mais sustentáveis, tendo em vista que a 

responsabilidade ambiental deve ser prioridade para as mesmas, levando-se em consideração 

que é um problema que vem crescendo drasticamente e provocando sérios danos, não só ao 

meio ambiente, como também para a qualidade de vida da sociedade de modo em geral. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ORIGEM DO ADVENTO DA GESTÃO 
AMBIENTAL 
 
 

A partir da Revolução industrial no século XVIII surgiu a preocupação ambiental 

seja ela ligada a exploração dos recursos naturais ou ligada às atividades produtivas 

incorporadas pelos homens, entretanto, nos últimos anos essa temática ganhou mais 

destaque na sociedade de modo geral. Portanto, discorrer sobre essa questão é de total 

relevância para os estudos da administração mediante o conhecimento gerado servir de 

embasamento para práticas de gestão mais conscientes. Barbieri, (2016, p. 18) explana: 

 

As ações para combater a poluição só começaram efetivamente a partir da 
Revolução Industrial, embora desde a Antiguidade diversas experiências já 
houvessem sido tentadas para remover o lixo urbano que infestava as ruas das 
cidades, prejudicando a saúde de seus habitantes. 

 

 
O desafio da atualidade está em provocar mudanças no comportamento das 

instituições em relação à preservação do meio ambiente, juntamente com as mudanças de 

hábitos necessárias perante a contemporaneidade, por isso Tenório (2006) considera 

relevante a responsabilidade social das empesas para com o meio ambiente. Essas discussões 

entre sociedade e meio ambiente segundo Conti e Vieira (2020) ganham força em 1960 e 

maior destaque nas décadas subsequentes após a crise provocada pela acentuada degradação 
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dos recursos naturais. Desde então, intensificaram-se os debates sobre os danos e impactos 

das atividades do homem sobre a natureza. Segundo Hawken et al (1999, p. 2) “A revolução 

industrial que deu origem ao capitalismo moderno expandiu extraordinariamente as 

possibilidades de desenvolvimento material da humanidade. E continua expandindo-as até 

hoje, se bem que a um custo elevadíssimo”. Nesse entendimento a tentativa de harmonizar 

economia e conservação ambiental é indispensável para a manutenção da qualidade de vida, 

mesmo que todos os esforços empreendidos sejam insuficientes diante dos desmazelos do 

passado.  

Por muito tempo as empresas fizeram uso dos recursos naturais de maneira 

descomedida, mas com o processo de industrialização veio inúmeras consequências como: a 

poluição dos rios, do ar e do solo; a extinção de espécies de animais e vegetais; o aumento 

da temperatura global, etc. Desde então, verificou-se que a expansão econômica pode 

acarretar na escassez ou extinção dos mesmos. Tenório (2006, pag. 13-14) ressalta que: 

 

A abordagem social empresarial surgiu no início do século XX com o 
filantropismo. Em seguida com o esgotamento do modelo industrial e o 
desenvolvimento da sociedade pós-industrial, o conceito evoluiu, passando a 
incorporar os anseios dos agentes sociais no plano de negócios das corporações. 
Assim, além do filantropismo, desenvolveram-se conceitos como voluntariado 
empresarial, cidadania corporativa, responsabilidade social corporativa, e por 
último, desenvolvimento sustentável. 

 

Desde então, equilibrar economia e meio ambiente tem sido um desafio para as 

empresas, exigindo uma mudança de postura das mesmas, em relação às suas práticas de 

gestão, por meio da correta aplicação de seus recursos, de modo a evitar desperdícios, 

principalmente dos recursos naturais. A partir de então manifestações, tratados, protocolos, 

conferências e órgãos de defesa ao meio ambiente tem sido criada para levantar a bandeira 

pela causa ambiental, em detrimento ao consumismo exacerbado, advindo, sobretudo do 

processo de industrialização. Desta forma, entra em destaque a administração para buscar 

medidas efetivas de gestão para conter os danos ocasionados ao planeta. A Organização das 

Nações Unidas, por exemplo, trabalha em prol da paz e do desenvolvimento e não poderia 

estar alheia à temática “sustentabilidade”, quando em 1972 motivada por diversas pressões 

ambientas passou a estabelecer normas e princípios que culminaram em um Manifesto 

Ambiental, com o propósito decrescer e conter os impactos ambientais gerados no planeta. 

Esta na opinião de Barbieri (2016) é considerada a primeira fase da gestão ambiental global 

que teve início no final do século XIX até a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio 

Ambiente Humano (CNUMAH). 
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2.1 A Importância do Compromisso da Empresa na Promoção Consciente do Uso 

dos Recursos Naturais 

 

Dentro do discurso entra a responsabilidade social empresarial, que também 

poderia ser empregada como a soma de atitudes empregadas para promover o uso consciente 

dos recursos naturais, e entre ouras aplicações. Desta forma, Tenório (2006) explana que o 

compromisso da empesa com a melhoria da qualidade de vida da sociedade é conceituado 

de responsabilidade social corporativa. Sendo assim, reforçamos a relevância do estudo do 

contexto empresarial para discutir padrões e práticas mais consistentes de gestão, e menos 

prejudiciais. 

Diante de tantas controvérsias há um grande desafio na atualidade, conciliar o 

desenvolvimento das atividades econômicas sem comprometer o meio ambiente, ao mesmo 

tempo em que os efeitos negativos desse processo de industrialização implicam 

decisivamente na sua imagem perante o mercado. Assim como também é evidente que tal 

ordem trouxe inúmeras melhorias à humanidade, como as tecnologias, os avanços científicos 

e as facilidades de comunicação. 

Para Hawken et al (1999, p. 4) “O capitalismo, tal qual vem sendo praticado, é uma 

aberração lucrativa e insustentável do desenvolvimento humano”. Neste ponto, muitas 

organizações vêm se mobilizando para realizar adequações nas suas cadeias produtivas e de 

serviços, para se adequarem as novas exigências do mercado e às leis vigentes, substituindo 

antigos métodos de trabalho mais degradantes.  

Essa realidade é uma nova demanda cada vez mais presente em nossa sociedade, 

onde os consumidores optam por empresas que incorporam hábitos mais sustentáveis, como 

forma de motivar e mitigar os danos até então ocasionados ao planeta. Através de algumas 

medidas simples como racionar água, reduzir o consumo de energia, descarte correto dos 

excedentes de produção, parceria com cooperativas de reciclagem, etc. 

 

Logo, quando as empresas atuam de maneira socialmente responsável, por 
questões de princípios, diminuem os riscos referentes a greves, contingências 
ambientais e fiscais e vinculação da imagem da empresa a escândalos. Dessa 
forma, mesmo com investimentos e custos maiores que os de seus concorrentes, 
a lógica da responsabilidade social coorporativa demonstra que essas ações são 
fundamentais para o negócio e para o sucesso da companhia no longo prazo, não 
havendo justificativas para a eliminação desses investimentos, mesmo em 
períodos de crise ou recessão. (TENÓRIO, 2006, p.35-36). 

 
 

Porém, essa não é a realidade de muitas empresas, principalmente as situadas nas 

pequenas cidades que detêm de poucos dispositivos e incapacidade financeira para investir 
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em um manejo responsável, e por dependerem do poder público para fiscalizar e introduzir 

incentivos para melhorar a qualidade ambiental dos seus serviços e produtos. Onde, 

iniciativas simples dariam grande resolutividade, como capacitação, financiamentos, 

pesquisas, e outros inúmeros projetos socioambientais.  

Barbieri (2016) infere que uma política pública ambiental são os objetivos, diretrizes 

e instrumentos de que o Poder Público dispõe para proteger o meio ambiente. Portanto, 

existem diversos mecanismos que vislumbram dar suporte a responsabilidade social das 

empresas, ao estimular novas formas de utilização de energia, matérias primas, em fim outras 

possiblidades de gestão. Contudo, esperar apenas pelo poder público não é a melhor 

alternativa, onde adoções de simples medidas podem fazer toda diferença, basta apenas 

comprometimento. Por exemplo: adquirir maquinários que consumam menos água e energia, 

ou que poluam menos; evitar o uso de descartáveis tóxicos, como copos; diminuir os resíduos 

concebidos na produção, ou reciclá-los; reutilizar a água para outras atividades, etc. 

 

A responsabilidade social corporativa surge com a mudança de valores proposta 
pela sociedade pós-industrial: a valorização do ser humano, o respeito ao meio 
ambiente, a busca de uma sociedade mais justa e uma organização empresarial de 
múltiplos objetivos. Os novos valores pós-econômicos são também evidentes na 
crescente instância pública de que as corporações se preocupem com o 
desempenho social e não apenas com o econômico. (TENÓRIO, 2006, p. 45). 

 

Consequentemente a mudança de perspectiva das empresas em ralação ao meio 

ambiente é imprescindível e improrrogável, por implicar impactos positivos sobre suas ações 

perante a sociedade, ao contribuir com a melhoria da qualidade de vida das gerações futuras 

e permitir o usufruto da natureza pelas mesmas. Hawken et al (1999) define que para que se 

mantenham ou aumentem os serviços industriais futuramente é vital preservar e expandir os 

serviços que mantêm a existência dos sistemas vivos. Desse modo, a contribuição que cada 

organização oferece ao adotar medidas mais sustentáveis faz parte da responsabilidade social 

de todos, que também está intrínseco à ética. 

A mudança gradual rumo ao enaltecimento aos assuntos ambientais por parte dos 

conglomerados empresarias são condições essenciais em oposição a antigos preceitos 

gerados pela ordem econômica mundial de consumo, na medida em que aperfeiçoam política 

e socialmente a imagem das organizações, e consequentemente suas competividades. 

 

Outra fonte de pressão sobre as empresas advém do aumento da consciência da 
população em geral e, sobretudo dos consumidores que procuram cada vez mais 
utilizar produtos e serviços ambientalmente saudáveis. Um aspecto visível desse 
novo tipo consumidor é a prática de diferenciar produtos e serviços pelo 
desempenho ambiental. (BARBIERI, 2016, p. 85). 
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De acordo com o autor citado acima, Barbieri (2016) existem muitas pressões para 

que as empresas incorporem medidas de amparo ao meio ambiente. Logo, as empresas têm 

uma grande responsabilidade, deliberar a transição do modelo tradicional de gestão para o 

modelo verde, ecologicamente correto, ou sustentável, expandi-o a toda cadeia 

organizacional das mesmas. 

Entretanto, aplicar métodos mais sofisticados de produção ou de serviços requer 

um despendimento muito alto, fazendo com que muitas empresas desistam ou adiem seus 

projetos de sustentabilidade, gerando muitos obstáculos para as iniciativas socioambientais, 

sem ao menos se portarem aos benefícios desta adesão. Constituindo, um desafio provocar 

mudança no comportamento do empresariado. Mas, não é desconhecimento de que os 

investimentos em sustentabilidade melhoram os retornos financeiros, mesmo que seja em 

longo prazo. Diante dessa problemática Howken et al (1999), ver no investimento em capital 

natural como alternativa para uma administração responsável: 

 

INVESTMENTO NO CAPIAL NATURAL. Trata-se de reverter mundialmente 
a destruição do planeta mediante reinvestimentos na sustentação, na restauração 
e na expansão dos estoques de capital natural, de modo que as biosferas possam 
produzir serviços mais abundantes de ecossistema e mais recursos naturais. 
(HOWKEN et al, 1999, p. 10). 

 
 

Nesse sentido, não há saídas, o mercado está se fechando para empreendimentos 

retrógrados, como efeito da valorização das prerrogativas ambientais, que se mantêm em 

status de valorização em atendimento as demandas do mundo globalizado. 

 

2.1.1 A importância da gestão ambiental nas empresas 

 

A necessidade de adquirir um olhar maior pelos processos que envolvem o meio 

ambiente têm se intensificado cada dia mais, tanto em esfera local como de maneira global, 

por conta dos impactos motivados pela intervenção do ser humano. Por um ciclo estimável 

de tempo, a natureza vem sofrendo desgastes ecológicos sem que houvesse sequer alguma 

preocupação pelo que isso poderia refletir de maneira negativa na vida terrestre, e, como 

decorrência, os problemas ambientais, como acúmulos de lixo em locais inapropriados, 

desmatamento, poluição, que receberam dimensões universais, induzindo as nações dos 

países a se unirem no sentido de buscar soluções.  

Diante disso, passaram a debater e arquitetar a instituição de um padrão de 

desenvolvimento sustentável. Notoriamente, a sociedade hoje está com uma atenção maior 

em relação ao meio ambiente do que na época de 1930, período onde as práticas diretas 
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implantadas pelo poder público aconteceram, por vislumbrar as implicações de descuido e 

recear o aumento dos problemas, em virtude disso forçam o Estado e as empresas para se 

envolverem com o cuidado ao meio ambiente, bem como com a reflexão da utilização dos 

recursos naturais. 

Os padrões de gestão ambiental norteiam ações administrativas e funcionais e, com 

isso, são fundamentais para conseguir os efeitos almejados (BARBIERI, 2009; VILELA 

JÚNIOR; DEMAJOROVIC, 2013). Entretanto, as empresas podem expandir processos 

separados que não se configuram como um exemplo de gestão ambiental. 

Nos últimos tempos, foi plausível compreender uma alteração na fala das 

organizações referente aos processos socioambientais, incentivados pela ampliação de 

legislações ambientais por meio de diferentes dispositivos da Constituição Federal de 1988 

(BARBIERI, 2009). Neste sentido, a grande exigência por parte das pessoas a fim de que as 

empresas ressarçam os impactos motivados por suas iniciativas, não somente no ambiente 

social e econômico, como também no espaço como um todo, ainda levou as organizações a 

alterarem seus discursos (SILVA; SANTINELLI; MACHADO, 2012). Nesta conjuntura, 

Layrargues (2000) espera que a sensibilização da esfera produtiva diante das variantes 

socioambientais não foi causada por motivos ecológicos, como determinadas falas 

empresariais expõem, mas por motivos financeiros. Ainda que predomine a concepção de 

que a preocupação ambiental na esfera lucrativa leve à grandeza de custo, determinadas 

empresas a veem como uma propriedade de inclusão no negócio e de avanço da 

competitividade (DONAIRE, 1999).  

A inclusão de processos ambientais na performance da organização além disso pode 

oferecer vantagens, como lucro pela diminuição de gastos (MACHADO; OLIVEIRA, 2013). 

Evidenciando com essas compreensões, Vizeu (2012) assegura que as empresas se apropriam 

das visões de sustentabilidade objetivando adequá-las dentro das situações e dos discursos 

que satisfaçam aos seus empenhos positivos. Dias (2009), salienta que no Brasil, o grau de 

cuidado organizacional em relação ao meio ambiente proporciona uma acentuada 

desigualdade, acontecimento que influencia a determinação de adicioná-la, ou não, no plano 

estratégico.  

Dentre os processos compreendidos nas opções efetivadas por uma empresa, estão 

presentes os custos partilhados em esfera interna. Apesar disso, Vizeu (2012, p.579) assegura 

que, as hipóteses influentes na ideia de desenvolvimento sustentável desconhecem que as 

empresas capitalistas, em sua composição, “[...]necessitam de um olhar mais solidário interno, 

tendo em vista que, convalida a repartição das consequências da atividade empresarial de 
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maneira desfavorável em benefício das condições superiores de comando”. Porém, as 

resoluções para os problemas ambientais abrangem um conjunto intrínseco de ações 

financeiras, políticas, sociais e culturais que intervêm em diversos graus em sua possibilidade 

ou caminho. 

A gestão ambiental, compreendida como norteadora e processos organizacionais e 

funcionais, apresenta o desafio de trabalhar com mecanismos implantados em cada uma 

dessas extensões com a finalidade de descobrir um sentido fundamental de apaziguar, 

extinguir e impedir os problemas motivados pela intervenção do homem na natureza 

(BARBIERI, 2009). Conforme respaldam Machado e Oliveira (2009), ainda que a gestão 

ambiental tenha começado no intuito de subsidiar às cobranças dos sistemas e às influências 

externas, veio em seguida a tratar a respeito de padrões preventivos e, ultimamente, vem 

ganhando lugar no ambiente empresarial em virtude da abundância de exemplos e 

ferramentas a fim de implementá-la. Nesta perspectiva, é importante salientar que o 

licenciamento ambiental representa uma composição protetiva da Política Nacional do Meio 

Ambiente que busca adaptar os processos das empresas no propósito de resguardar a 

condição ambiental no método de alargamento socioeconômico (SEIFFERT, 2007).  

Diante disso, representa a ação para ajustar os empreendimentos à licença 

ambiental, de acordo com o conflito determinado pelo alargamento de suas atividades. 

Refere-se a uma técnica constituída por três etapas, segundo as exposições da Resolução n° 

237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 19 de dezembro de 1997. De 

acordo com o pensamento de Seifert (2007), a política ambiental desempenha controle na 

preparação da idealização e na constituição, deste modo, necessitam ficar alinhados segundo 

as normas teóricas da organização.  

O reconhecimento dessa política para a metodologia de gestão ambiental é definido 

diante de sua prática. No âmbito público, compete ao governo realizar isso com propósitos 

evidentes, levando-se em consideração as probabilidades de alcançar alguma consequência 

diante de um fato. Para isso, as atuações estratégicas selecionadas precisam ser unificadas ao 

estabelecimento de instituições que as efetuem, bem como à composição de uma legislação 

que as auxiliem. Diante disso, a dificuldade fundamental encarada pelos empreendimentos 

no licenciamento ambiental é a demora burocrática da ação (CNI, 2004). Perante esta 

dificuldade, Dias (2009) assinala a necessidade de facilitação incorporada à uniformização 

das determinações.  

Do mesmo modo, adverte que os instrumentos do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), relacionados ao licenciamento ambiental, necessitam ter uma melhor 
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explicação no que tange às suas habilidades, bem como implantar políticas de conhecimento 

com a finalidade de afiançar um procedimento mais claro. A gestão ambiental tem a 

permissão de ser desempenhada pelas organizações através de diversos exemplos e atuações, 

capazes de propor um maior ou menor empenho com essas demandas, sendo possível sugerir 

qual o enfoque assumido pela organização no sentido de buscar discutir acerca dos processos 

ambientais. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada com administradores de 06 empresas privadas da cidade de 

Castelo do Piauí, que trabalham no ramo dos setores comerciais e de serigrafia, sendo 

desenvolvida em um período de 03 meses com levantamento de informações pertinentes ao 

descarte do lixo de produtos e acúmulo destes, como também o destino final dado aos 

produtos com vencimento fora do prazo de validade. Para tanto, partiu de um levantamento 

bibliográfico em livros, trabalhos científicos entre outros, necessários para o embasamento 

da abordagem textual culminando dessa forma com uma abordagem quanti-qualitativa, em 

seguida pesquisa de campo (In loco), onde foi realizada a submissão de questionários para a 

averiguação dos fatos abordados no estudo.  

É importante destacar que a referida pesquisa abordou uma análise do atual cenário 

das empresas em estudo em relação aos impactos provocados pelas mesmas, tendo em vista 

que a responsabilidade ambiental deve ser prioridade para o trabalho em uma determinada 

organização, ou seja, fala-se em diminuição de impactos ambientais causados pelas empresas, 

porém, é preciso haver estratégias para frear tais problemas, levando-se em consideração que 

é um fator que vem crescendo drasticamente e provocando sérios danos, não só ao meio 

ambiente, como também para a qualidade de vida da sociedade de modo em geral. Neste 

sentido, o fichamento também foi usado a fim de selecionar as informações mais condizentes 

com a pesquisa. Ainda na consulta bibliográfica foi usada também revistas cientificas, artigos, 

sites (fontes eletrônicas) e documentos (fontes documentais). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta discussão apresenta uma amostragem sobre a conduta das empresas frente ao 

aspecto ambiental, ou seja, ao conhecimento e adesão de práticas mais sustentáveis dentro 
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de suas organizações. A pesquisa ressaltou pontos críticos de investigação, como mostra 

abaixo a Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Pontos de Investigação das Análises e Discussões da Pesquisa 
 

 
 
  Fonte: Elaboração própria. 

 
Em relação a Lei n. 6.938/81, CONAMA e SISNAMA, apenas duas das seis 

empresas afirmaram conhecer, o que torna o resultado pouco significativo, retratando que 

infelizmente poucas empresas se preocupam com os aspectos cívicos e legais inerentes ao 

meio ambiente. Tal desconhecimento implica sérias consequências para o desenvolvimento 

socioambiental, visto que a Lei n. 6.938/81 deixa evidente em seu Art. 4°, paragrafo único, 

que as atividades empresariais, sejam elas públicas ou privadas devem operar conforme as 

diretrizes da Política Nacional de Maio Ambiente (BRASIL, 1981). A Figura 1, que segue 

abaixo, ilustra bem essa realidade: 
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Figura 1- Conhecimento da Lei N. 6.938/SISNAMA/CONAMA 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O que também implica o desconhecimento do órgão de aconselhamento e decisão 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente e do SISNAMA - Sistema Nacional do 

Meio Ambiente, órgão este responsável pelo cumprimento da gestão ambiental brasileira. 

Portanto, esses resultados revelam certo distanciamento dos padrões estabelecidos pela lei. 

Conforme Barbieri (2016, p. 48) as iniciativas de gestão nacionais e locais devem acompanhar 

as iniciativas globais e regionais ou não terão resultado.  

Por isso, se torna tão essencial que as empresas das pequenas cidades possam se 

envolver com a causa da sustentabilidade, ou simplesmente possam adotar práticas cotidianas 

menos nocivas ao meio ambiente. Em relação à aquisição de fontes de energia renovável, 

quatro das seis empresas pesquisadas afirmaram que já cogitaram implantar alguma fonte de 

energia renovável, entretanto desistiram ao ter conhecimento dos custos de sua implantação. 

Isso demostra em primeira mão que os empresários não se atrelaram aos benefícios em longo 

prazo, mas sim o despendimento de capital imediato. A Figura 2 subsequente evidencia bem 

esse resultado, por meio da pesquisa: 

 

 

 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

 
 

179 

Figura 2- Obtenção de energia renovável 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Cabe ressaltar também, que a maioria das pequenas empresas desconhecem os 

incentivos e dispositivos que existem para viabilizar essa adesão. Temos como exemplo, a 

Resolução Normativa n° 482/2012 da ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, que 

passou a vigorar em 17 de abril de 2012, para estimular os usuários de residências e pequenos 

empreendimentos a produzirem suas próprias energias renováveis e ainda receberem a 

compensação pelo excedente de produção, por meio de sua distribuidora energética local. 

Nessa circunstância, as iniciativas estão cada vez mais presentes na atualidade, só basta serem 

divulgadas e englobadas pelas organizações. 

Mediante o exposto, observa-se que as vantagens da aquisição de uma fonte de 

energia renovável se sobressaem em relação aos custos, como a energia solar, que não gera 

poluição, exige pouca manutenção e ainda possui uma vida útil longa. Nessa perspectiva, há 

uma discordância entre o resultado da pesquisa e os objetivos da Polícia Nacional de Meio 

Ambiente, Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, quanto à adoção de energias renováveis, 

pois em seu Art. 4°, Inciso I, reforça que o desenvolvimento socioeconômico deve ser 

proporcional à qualidade do meio ambiente e ao equilíbrio ecológico. (BRASIL, 1981). 

Portanto, incorporar hábitos de sustentabilidade é imprescindível para o cumprimento da 

referida legislação.  

Quanto à preferência por lâmpadas, aparelhos e equipamentos que consumam 

menos energia ou água, cinco das seis empresas firmaram possuir ou adquirir estes. Talvez, 
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por serem mais econômicos do ponto de vista operacional, além disso, as empresas não são 

diferentes das casas familiares, onde seu responsável ao adquirir seus eletrodomésticos 

objetiva economizar na fatura de energia, água e gás, buscando sempre poupar para cumprir 

suas responsabilidades financeiras mensais. Nessa vertente, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, Art. 9°, inciso V, tem como um dos Instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente estimular a criação ou aquisição de tecnologias e equipamentos orientados para a 

melhoria da qualidade do meio ambiente (BRASIL, 1981). Por essa razão, as empresas foram 

quase unanimes quanto à aquisição de objetos dentro dos padrões de classificação de 

consumo sustentável. Veja a Figura 3 abaixo, elucidando essa realidade por meio da pesquisa 

desenvolvida: 

 

Figura 3- Aquisição de equipamentos mais econômicos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
Os resultados apontam que gradativamente as empresas vão adquirindo mais 

comprometimento com a temática meio ambiente, possivelmente por interferirem 

diretamente nas questões financeiras, fiscais e de saúde. Diante disso, é possível destacar que 

o desenvolvimento econômico pode e deve ocorrer concomitante aos aspectos da 

sustentabilidade. No que concerne a realização ou pretensão de desenvolver algum projeto 

de preservação ao meio ambiente dentro de sua empresa, quatro das seis empresas afirmaram 

que nunca pensaram. Isso representa a falta de informação, pouca importância ou mesmo a 
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falta de compreensão para com a realidade que acomete a questão ambiental e ainda, a 

qualidade de vida associada ao consumismo.  

É notório ressaltar que, as empresas precisam introduzir no seu processo de 

organização, meios sustentáveis a fim de minimizar os impactos sofridos ao meio ambiente, 

pois sabe-se que, o descarte de lixo, o acúmulo de produtos vencidos e ainda, a ausência de 

práticas de preservação do ambiente, ocasionam graves impactos prejudiciais ao meio 

ambiente e refletem negativamente na imagem do administrador. É evidente que as 

organizações necessitam ter essa preocupação com o meio ambiente, e também com o meio 

social, tendo em vista que compõem a participação social e devem exercer sua cidadania, pois 

a implantação de ações empresariais que beneficiem a natureza, promoverão um resultado 

financeiro mais eficaz, além de representar um diferencial de competitividade e destaque 

diante das empresas que introduzirem ações de sustentabilidade, passando a garantir também 

maior produtividade como também a satisfação de seus consumidores. 

 

Figura 4 - Pretensão em Desenvolver Projeto Ambiental 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por outro lado, questionando os entrevistados, de que maneira dentro de sua 

empresa, manipula o lixo e os resíduos excedentes do processo de produção/serviço, cinco 

entrevistados responderam que descartam tudo no lixo, representando assim que não há uma 

separação seletiva de lixo orgânico e inorgânico que promova uma melhor forma de viabilizar 

um destino correto para esses resíduos. Diante disso, a falta de gerenciamento sustentável 
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faz com que a organização seja passível de sofrer multas ou até mesmo outras penalidades 

quanto a desestruturação que condiciona a má elaboração de estratégias de descarte correto 

do lixo produzido. Corroborando com isso, o homem jamais foi tão incitado a consumir, 

representando assim, uma proliferação cada vez mais predominante, perante a inspiração 

significativa de uma mídia dominadora que, incorporada ao pensamento de que o 

desenvolvimento econômico é categoria para decidir problemas sociais, tem ocasionado uma 

geração preocupante de resíduo.  

Diante dessa conjuntura, é preciso enfatizar como ator fundamental a mercadoria 

descartável (as embalagens), ou seja, como expõe MAGERA (2005), tudo que possui vida 

muito breve no processo do consumo financeiro. Dentro desse enfoque o que seria 

fundamental inicialmente era que as empresas pudessem promover ações de incentivo que 

colabore com a correta utilização do lixo, visto que, ainda há muito o que fazer para que seja 

incorporada a ideia de que as organizações realizem o incentivo às práticas de manipulação 

de forma correta de todos os insumos jogados fora levando-se em conta que, muitas dessas 

empresas não adotam estratégias de incentivo ao desenvolvimento sustentável. Reduzir a 

proporção de lixo é um costume cada vez mais imprescindível, tal ação deve priorizar as 

opções que cada um pratica. 

 

Figura 5 - Reaproveitamento do lixo/resíduos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Por fim, diante das medidas executadas pelas empresas para garantir uma boa 

Gestão Ambiental, é importante salientar que os resíduos quando não processados da 

maneira correta, ou até mesmo controlados e inspecionados provocam amplos conflitos 

ambientais. Neste sentido, se faz primordial seguir medidas favoráveis a redução da origem 

de resíduos. Dentre tais alcances existem técnicas e processos sustentáveis de melhoramento, 

contenção de desperdício, avanço de ações, que colaborarão para diminuição de despesas e 

denominador avanço de rendimento em uma determinada empresa. O ato de reciclar tem 

vários benefícios, como por exemplo, diminuir a quantidade de lixo, conservar os recursos 

naturais, diminuição da poluição, economia de recursos e a geração de novos empregos, pois 

além de fazer um bem maravilhoso para o nosso ambiente, contribui também para a geração 

de empregos. 

 

Figura 6 - Adoção de medidas sustentáveis 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No entanto, os resultados obtidos ressaltam ainda que, nesse fator crucial de 

estratégias de Gestão Ambiental reconhecidas pelas empresas, faz-se necessário que seja 

desenvolvido um mecanismo de melhor funcionalidade, sobretudo, no que concerne ao 

aprimoramento de condicionalidades de formas de execução de ações voltadas para a prática 

de reciclagem e reutilização de produtos reciclados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletir acerca do direcionamento e desempenho organizacional sem observar 

positivamente a questão ambiental é contraditória diante do enfoque atualizado da estratégia. 

Isso denota considerar não apenas as perspectivas sólidas e objetivas do ambiente, como 

também de que maneira é compreendido o espaço. Tendo em vista que estas circunstâncias 

interferem espontaneamente na constituição das estratégias e a consequente atuação das 

empresas, compreende-se que é preciso ainda muita discussão diante das questões que 

envolvem as estratégias de gestão ambiental e a minimização de impactos causados à natureza 

pela ação empresarial. É evidente que as sucessivas modificações sofridas pela natureza 

pressionam a postura das organizações; dependendo da amplitude dessas transformações, 

esse processo tem a possibilidade de induzir a alterações na maneira e no desempenho 

organizacional.  

Atualmente, a ampla dificuldade consiste em presumir essas variações ambientais e 

a provável importância nas organizações. Isso denota que, diante do que foi desenvolvido 

neste artigo, sobretudo na postura das empresas avaliadas através da pesquisa de campo, que 

a maioria das empresas nem sequer conhecem a Lei 6.938/81 / Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) / Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o que reflete 

a pouca preocupação destas diante da responsabilidade ambiental, social e cívica. Por outro 

lado, o que traz um pouco de tranquilidade, é saber que, estas organizações buscam de certa 

forma minimizar os fatores de biodegradação da natureza, adotando a utilização de 

embalagens biodegradáveis ou recicláveis, causando uma certa harmonia onde a integração 

entre organização e espaço é de alguma forma, satisfatória.  

Deste modo, o estudo das estaturas e processos ambientais auxilia no 

entendimento, ainda que forma um tanto restrita, o nível de alteração dos impactos 

ambientais e por decorrência as prováveis interferências sobre as organizações. Diante disso, 

como conclusão final das análises, verificou-se no empresariado um conhecimento ainda 

pouco expressivo sobre as leis ambientais e a inexistência de estímulos a nível local para a 

adesão a práticas mais responsáveis de gestão, pois alguns dos entrevistados apontaram de 

forma clara, uma grande dificuldade de inserir em suas empresas manejos mais precisos e 

fundamentais para minimizar os impactos ambientais e auxiliar no equilíbrio do consumo e 

da responsabilidade ambiental. 
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RESUMO 

Entender as relações desenvolvidas por uma empresa no dia-a-dia 
vai além do que ela produz ou vende, pois essas organizações 
interferem de forma direta e indireta nas relações ambientais, 
sociais econômicas da região onde se localizam. A presente 
pesquisa objetiva contribuir para o reconhecimento e construção 
de organizações empresariais com valores socioambientais e 
responsabilidade social, além de conceituar sustentabilidade 
empresarial, enfocando o tripé da sustentabilidade; explicar as 
vantagens e benefícios que a sustentabilidade empresarial promove 
para empresas e comunidade; dialogar sobre a prática 
greenwashing, conhecido como mentira verde. Essa temática 
possui relevância por se relacionar de forma direta tanto com as 
empresas quanto com a comunidade em geral. Para o 
desenvolvimento da pesquisa utilizou-se a revisão bibliográfica 
com estudo e amparo de diversos autores que escreveram sobre 
essa temática, destacando-se as contribuições de 
(BOAVENTURA,2015); (PRADO,2016); (SOUSA,2016). Como 
resultado evidenciou-se que a sustentabilidade empresarial, ao ser 
desenvolvida, promove inúmeras melhorias para empresa (melhor 
posicionamento da marca, satisfação dos colaboradores e clientes), 
além de beneficiar a sociedade de um modo geral, com ações 
efetivas no campo ambiental e social, porém algumas empresas 
ainda usam essa prática de má-fé para ludibriar o cliente. 

  

  

 

 
 
BUSINESS SUSTAINABILITY: A Determining Factor in Customer and 
Employee Satisfaction 

  

 

 

 

 

 

Understanding the relationships developed by a company on a day-
to-day basis goes beyond what it produces or sells, as these 
organizations interfere directly and indirectly in the environmental, 
social and economic relations of the region where it is located. This 
research aims to contribute to the recognition and construction of 
business organizations with socio-environmental values and social 
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responsibility, in addition to: Conceptualizing corporate 
sustainability, focusing on the sustainability tripod; explain the 
advantages and benefits that corporate sustainability promotes for 
companies and the community; talk about the greenwashing 
practice known as the green lie. This theme is relevant because it 
relates directly to both companies and the community in general. 
For the development of the research, a biographical review was 
used with the study and support of several authors who wrote on 
this theme, highlighting the contributions of (BOAVENTURA, 
2015); (PRADO, 2016); (SOUSA, 2016). As a result, it became 
evident that when corporate sustainability is developed, it 
promotes numerous improvements for the company (better brand 
positioning, employee and customer satisfaction) in addition to 
benefiting society in general, with effective actions in the 
environmental and social field, however some companies still use 
this practice in bad faith to lubricate the customer.  

  

 

1 INTRODUÇÃO  

 
Atualmente, a realidade mercadológica vem sofrendo transformações bem 

expressivas, principalmente, no que se relaciona à percepção dos clientes e dos colaboradores 

sobre as necessidades que as empresas precisam atender. Observa-se também que, com o 

passar do tempo, houve uma mudança bastante expressiva no que se refere ao 

comportamento empresarial, juntamente com objetivo do lucro, que é o foco primordial da 

atividade, foram surgindo novas preocupações dentro das organizações como é o caso da 

preocupação com o meio ambiente e com a Sustentabilidade Empresarial, como estratégia 

competitiva. Esta estratégia  nasce também como resposta a rápidas mudanças sociais, 

políticas e ambientais pelas quais o mundo passa. 

Segundo Hernandez e Caldas (2001, p.2), “as organizações mudam para fazer face 

à crescente competitividade, cumprir novas leis ou regulamentações, introduzir novas 

tecnologias ou atender às variações nas preferências de consumidores ou de parceiros”. 

Essas mudanças incluíram o advento da Responsabilidade Social, como elemento 

integrador da Sustentabilidade Empresarial. A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

compõem o conjunto de valores defendidos pelas organizações, bem como um componente 

integrante da ética empresarial. 

Sobre os valores dentro do ambiente corporativo, ressalta-se que os mais notáveis 

dentro das organizações são os seguintes: compromisso, garantia de serviços e produtos; 

confiança; práticas de preços competitivos; responsabilidade social e com o meio ambiente. 

Ao aprofundar os debates em torno desse tema, questiona-se: A sustentabilidade empresarial 
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oferece real diferencial competitivo para as empresas, agregando valor e aumentando a 

satisfação de clientes e colaboradores? 

Este trabalho pauta-se na investigação, através do estudo e da pesquisa sobre a 

sustentabilidade empresarial com enfoque na satisfação dos clientes e colaboradores, 

englobando suas performances social, econômica e ambiental. O estudo tem como objetivo 

contribuir para o reconhecimento e construção de organizações empresariais com valores 

socioambientais e responsabilidade social, além de conceituar sustentabilidade empresarial, 

enfocando o tripé da sustentabilidade; explicar as vantagens e os benefícios que a 

sustentabilidade empresarial promove para empresas e comunidade; dialogar sobre a prática 

greenwashing, conhecido como mentira verde. 

Nesse contexto de mudanças de paradigmas, verifica-se a necessidade de que esse 

tema seja amplamente debatido e difundido, para que a comunidade acadêmica, empresarial 

e interessados se atentem para sua importância. Assim, esse trabalho se justifica pela 

necessidade de informar e divulgar ações empresariais que contemplem essa temática, 

verificando a prática das ações empresariais no âmbito do triple bottom line. Buscando 

demonstrar quais atitudes empresariais vêm contribuindo positivamente no tripé da 

sustentabilidade e seus reflexos sobre o diferencial competitivo, assim como a demonstração 

do impacto da sustentabilidade empresarial, através de referências teóricas. 

Metodologicamente, a pesquisa é caracterizada como uma revisão bibliográfica, 

apoiada em estudos realizados por outros autores, através de uma abordagem qualitativa.      

Inicialmente, o estudo apresenta o conceito de sustentabilidade ambiental e suas dimensões: 

econômica, social e ambiental. Em seguida, são apresentadas algumas análises e resultados 

alcançados não apenas nessa pesquisa como também no trabalho de outros autores que já 

discorreram sobre essa temática.  

Apresentado todo o contexto, destaca-se que a presente pesquisa justifica-se ainda 

pela necessidade de ampliar as discussões sobre Sustentabilidade Empresarial ou tripé da 

Sustentabilidade (também conhecido como triple bottom line) assumindo grande relevância a 

responsabilidade perante as pessoas que estudam esse tema, ressaltando-se que os resultados 

encontrados corroboram para mudança de comportamento tanto por parte das organizações 

como dos consumidores, ficando o trabalho disponível para ser aprimorado por pesquisas 

futuras. 
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2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: Uma nova postura organizacional 

 

O momento atual vem se mostrando muito relevante para o segmento empresarial, 

onde se nota que, ao longo dos anos, as empresas de diversos segmentos vêm cada mais se 

consolidando como um elemento dinamizador e enriquecedor da economia na qual elas estão 

inseridas. 

Conforme Donato (2008, apud ONU), a sustentabilidade pode ser definida como 

as estratégias adotadas pelo meio empresarial no desenvolvimento de produtos, serviços e 

bens que satisfaçam as necessidades humanas, sem, no entanto, afetar as necessidades das 

gerações futuras. Tendo em vista a relevância da sustentabilidade empresarial, as empresas 

investem nas estratégias que ofereçam vantagens sustentáveis em seus processos. Cabe às 

empresas verificar quais processos podem ser transformados, a fim de se tornarem 

sustentáveis e de obter um diferencial competitivo. 

 

2.1 Responsabilidade Social  

 

Em suma, pode-se identificar a ocorrência da responsabilidade social,   quando as 

empresas procuram, de maneira voluntária, desenvolver ações para promover uma sociedade 

mais justa e igualitária, primando também pelos cuidados com o meio ambiente. 

Ashely (2012) ressalta que para entender a conceituação de responsabilidade social 

é preciso compreender que esse conceito acontece em dois níveis distintos: nível interno, 

relaciona-se com os trabalhadores e todas as partes afetadas pela empresa que colaboram 

direta ou indiretamente e que de algum modo podem influenciar na obtenção dos resultados; 

já o nível externo, é compreendido como consequências de ações que uma determinada 

empresa provoca sobre o meio ambiente, parceiros de negócio, comunidade, consumidores 

etc. 

Sousa (2016) defende que dialogar sobre responsabilidade social requer uma 

reflexão sobre a função das empresas em uma sociedade, pois ela implica no fato de que uma 

organização não objetiva apenas o lucro, pois ela pode promover melhorias financeiras e 

sociais para seus colaboradores, contribuindo também de maneira positiva para o 

desenvolvimento do meio onde essa organização se encontra inserida. Assim, a 

responsabilidade social geralmente envolve ações que primam pela cultura, lazer, 

responsabilidade ambiental dentre outros benefícios para a comunidade. 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

 
 

191 

Fica nítida a amplitude que a responsabilidade social atinge, afetando 

exponencialmente as empresas nas suas ambições de se consolidar como marcas de valor 

para a sociedade. Segundo (SOUZA, 2006 p.47) “A gestão responsável é a maneira que as 

empresas dispõem para contribuir para um novo modelo de desenvolvimento”. 

Sobre fatores que originaram o conceito de responsabilidade social, sabe-se que eles 

são muitos e que se diversificaram ainda mais com o advento da globalização e das mudanças 

nas indústrias. Nessa conjuntura, foram surgindo novas preocupações e expectativas não 

apenas dos clientes, mas também das autoridades públicas e dos investidores. Boaventura 

(2015) entende que a comunidade, bem como muitas instituições e os próprios consumidores 

e investidores, começaram a questionar e a desaprovar muitos dos danos que determinadas 

atividades econômicas causavam ao meio ambiente, a partir disso foram surgindo pressões 

para que as empresas começassem a observar e a cumprir os requisitos ambientais exigidos 

pelas agências e entidades reguladoras, adequando sua  cadeia de produção a um modo que 

primasse por mais respeito ao meio ambiente, promovendo ganhos ambiental, social e 

econômico.  

Ao se voltar o olhar para os primórdios da história e do surgimento desse 

fenômeno, observa-se que os primeiros estudos, que contemplaram a responsabilidade 

social, ocorreram em meados da década de 50, nos Estados Unidos e mais tarde, no 

continente europeu, nos anos 60. Ressalta-se que as primeiras manifestações sobre essa 

temática foram observadas em 1906, porém, essas não receberam apoio, porque foram 

relacionadas ao socialismo. Assim, somente em 1953 nos Estados Unidos, esses estudos 

foram ganhando adeptos e caráter científico, sendo pouco a pouco difundidos. Já na década 

de 70, houve o interesse de alguns profissionais em estudar essa temática, assim a 

responsabilidade social transformou-se em um novo campo de estudo. Sobre o tema, 

Bertoncello afirma:  

 

A teoria sobre Responsabilidade Social surgiu na década de 1950 sendo um de 
seus precursores Bowen (1957, p.03). O autor baseou-se na ideia de que os 
negócios são centros vitais de poder e decisão e que as ações das empresas 
atingem a vida dos cidadãos em muitos pontos, questionou quais as 
responsabilidades com a sociedade que se espera dos “homens de negócios”, e 
defendeu a ideia de que as empresas devem compreender melhor seu impacto 
social, e que o desempenho social e ético deve ser avaliado por meio de auditorias 
e devem ainda ser incorporados à gestão de negócios. (BERTONCELLO; 
JUNIOR.2007.p.71) 

 

O primeiro país onde a prestação de contas dos investimentos sociais das empresas 

se tornou obrigatório foi a França, com medidas que beneficiavam a grande número de 
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funcionários e a comunidade em geral. Assim, isso se tornou um marco no que se refere a 

essa nova conjuntura empresarial, que, ao buscar lucro, prima também pelo desenvolvimento 

de outras esferas como a ambiental e a social. 

Voltando os olhos para a história, descobriu-se que a conceituação mais sistemática 

de Responsabilidade Social Empresarial ocorreu através do Conselho Empresarial Mundial 

para o Desenvolvimento Sustentável em 2001, afirmando que: 

 

se trata de comprometimento permanente dos empresários de adotar um 
comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, 
promovendo melhorias simultaneamente e gradualmente, primando pela 
qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e 
da sociedade em geral. (SILVA, 2001.p.34) 

 

Nesse conceito, nota-se a importância dessas ações estarem firmemente baseadas 

na ética, bem como na transparência das relações existentes entre empresa, colaboradores e 

comunidade, buscando também a preservação do meio ambiente, respeitando a diversidade 

e promovendo reduções nas disparidades sociais presentes na sociedade atual.  Para a autora: 

 
É preciso, pois, avaliar como as organizações podem e devem se posicionar diante 
de uma sociedade cada vez mais exigente e consciente das responsabilidades que 
as companhias tem em relação à economia, ao meio ambiente e à própria 
sociedade, não podendo hoje as empresas existirem única e exclusivamente em 
função do lucro (SOUZA,2006 p.78). 

 

Desse modo, foram surgindo as ações que hoje são definidas como 

responsabilidade social empresarial, que atualmente está bem representada na aquisição e 

implementação de uma série de instrumentos de certificação criados nos últimos anos.  

Sobre isso é notório que a compreensão de que as empresas estão cada vez mais 

preocupadas em obter esses selos ou certificados, já que eles representam um diferencial 

significativo nesse ramo, que está cada vez mais competitivo.  Assim, as empresas vêm nessas 

certificações vantagens, que fazem diferença na hora estabelecer comparações com as 

empresas concorrentes.  

Os anseios de mudança no panorama empresarial principalmente nos eixos social e 

ambiental, reivindicados principalmente por parte da população economicamente ativa, 

despertou o interesse das empresas a adotarem medidas de reformulação da política interna, 

adequando-se às normas impostas pelas entidades certificadoras. Conforme defende o 

pensamento do autor: 

 

O crescente aumento da complexidade dos negócios, o avanço de novas 
tecnologias, o incremento da produtividade levou a um aumento significativo da 
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competitividade entre as empresas e, desta forma, elas tendem a investir mais em 
processos de gestão de forma a obter diferenciais competitivos. (ASHLEY, 2012, 
p.3) 

 
 

Para alcançar o diferencial competitivo, as empresas precisam inovar nos seus 

processos de gestão e com isso estabelecer uma conexão maior com a comunidade onde 

atua, levantando a questão da responsabilidade ambiental e social podem ganhar 

reconhecimento e gerar valor. 

Para a Revista de Ciências Gerenciais (2009) merecem destaque as seguintes 

certificações que atualmente se configuram como as mais cobiçadas pelo fato de 

proporcionarem grande visibilidade no que se refere à Responsabilidade Social Empresarial, 

fazendo com que gestores mudem sua ótica de análise, objetivando conquistar e fidelizar 

clientes;  

 

✔ Selo Empresa Amiga da Criança: Selo criado pela Fundação Abrinq para empresas 

que combatem o trabalho infantil. 

✔ ISO 14000: O ISO 14000 que dá destaque às ações ambientais da empresa 

merecedora da certificação. 

✔ AA1000: Essa certificação de cunho social enfoca principalmente a relação da 

empresa com seus diversos parceiros. 

 

Ressalta-se que as normas citadas acima são apenas as principais que vêm sendo 

observadas como alguns elementos norteadores dessa nova visão empresarial, mas, além 

deles, existem outros mecanismos que contribuem para esse fenômeno.  

Para Weingrill (2003), as ações voltadas para a Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE) devem seguir princípios que orientem essas normas, a fim de que se obtenham essas 

certificações. Sobre esses princípios destacam-se: 

 

✔ “Accountability”: Ato de responsabilizar-se pelas consequências de suas ações e 

decisões, respondendo pelos seus impactos na sociedade, na economia e no meio 

ambiente. 

✔ Transparência: Fornecer às partes interessadas de forma acessível, clara, 

compreensível e, em prazos adequados, todas as informações sobre os fatos que 

possam afetá-las. 
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✔ Comportamento ético: Agir de modo aceito como correto pela sociedade – com 

base nos valores da honestidade, equidade e integridade, perante as pessoas e a 

natureza – e de forma consistente com as normas internacionais de comportamento. 

 

Nesse contexto, as empresas, ao buscarem lucros e se manterem em posição de 

destaque no mercado, necessitam cumprir muitas normas, baseadas no respeito a suas 

concorrentes, aos seus fornecedores, seus clientes, a toda a sociedade e ao meio ambiente. 

Sobre os princípios: 

 

Ainda sobre esses princípios é importante ressaltar que: na prática, tais princípios 
consistem em, por exemplo, fabricar produtos ambientalmente responsáveis de 
maneira a melhorar sua posição competitiva, aproveitar-se das oportunidades 
propiciadas por requisitos legais para inovar produtos que possam dar uma 
contribuição especial para a sociedade, suprir necessidades sociais 
comercializando produtos que beneficiem grupos específicos como deficientes, 
crianças e minorias. Voluntariamente, utilizar recursos da organização para ajudar 
a solucionar problemas sociais. (BERTONCELLO; JUNIOR. 2007.p.73) 

 

Ao se analisarem esses princípios, nota-se que essa adequação às políticas de 

Responsabilidade Social Empresarial não é algo que se faz de um dia para outro, é preciso 

estar subsidiado de planejamento, foco e desenvolver um bom trabalho em equipe, firmado 

em compromisso e cooperativismo. Assim a empresa é formada por um conjunto de 

colaboradores e através de suas ações vão modificando o comportamento empresarial, em 

todos os direcionamentos. 

 

2.2 Políticas de Responsabilidade 

 
Baseado nas informações prestadas nesse trabalho, bem como nas obras que o 

subsidiam teoricamente, vê-se que o fenômeno da Responsabilidade Social Empresarial, não 

foi um fenômeno que surgiu de forma rápida, e, muito menos, um fenômeno passageiro. 

Visto que com o seu advento, observaram-se grandes melhorias bilaterais no que se refere à 

atividade empresarial, ou seja, promovendo ganhos para o empresário, bem como para o 

cliente. 

Rocha (2013) fala que as empresas aos poucos foram percebendo anseios por parte 

de sua clientela e foram concomitantemente promovendo mudanças em suas ações, 

buscando uma maneira de melhor satisfazer esses anseios, assim promoveu-se a tão falada 

responsabilidade social, que se consolida através de ações e políticas integradoras que buscam 

uma maneira harmônica de integrar as atividades econômicas com os demais sujeitos e 
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elementos que, direta ou indiretamente, se relacionam com essa atividade, como o caso do 

meio ambiente, da comunidade, dos valores e etc. Conforme o autor: 

 

Responsabilidade social pode ser definida como o compromisso que uma 
organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes 
que a afetem positivamente, [...] agindo proativamente e coerentemente no que 
tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas para com 
ela. A organização [...] assume obrigações de caráter moral, além das estabelecidas 
em lei, mesmo que não diretamente vinculadas às suas atividades, mas que possam 
contribuir para o desenvolvimento sustentável dos povos. (ASHLEY, 2002, p.98) 
 

 
A sociedade possui um olhar muito mais atento sobre a responsabilidade social 

desenvolvida pelas empresas, tornando-se este um fator crucial para a legitimação das boas 

práticas empresariais. 

Fajardo (2014), em seus escritos, ao falar sobre consumo consciente relaciona tanto 

o comportamento organizacional quanto o comportamento do consumidor como 

preponderantes para sustentabilidade empresarial, devendo cada sujeito assumir seu papel 

ativo nessa relação, olhando, ao mesmo tempo, para as esferas: econômicas, ambiental e 

social, na busca por um ponto de equilíbrio que traga um nível de satisfação elevado para a 

empresa através do lucro, para o meio ambiente através da preservação e/ou redução de 

impactos e para a comunidade onde a corporação está inserida através de políticas sociais. 

 

2.3 Meio Ambiente   

 

Nos últimos tempos, aconteceu a ampliação e divulgação da Responsabilidade 

Social Empresarial e dos conceitos vinculados ao tema, como sustentabilidade empresarial 

ou cidadania empresarial, preservação de recursos. Provavelmente, isso tenha acontecido em 

resposta aos novos desafios surgidos com o advento da globalização e do surgimento das 

tecnologias. Sobre o tema afirma Lewis:  

 

Além disso, o crescimento econômico só será possível se estiver alicerçado em 
bases sólidas e, portanto, deve haver um desenvolvimento de estratégias 
empresariais competitivas que passem por soluções ambientalmente sustentáveis, 
socialmente corretas e economicamente viáveis. (LEWIS, 2003, p.356) 

 

Machado (2015), a Responsabilidade Social Empresarial ou corporativa está 

geralmente envolvida na procura e nas novas oportunidades como uma maneira de 

responder às demandas ambientais, desafios sociais e anseios econômicos do mercado. 

Dentro do conceito de Responsabilidade Social Empresarial que vem sendo incorporado 
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pelas empresas, o público-alvo deixa de ser apenas o consumidor e passa a abranger um 

número muito maior de pessoas e de empresas, tornando-se sujeitos mais ativos. Segundo 

os autores: 

 

“Responsabilidade Social Corporativa é o comprometimento permanente dos 
empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o 
desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida 
de seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como 
um todo” (NETO E FROES,1999, p.87).  

 

Ashely (2012) relata que responsabilidade social está diretamente e intimamente 

relacionada com desenvolvimento sustentável e, por conseguinte, com práticas de 

preservação do meio ambiente. Nessa conjuntura, uma organização responsável em nível 

social deve ser conhecida pela criação de ações, programas e políticas que contemplem o 

meio ambiente, tendo como elemento norteador a sustentabilidade e suas vertentes.  

 

2.4 Satisfação dos Clientes e Colaboradores 

 

O ser humano é um ser plural, complexo e, por muitas vezes, incompreensível, 

dessa forma, satisfazer esses sujeitos não é uma tarefa simples, é algo que assume uma 

complexidade muito grande, porque depende de uma gama muito variada de fatores, de 

ordem pessoal e organizacional. 

Assim, satisfazer o cliente, que é o principal sujeito responsável pela sobrevivência 

da empresa, tornou-se uma função vital da organização, pois é ele que promove as relações 

comerciais, compra de bens e serviços, movimenta o fluxo de caixa da empresa e colabora, 

de forma direta, para a manutenção e para o funcionamento dela. 

Piazza (2009) afirma que a satisfação pode ser vista como uma resposta positiva do 

cliente em relação ao serviço ou produto adquirido. Sendo, assim, a satisfação do cliente é 

obtida como resultado de avaliações particulares, que esse realiza sobre vários fatores 

atendidos pela empresa. Para Teles: 

 

A partir do conhecimento do conceito de satisfação e insatisfação, se pode 
generalizar a afirmativa de que aquilo que satisfaz motiva, e o que insatisfaz reduz 
a motivação, além de que a necessidade é que gera impulso nos seres vivos, 
diretamente ligado ao motivo. Há, ainda, as tendências inatas a cada pessoa, que 
a levam à ação: a tendência para o poder, realização, afiliação, prazer, segurança, 
curiosidade, agressão. De acordo com a intensidade com a qual se manifesta, 
transforma-se em força de ação e, consequentemente, em motivo.  Teles (1981, 
p. 40) 
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Assim, é preciso saber gerir a organização principalmente no que concerne à 

satisfação do cliente. No que se refere à gestão, sabe-se que essa se refere a todos os processos 

ocorridos dentro de uma organização empresarial. Assim, o gestor ou núcleo gestor deve ter 

uma visão holística sobre toda a empresa, a fim de evitar possíveis problemas e/ou de 

solucioná-los quando esses já não são passiveis de serem evitados. Sobre os desafios do 

gestor, destaca-se a questão da satisfação da clientela e como essa satisfação vai ser gerida de 

modo que perdure, visto que a satisfação está ligada e condicionada a inúmeros fatores da 

gestão e da corporação. 

Atender às necessidades dos consumidores é atributo primordial da empresa, que 

busca sobreviver frente à competitividade existente no momento atual. Para fazer a diferença, 

é preciso surpreender de forma positiva o cliente, na sua experiência com o produto tangível 

ou intangível. Para isso, é necessária a participação consciente e motivada de todos os 

colaboradores que devem estar atentos e aptos a suprir as necessidades explícitas e implícitas 

do cliente.  

Sobre isso, Feigenbaum (1983) apud  Maximiano (2010) destaca  um dos conceitos 

do controle da qualidade total, relatando que esse pode ser caracterizado como um sistema 

efetivamente utilizado para integrar os esforços de manutenção, desenvolvimento, 

aprimoramento da qualidade para promover um produto  ou serviço com níveis mais 

econômicos que tragam plena satisfação ao consumidor. Trata-se, portanto, de uma busca 

pela excelência e sucesso, e as medidas do sucesso hoje não estão consubstanciadas apenas 

no ganho econômico, mas vislumbrando ganhos que transcendem as barreiras financeiras e 

buscam agregar valor social e ambiental. 

Ainda sobre esse assunto, Lacerda define que (CORREA. 2006, p.20) “Qualidade 

é a filosofia de gestão que procura alcançar o pleno atendimento das necessidades e a máxima 

satisfação das expectativas dos clientes/usuários em todos os processos de uma empresa”. 

Assim, uma boa gestão da qualidade e dos demais processos relacionados à atividade 

empresarial deve trabalhar tendo como foco a superação das expectativas de sua clientela, 

garantindo assim a satisfação, ou seja, satisfação está ligada a uma boa gestão e ao alcance 

das expectativas do cliente em relação à empresa e a sua postura no mercado de trabalho, 

nas relações sociais, econômicas e ambientais, sendo importante ressaltar que qualidade tem 

ligação direta com confiabilidade. 

Para Bortolotti et al (2012), confiabilidade, como o próprio nome sugere, está 

relacionada à confiança, ou seja, diz respeito ao modo de como uma empresa desenvolve seu 

comportamento organizacional, mostrando preparo e competência para sobreviver às 
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adversidades que o mercado pode vir a sofrer. Em suma, é a imagem de confiança que uma 

empresa busca repassar para sua clientela, investidores e fornecedores, assim a gestão deve 

guiar o comportamento organizacional, o seu atendimento, voltando para qualidade a fim de 

manter sua confiabilidade.  

A satisfação do cliente torna-se preponderante para que este fidelize sua preferência 

por determinada empresa, ou caso contrário, a falta de confiança sobre a mesma poderá 

reproduzir um marketing negativo com efeito devastador sobre a empresa. “Podemos 

concluir que o nível de responsabilidade deste operador cresceu e sem um treinamento 

adequado, sem um monitoramento ou supervisão, o que seria um simples atendimento 

poderá se transformar em um grande fiasco” (TELES, 1981. p.83) 

A confiança no que se refere à relação Cliente x Organização, é um processo lento 

e gradual, onde as empresas precisam desenvolver técnicas que mostrem ao cliente segurança, 

frente à concretização de seus anseios. Essa relação de confiança, deve ser sólida, pautada no 

respeito, compromisso, ética e seriedade, caso contrário, jamais cativará o consumidor.  

Boaventura (2015) argumenta que empatia pode ser compreendida como a 

capacidade se colocar no lugar de outra pessoa, principalmente no lugar daquela pessoa está 

sendo sujeito passivo numa situação em que você seja o sujeito ativo, ou seja, é uma 

capacidade psicológica voltada para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na 

mesma situação vivenciada por ela, consistindo na busca de experimentar, de forma racional, 

as percepções e as reações do outro.  

A empatia gera uma relação confortável, e dessa relação pode-se gerar ganhos para 

ambos os lados. E nessa relação os colaboradores são peça-chave para aproximar os 

interesses da empresa e dos clientes. Conforme Piazza: 

 

“Empatia, Talento ou característica que um colaborador tem para colocar-se na 
situação do consumidor, entender suas necessidades e propor soluções de acordo 
com os produtos ou serviços que tem a sua disposição na empresa que atua.” 
(PIAZZA,2009. p.45) 

 

Ainda refletindo sobre os escritos de Piazza (2009), e contextualizando com o 

momento atual, é preciso destacar que empatia é um das competências comportamentais 

(também conhecida como Soft Skills) mais solicitada pelas empresas, quando estão num 

processo de recrutamento e seleção, por entenderem que os colaboradores precisam ter ou 

desenvolver essa competência, a fim de ampliar as possibilidades de satisfação da clientela, 

tendo em vista que o colaborador empático consegue se projetar no lugar do cliente e assim 

desenvolver um maior senso de autorresponsabilidade perante as atividades da organização. 
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No geral, uma empresa que prima pelo desenvolvimento das potencialidades de 

seus colaboradores, incluindo o desenvolvimento do sentimento de empatia, está na direção 

certa para provocar a satisfação de seus clientes. Paralelo a isso, a empresa deve mostrar 

preocupação com meio ambiente bem como desenvolver ações efetivas de proteção, 

recuperação e compensação ambiental, isso a deixa com maior e melhor visibilidade perante 

suas concorrentes. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Vergara (2015) explica que metodologia pode ser entendida, de forma simples, 

como todos os procedimentos, métodos e técnicas empregadas numa pesquisa científica. A 

presente pesquisa é norteada por objetivos que trazem uma abordagem partindo do contexto 

geral para específico.  

Como ponto de partida de toda e qualquer pesquisa, primeiro foi definido o tema, 

realizada a delimitação da temática e definidos os objetivos, já que esses são um dos principais 

elementos norteadores do pesquisador. 

Metodologicamente, trata-se de uma revisão da literatura, ou seja, o trabalho foi 

desenvolvido analisando a produção de autores que já escreveram sobre esse tema. Para 

iniciar a pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico e esse, após escolhido, foi analisado 

com o interesse de selecionar as informações que seriam inseridas no referencial da pesquisa. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com finalidade de conseguir 

o referencial teórico, para que contribuísse para obtenção de informações para ajudar a 

explicar as questões diretamente relacionadas com o tema em questão. Quanto à natureza, 

esta pesquisa caracteriza-se pelo tipo descritiva, com uma abordagem qualitativa. Richardson 

(2014) discorre sobre pesquisa qualitativa destacando que, nesse tipo de produção, os autores 

analisam o objeto de estudo interpretando sua ocorrência no cenário natural onde o mesmo 

ocorre, buscando entender o comportamento dos sujeitos envolvidos no fenômeno 

estudado, motivo e também as causas que levam tal fato a acontecer. 

Como limitação da pesquisa, pelo fato de se tratar de uma revisão da literatura, 

destaca-se principalmente a escassez de fontes em determinados pontos da pesquisa, ou 

quando essas não escassas, trazem uma abordagem muito geral do objeto de estudo, outra 

questão a ser destacada é o fato de ainda haver relutância e descredito da importância da 

Sustentabilidade Empresarial, tanto por parte de empresas como de clientes. 
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Ao concluir a pesquisa, os resultados foram apresentados tanto em forma de texto 

como através de gráficos, onde é possível visualizar contribuições dos teóricos envolvidos, 

assim como reflexões desenvolvidas pelos autores desta pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Desenvolvimento sustentável foi um conceito proposto pela primeira vez em 1987, 

proposto pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente. Para Boaventura (2015), esse 

conceito faz referência às necessidades atuais sem comprometer a capacidade de gerações 

futuras suprirem suas necessidades.  Com o passar do tempo, as discussões acerca do 

conceito de sustentabilidade tornaram-se mais frequentes e acaloradas nos mais diversos 

meios, tanto nos midiáticos, quanto na sociedade em geral. Paralelo a isso, as empresas foram 

percebendo os inúmeros benéficos oriundos das práticas sustentáveis, não apenas em 

promover debates sobre essa temática, como de fato empreender ações que contemplem não 

apenas a inteligência de mercado ou lucro, mas que se preocupe com o aspecto ambiental 

bem como, o social. 

Sobre isso se verifica que as empresas estão cada vez mais empenhadas em 

colaborar para a sustentabilidade empresarial, fazendo relação a isso a necessária 

preocupação com o meio ambiente e com questões sociais, pois essa postura colabora 

diretamente com a satisfação dos clientes e esta satisfação tende a se fidelizar, colaborando 

para a sobrevivência e crescimento da empresa (Figura 1). 

 

Figura 1 - Pilares da Sustentabilidade 

 

Fonte: Adaptado pelos autores 
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Ao se analisar a imagem acima, vê-se o destaque aos fatores Ambiental, Econômico 

e Social e, na parte central, nota-se a sustentabilidade, representando ganhos pelos três fatores 

ou pilares. Mas o que as empresas ganham ao promover essa sustentabilidade?  Há de fato 

uma visão sistematizada por parte da organização que enxerga as ações sustentáveis como 

um investimento e não como um gasto? 

Sobre esse tema, Boaventura (2015) defende que as empresas que investem em 

ações de sustentabilidade ganham em vários aspectos: ela ganha visibilidade e notoriedade, 

tornando-se uma referência dentro e fora de sua região, pois hoje empresas desse tipo estão, 

cada vez mais, atraindo a atenção das pessoas que, possivelmente, se tornem clientes e gerem 

lucros para empresa e, consequentemente, para o empresário. 

Pesquisas apontam que empresas sustentáveis, aquelas de fato possuem um 

discurso alinhado, respaldado com práticas sustentáveis, possibilitam uma experiência mais 

satisfatória aos seus clientes, que veem uma aproximação dos seus valores pessoais com os 

valores organizacionais, destacando-se que esse reconhecimento por parte do público é um 

processo construído de forma gradual (FAJARDO, 2014). 

Bortolotti et al. (2012) fala que a satisfação da clientela é fator primordial para 

sobrevivência de toda e qualquer organização. Essa busca contínua em satisfazer clientes é 

um dos objetivos mais importante, deve estar alinhado também à satisfação dos 

colaboradores, pois a satisfação desses está diretamente relacionado ao atendimento de 

qualidade, excelência no serviço prestado e desenvolvimento de uma plena cidadania 

organizacional. 

Freitas (2016), em suas pesquisas, dialoga sobre a relação entre sustentabilidade e o 

direito ao futuro da geração atual e também das futuras gerações e isso vai ao encontro da 

importância do Tripé da Sustentabilidade Empresarial ou como é chamada atualmente de 

Triple Bottom Line, destacando que a esfera da Satisfação abrange tanto o ambiente interno 

quanto externo e que empresas com uma postura sustentável promovem um ambiente de 

maior satisfação entre seus colaboradores, que, por sua vez, projetam sua satisfação nas 

atividades laborais, o que na maioria das vezes resulta em um trabalho de maior qualidade e, 

consequentemente, promovem mais satisfação entre seus clientes, nesse contexto, os 

benefícios adquiridos por essa organização atingem o ambiente interno e externo.  

Segundo Prado (2016), O Triple Bottom Line é um termo estrangeiro que, pouco 

a pouco, foi sendo utilizado praticamente em escala global, podendo ser traduzido e 

entendido como tripé da sustentabilidade, podendo ainda aparecer em algumas literaturas 

como os 3Ps =  (people, planet and profit) ou, em português, “PPL” (pessoas, planeta e 
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lucro). Embora esse conceito tenha sido criado em 1994 pelo sociólogo britânico John 

Elkington, o termo chegou ao Brasil já depois da popularização das redes sociais. 

Para Machado (2015) ao relacionar ações sustentáveis e satisfação aos clientes é 

preciso destacar que somente atitudes sustentáveis não são o suficiente para satisfazer o 

cliente, a satisfação, nesse caso, se relaciona com outros fatores, sendo que alguns deles são 

totalmente externos à postura ou ao comportamento da empresa. Então, mesmo em 

empresas que adotam postura sustentáveis, promovem ações nessa área, ou seja, numa 

possível pesquisa de satisfação, com certeza, irá aparecer uma margem de clientes 

insatisfeitos, devido a outros fatores, alguns desses fatores podem ser intrínsecos ao próprio 

cliente (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Evolução da definição de empresa sustentável no Brasil (%) 

 

Fonte: Monitor de Sustentabilidade Corporativa (2012) 

 

Ser uma empresa sustentável vai mais além do que uma simples definição, pois parte 

do princípio de que o núcleo gestor dessa empresa possui uma visão à frente das demais, 

baseada em valores importantes para o momento atual e para as gerações futuras, o gráfico 

apresentado acima mostra uma evolução vertiginosa nos últimos anos, de como as empresas 

vem buscando promover essa sustentabilidade com ações principalmente voltadas para 

ambiental e o social. 

Voltando os olhos para o gráfico 1, é visível o destaque para a preservação 

ambiental, apresentando uma boa evolução dentro do período estudado, porém, em dados 

comparativos verificados nas pesquisas de Sousa (2016), verifica-se que mesmo as empresas 
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adotando essa postura, a degradação ambiental continuou crescendo num ritmo acelerado, 

degradação causada não essencialmente por atividades empresariais, tendo em vista que 

muitas ações do homem culminam em algum dano ao meio ambiente.  

Padro (2016) afirma que as empresas perceberam que muitas mudanças foram 

impostas nos últimos anos, incluindo a percepção do consumidor em relação aos seus hábitos 

de consumo, essas alterações impactaram organizações e a própria sociedade que viram a 

necessidade de alinhamento não apenas com os desejos e com as necessidades dos 

consumidores, mas também com os seus valores (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Demonstrativo sobre os motivos para premiar empresas pelo trabalho em 
sustentabilidade no Brasil e no Mundo(%) 

 

 

Fonte: Monitor de Sustentabilidade Corporativa (2012) 

 

Toda essa discussão em torno de empresas sustentáveis fomenta a indagação: Como 

está o Brasil em relação a isso? Sobre essa questão, o gráfico 2 traz um panorama da situação 

brasileira em relação aos demais países do mundo, e revela que a situação do Brasil se 

apresenta vantajosa em alguns critérios, mas deixa a desejar muito em outros. 

Nessa comparação, o gráfico mostra que Brasil se destaca principalmente nos 

quesitos de preservação ambiental, sendo esse um dos mais importantes e debatidos itens e 

também no que se refere ações sociais, onde se vem notando uma significativa redução das 

desigualdades sociais. As políticas internas voltadas para promoção, divulgação e 

desenvolvimento da sustentabilidade empresarial colocam o Brasil em situação confortável 

perante os demais países. 

Sobre os itens que o gráfico expõe, o Brasil se encontra em uma situação crítica em 

alguns pontos, os quais devem ser trabalhados para melhorar aqueles índices, destacam-se: a 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

204 

qualidade dos produtos ou serviços ofertados pela organização que ainda é baixa; gestão da 

imagem, pois a imagem de uma organização é determinante para atrair e fidelizar clientes e 

firmar-se como uma empresa forte e competitiva. 

Mas apesar de toda mídia e importância a cerca desse tema, muitas pessoas ainda 

desconhecem, ou seja, não sabem o que é sustentabilidade empresarial, desconhecendo o seu 

tripé e sua função perante a comunidade onde a empresa está instalada. 

Ampliando esse debate, é preciso esclarecer que nem todas as empresas que 

parecem sustentáveis, são de fato sustentáveis. Freitas (2016) afirma que o greenwashing 

pode ser entendido como uma postura onde governos, organizações públicas e privadas, por 

meio do marketing desenvolvem campanhas com afirmações falsas e apresentando uma 

imagem positiva em relação às orientações de sustentabilidade ambiental, num discurso mais 

simples, esse tempo pode ser entendido como uma mentira verde, ocultando a verdadeira 

postura da corporação e, dessa forma, usando de má fé, os valores dos clientes que possuem 

afinidade com as questões ambientais.  

Prado (2016) relata que grande parte dos clientes e possíveis clientes ainda não estão 

preparados para uma análise mais profunda entre o que a empresa mostra através de suas 

campanhas publicitárias e o que eles de fato empreendem, deixando assim espaços para que 

apenas algumas passem a imagem de organização sustentável mais que de fato não possuem 

ações efetivas nas dimensões social e ambiental. 

Aprofundado as reflexões sobre as contribuições de Prado (2016), destaca-se que 

ainda há uma grande parcela de cidadãos que não conhecem o tripé da sustentabilidade. 

Sobre isso, Sousa (2016) fala que é preciso que empresas, poder público, escolas e sociedade, 

de um modo em geral, precisam alinhar práticas para minimizar ou acabar com esse 

desconhecimento, somente a informação e a sensibilização pode melhorar esse quadro, 

trazendo informações para essas pessoas e os transformando em colaboradores dessa causa. 

Machado (2015) defende que é preciso ainda que empresários de todos os portes 

(micro, pequeno, médio e grande) despertem para essa necessidade, infelizmente, a maioria 

das pessoas quando indagadas por empresas que promovem a sustentabilidade só lembram 

e só citam empresas de grande porte e isso deve mudar, iniciando principalmente pelas 

empresas menores que precisam achar uma maneira de promoverem tais ações e se firmarem 

cada vez mais no mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o aumento da preocupação sobre a preservação do ambiente, a 

sustentabilidade em seus mais diversos aspectos, há tempos deixou de ser algo opcional e 

tornou-se algo aspirado pelo ser humano no decorrer de suas atividades do dia, devendo ele 

ter foco nesse conceito e nas ações necessárias para o desenvolvimento do mesmo, para 

promover melhorias e ganhos na sua qualidade de vida, nos aspectos ambientais, sociais e 

econômicos. Dessa forma, as próprias empresas enquanto organismos que tentam manter-

se vivos perante a grande competitividade precisam ser sustentáveis, a fim de não 

sucumbirem frente às transformações que a atualidade impõe. 

Empresas sustentáveis, além de ganharem uma boa exposição frente aos meios 

midiáticos, acabam sendo melhor avaliadas pelos seus clientes e pelos seus possíveis clientes, 

pessoas que buscam produtos ou serviços nessa empresa e por meio dela promovem a 

sustentabilidade. Eles passam a observar, entrar e comprar nessa organização, assim ao 

promoverem a sustentabilidade baseada nos três pilares (ambiental, social e econômico) as 

empresas ajudam o país como um todo, promovem ganhos coletivos e potencializam seus 

lucros. 

Verificou-se que essas empresas, que desenvolvem ações, atitudes e projetos 

sustentáveis, promovem uma maior satisfação para seus clientes internos (colaboradores que 

também são clientes da empresa) como externos, pessoas da comunidade em geral, e, ao 

ficarem satisfeitas, essas pessoas tendem a se fidelizarem a essa referida organização. 

Não se pode deixar de destacar o fato de essa discussão ocorrer hoje de forma 

global, caso que em alguns países há um debate mais amplo e uma mudança de postura mais 

acelerada por parte das organizações e dos próprios consumidores. A amplitude do diálogo 

sobre sustentabilidade ambiental é tão grande que culminou, inclusive, no surgimento e 

utilização de um termo conhecido quase que em nível global: o Triple Bottom Line. 

Outro ponto importante da pesquisa é fato de que mesmo depois de muitos estudos 

apontarem para necessidade da preservação ambiental, através de consumo consciente e 

utilização racional dos recursos, ainda há muita negligência, tanto por parte dos cidadãos 

como das empresas, falando especificamente das organizações.   Ainda há aquelas que agem 

de má-fé como é o caso que praticam greenwhasing manipulando assim atitudes e até mesmo 

valores dos seus clientes. Como sugestões para estudos futuros, é indicada a ampliação do 

período de estudo, para detectar avanços na prática do Triple Botton Line desempenhados 

pelas empresas; desenvolver estudos in loco de algumas empresas que pregam a prática, para 
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verificação de maneira detalhada da prática do TBL; verificar e analisar os incentivos 

governamentais para as empresas alcançarem a sustentabilidade empresarial, assim como as 

mudanças nas políticas ambientais que afetem essa estratégia. 
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RESUMO 

Há alguns anos o marketing vem sendo assunto de grande 
relevância no mundo dos negócios, com a chegada do marketing 
digital como instrumento oriundo da grande revolução tecnológica 
que está ocorrendo na atualidade este debate tornou-se ainda mais 
intenso, dado ao seu alcance e aos bons resultados que esse pode 
trazer para as organizações. Marketing digital reúne procedimentos 
que relacionam conhecimento, oferta de bens e serviços e 
comunicação através dos meios digitais, justificando-se assim a 
necessidade de ampliar este campo de estudo e contribuir para essa 
área. A presente pesquisa objetiva de maneira geral, promover um 
debate e reflexão sobre o marketing digital e como este impactou 
o comportamento do consumidor no processo de compra na 
cidade de Juazeiro do Piauí-PI. Trata-se de um trabalho descritivo, 
utilizando tanto o método da revisão bibliográfica quanto de 
levantamento, realizada através da aplicação de questionário, traz 
uma análise de resultados de cunho qualitativo. Ao final verificou-
se que de fato, o comportamento de compra no município de 
Juazeiro do Piauí tende em ir ao encontro do mesmo movimento 
que ocorre em escala estadual, nacional e internacional, onde o 
marketing digital exerce papel predominante no processo de 
compra. 

  

  

 

 
 
DIGITAL MARKETING: VIRTUAL CONSUMER BEHAVIOR AND 
INFLUENCE ON THE PURCHASE PROCESS IN THE CITY OF 
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI 

  

 

 

 

 

 

For some years, marketing has been a subject of great relevance in 
the business world, with the arrival of digital marketing as an 
instrument stemming from the great technological revolution that 
is taking place today, this debate has become even more intense, 
given its reach and the good results that this can bring to 
organizations. Digital marketing gathers procedures that relate 
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knowledge, supply of goods and services and communication 
through digital media, thus justifying the need to expand this field 
of study and contribute to this area. This research aims, in general, 
to promote a debate and reflection on digital marketing and how it 
impacted consumer behavior in the purchase process in the city of 
Juazeiro do Piauí-PI. It is a descriptive work, using both the 
method of bibliographic review and survey, carried out through the 
application of a questionnaire, brings an analysis of results of a 
qualitative nature. In the end it was found that, in fact, the buying 
behavior in the municipality of Juazeiro do Piauí tends to meet the 
same movement that occurs on a state, national and international 
scale, where digital marketing plays a predominant role in the 
buying process. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
O mercado sofre mudanças constantemente, essas mudanças influenciaram no 

surgimento de uma nova roupagem para o marketing. No cenário atual, o marketing digital 

é imprescindível para preparar e adaptar as empresas às mudanças ocorridas em função do 

contínuo e acelerado avanço tecnológico, assim como conquistar os consumidores e obter 

preferência no momento da compra.  “O marketing digital são todas as ações planejadas 

pelas empresas visando ampliar os negócios de forma sustentada”. (KENDZERSKI, 2009, 

p. 23).  

Segundo Torres (2010, p. 6), "o marketing digital está se tornando cada dia mais 

importante para os negócios e para as empresas". O Marketing desempenha um papel 

bastante significativo na vida de uma organização, trata-se de uma área funcional voltada ao 

cliente. Por meio deste, é possível criar valores aos usuários dos serviços, bem como, criar 

um diferencial competitivo e duradouro, analisar e investigar dados relevantes como 

estratégias de posicionamento e possibilitando também a identificação de possíveis 

dificuldades e oportunidades de mercado. De modo geral, o marketing digital corresponde à 

soma do marketing tradicional com ferramentas digitais. Neste sentido, é um facilitador para 

as empresas alcançarem seus objetivos, bem como atingir maior número de público-alvo 

através do uso de canais diversos das mídias digitais.  

Para Cláudio Torres autor do livro "A Bíblia do Marketing Digital”, o marketing 

digital corresponde ao: 

 
[...] conjunto de estratégias de marketing e publicidade, aplicadas à 
Internet e ao novo comportamento do consumidor quando está 
navegando. Não se trata de uma ou outra ação, mas de um conjunto 
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coerente e eficaz de ações que criam um contato permanente de sua 
empresa com seus clientes.  O marketing digital faz com que seus 
clientes conheçam seu negócio, confiem nele, e tomem a decisão de 
comprar a seu favor. (TORRES, 2009, p. 45).  

 

Tendo como base, o conceito de Torres (2009, p.45), os meios tecnológicos 

fornecem às organizações uma nova maneira de atingir e promover com rapidez e exatidão 

sua missão e valores, por meio de ações voltadas para satisfação das necessidades dos 

usuários, uma vez que os consumidores estão cada vez mais exigentes. 

Ao associar estas considerações sobre o marketing, com as atividades praticadas 

nos meios tecnológicos, surge o interesse no aprofundamento no modelo do marketing 

digital como ferramenta influenciadora de resultados para as organizações, por meio da 

decisão de compra, visto que é de suma importância as empresas compreender o 

comportamento do consumidor, já que trata-se de uma peça-chave para as organizações 

traçar suas metas de modo mais eficaz, com isso, gerar maior grau de satisfação dos clientes  

sobre o produto e serviço que está sendo posto à disposição do mercado. 

A evolução da rapidez das informações provocou mudanças, tanto no 

comportamento do consumidor quanto no modo em que as empresas se comunicam, nesse 

contexto, questiona-se como as ferramentas de marketing digital impactam a tomada de 

decisão do cliente na hora de adquirir um produto ou serviço? 

Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo geral, evidenciar a capacidade 

persuasiva que o marketing digital possui sobre os consumidores da cidade de Juazeiro do 

Piauí - PI no momento de escolha e decisão de compra. Bem como os objetivos específicos: 

identificar a presença do marketing digital na cidade de Juazeiro do Piauí; evidenciar o 

impacto do marketing digital no comportamento do consumidor; diagnosticar o grau de 

satisfação dos consumidores virtuais; descrever a avaliação dos mesmos a respeito do 

mercado virtual. Por sua vez, o desenvolvimento da pesquisa, refere-se ao levantamento de 

dados bibliográficos e aplicação de um questionário eletrônico, que terá o intuito de gerar 

um maior grau de familiaridade e embasamento ao tema de estudo. Quanto aos objetivos 

teóricos, serão classificados de forma descritiva, tendo como propósito analisar, descrever e 

interpretar a decisão de compra dos consumidores do município, por meio do marketing 

digital, sendo realizado por meio da abordagem qualitativa. Contudo, a natureza da pesquisa 

caracteriza-se como uma pesquisa básica pura. 

O trabalho divide-se em três partes. Na primeira, trata-se da abordagem de 

introdução voltada à relevância do tema escolhido. Já na segunda parte, será estabelecido os 

conceitos do Marketing, as definições de Marketing Digital, Mídias Sociais, Cyberculture, 
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Marketing De Influência e o Comportamento do Consumidor. Logo a terceira, refere-se à 

pesquisa e metodologia realizada, com a análise e discussão dos resultados. Por fim, será 

elucidado o desfecho do objetivo da pesquisa. 

 

2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES SOBRE MARKETING 

 

De uma maneira introdutória, segundo Laurindo (2018, p.5): “É praticamente 

impossível delimitar quando o marketing surgiu, já que essa é uma atividade tão antiga quanto 

às primeiras trocas e vendas realizadas pelas antigas civilizações”. O surgimento do Marketing 

como área de conhecimento, está entre os acontecimentos do século XX, embora não seja 

possível apontar quando de fato surgiram as primeiras práticas.  

Baseado em Gomes e Kury (2013), apesar da Revolução Industrial ter 

proporcionado inúmeras transformações e ser responsável pelo início do desenvolvimento 

tecnológico, ainda na década de 70, os consumidores não tinham poder de decisão de 

compra, em função do mercado não dispor de opções de produtos e serviços, isto é, o foco 

principal do mercado era padronizar e ganhar em escala sobre todos os produtos, que eram 

praticamente sem distinção, ao mesmo tempo em que o público era forçado a obter esse tipo 

de produto, devido o marketing praticado naquela época  ser de natureza push. De acordo 

com esta concepção das transformações ocorridas no marketing, Kotler (2010) enfatiza que 

o conceito do marketing pode ser associado ao conceito macroeconômico, pois, à medida 

que o mercado econômico sofre mudanças drásticas, consequentemente, o comportamento 

do consumidor muda, gerando assim, a necessidade de adaptação do marketing. Ao longo 

dos últimos 60 anos, o marketing vem se adequando, o que antes era centralizado na 

produção, passou a focar nos consumidores destes produtos/serviços. Hoje, com o 

desenvolvimento da internet, fica mais notório as mudanças ocorridas no marketing. Nota-

se, que as empresas estão cada vez mais adeptas a estratégias voltadas no público-alvo, tendo 

como foco principal, a produção e a satisfação dos consumidores e questões humanas. 

A Associação Americana de Marketing - AMA (2017), discorre sobre Marketing 

relatando que o mesmo, trata-se de um conjunto de atividades, englobando processos de 

criação, comunicação; bem como, entrega e trocas de ofertas que tenham valor para todos 

os envolvidos no ciclo de vendas, promovendo assim uma comunicação fluida entre as partes 

interessadas ou possivelmente interessadas.  

 Já Philip Kotler (1998) em suas pesquisas, destaca que o marketing corresponde a 

um processo social e gerencial, onde os consumidores têm a oportunidade de encontrar 
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aquilo que necessitam e/ou desejam. Em seu objetivo, o marketing não se concentra em 

apenas fazer as pessoas comprarem o que não necessitam, mas também em satisfazer os 

desejos de todos. 

Dias (2014), assegura que o marketing se originou com o objetivo de atender às 

necessidades de mercado, mas não está limitado aos bens de consumo, é também 

amplamente usado para "vender" ideais e programas sociais. As técnicas de marketing são 

aplicadas em todos os sistemas políticos e em muitos aspectos da vida, buscando promover 

as relações comerciais, onde ambos os sujeitos saiam satisfeitos. 

Percebe-se, portanto, que para suprir às expectativas dos consumidores, a 

organização necessita investir no marketing da empresa, com isso oferecer aos clientes os 

produtos ou serviços que eles desejam, de forma a agradá-los e retê-los, buscando atingir os 

objetivos da organização por meio de relacionamentos específicos, que terão impacto no 

aumento da receita. 

Num primeiro momento, com o surgimento dos canais digitais, a comunicação 

entre empresa e consumidor, ganhou perfil de mobilidade e interatividade, o marketing digital 

corresponde a uma ferramenta do marketing associado à tecnologia que ao ser instalado no 

ambiente corporativo, resulta em interação com consumidor através do uso de publicidade, 

propaganda e todo o arsenal de estratégias e conceitos já conhecidos sobre a teoria do 

marketing. Atualmente, essa nova roupagem do marketing, está inserida em todos os lugares 

através do seu principal meio de tráfego, a internet. (TORRES,2009). 

Lopes (2013) relata que o marketing digital tem por objetivo fortalecer a imagem 

das empresas, aumentar a audiência dos sites, conquistar novos clientes, divulgar os eventos 

da empresa e melhorar o relacionamento com o público, bem como, avaliar a 

concorrência.  Nesse sentido, cabe às empresas conhecerem melhor seu público-alvo, tal 

como, captar mais clientes e saber como é o mercado de atuação para poder traçar estratégias 

que proporcione diferencial competitivo. 

Nesse contexto, o interesse pelo marketing digital, dá-se pela sua abordagem 

mercadológica diferenciada, proporcionando aos adeptos desse modelo de marketing, 

diferentes canais de interação com o “novo consumidor”. 

 

Hoje o consumidor recebe estímulos de todas as direções. Faz uso de uma gama 
de fontes comunicacionais. Por isso, é visível que ações de comunicação pautadas 
em um único veículo ou limitadas, em termos de fontes, restringem as 
possibilidades de contato entre a organização/empresa e seus públicos potenciais. 
(CUNHA; MACHADO, 2011, p. 760). 
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O marketing digital, representa uma das vertentes do marketing tradicional, com 

foco em promover posicionamento através de ações aplicadas nas TICs (Tecnologias da 

Informação e Comunicação). Devido ao poder da internet e dos meios tecnológicos, 

praticamente todas as atividades realizadas são submetidas à utilização de ferramentas 

digitais, para os negócios fica ainda mais evidente, a necessidade de se adequar e investir 

nesse novo setor, visto que a presença dos consumidores está cada vez mais expressiva nesta 

área comercial. Do ponto de vista de (VAZ, 2010, p. 69): 

 
Os consumidores querem ter flexibilidade de escolha e escutar o que dizem sobre 
a marca, opiniões isentas e de pessoas comuns como ele, as pessoas querem 
exercer o poder de escolha que tem, para adquirir a solução que acreditam ser a 
melhor, e não a que a empresa lhes diga. Ferramentas para pesquisa eles tem –a 
internet e as redes sociais estão aí, com uma enorme quantidade de elementos 
para que eles exerçam tal poder -a era do “vender” dá espaço a do “ajudar a 
comprar”. 

 

Dessa forma, para se sobressair no processo de vendas presenciais ou virtuais, é 

interessante que as empresas imaginem que os seus clientes estejam inseridos em um “funil”, 

já que, por meio desta visão será possível visualizar as etapas que o cliente irá vivenciar até o 

término do fechamento da compra (LARROSSA, [entre 2011 a 2020]). Ainda de acordo com 

o autor, o marketing corresponde ao relacionamento direto da marca com o consumidor, 

que juntos geram bons resultados, para que esse resultado ocorra tanto à empresa quanto os 

clientes devem ser submetidos aos seguintes passos do funil de vendas: Aquisição, Ativação, 

Retenção, Retorno e Recomendação. 

Por fim, uma organização que tenha interesse em dá início às práticas do marketing 

digital, é indispensável à construção de uma identidade digital (Persona digital). A criação da 

persona, é uma forma de delimitar o público que se deseja atender, assim, gerando um maior 

contato, em outras palavras, a persona, trata-se de umas das ferramentas essencial do 

marketing digital para atingir produtividade e bons resultados. As ferramentas digitais 

oferecem maior controle das tarefas por meios de softwares, bem como, traçar estratégias 

com maior precisão, como também monitorar os resultados. 

 

3 MÍDIAS SOCIAS, CYBERCULTURE E MARKETING DE INFLUÊNCIA 

 

Uma rede social é um espaço virtual, uma estrutura social na qual um grupo de 

pessoas ou empresas interagem enviando mensagens,  compartilhando os mesmos interesses 

em um mesmo ambiente. 
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As mídias sociais são um meio para os consumidores compartilharem textos, 
imagens e arquivos de áudio e vídeo entre si e com as empresas. As mídias sociais 
dão às empresas voz e presença pública na Web, além de reforçarem outras 
atividades de comunicação. Por causa do seu imediatismo diário, elas também 
podem incentivar as empresas a se manterem inovadoras e relevantes (KOTLER; 
KELLER, 2012, p. 589). 

 

 
Torres (2011, p. 113), afirma que as mídias sociais “recebem esse nome por que são 

sociais, são livres e abertas à colaboração e interação de todos”. Em outras palavras, é a 

produção de conteúdo não centralizado, que não é controlado por um grande grupo. 

Pinho (2004, p.96), conceitua publicidade como “Qualquer forma remunerada de apresentar 

ou promover produtos, serviços e marcas, feita por um patrocinador claramente identificado 

e veiculada nos meios de comunicação”. 

Pensar em não investir na Internet, significa perder a oportunidade de se posicionar 

no mercado, às mídias sociais se apresentam de várias formas, incluindo: Facebook, 

Instagram e Twitter, essas redes sociais, tanto podem ser utilizadas para o uso pessoal quanto 

profissional, tendo em vista o seu grande poder de alcance e aceitação. Apesar dos seus 

benefícios, é ideal a realização de um planejamento prévio sobre a mídia social escolhida para 

realizar as divulgações, a fim de se obter o maior proveito dos recursos disponíveis para a 

marca. 

Cibercultura, é a cultura contemporânea, fortemente marcada pelas tecnologias 

digitais. Dessa forma, entende-se que a referida cultura é o que se vive hoje: Caixas 

eletrônicos, cartões inteligentes, voto eletrônico, imposto de renda via rede, inscrições via 

internet, compras on-line e entre outros.  

Esta nova cultura, nasceu da relação entre a tecnologia e a modernidade, sendo que 

esta última se caracterizou pela dominação da natureza e do ser humano. “Na Cibercultura 

também há uma busca pela dominação, mas domina no sentido de manipular para conhecer 

e transformar” (GABRIEL, 2015). E o que se deseja transformar: As pessoas, o mundo? 

Além de transformar, queremos manipular, controlar, direcionar? Alguns teóricos acreditam 

que, sim, que a tecnologia estará cada dia mais acessível a um grande número de indivíduos, 

e com isso, as formações serão criadas a partir das tecnologias de informação, da 

comunicação e do homem. 

No que se refere à comunicação, sabemos que o papel das tecnologias foi libertar 

os indivíduos das limitações de espaço e tempo. Afinal, apenas com um clique, se pode 

navegar e conhecer lugares e assuntos. Podemos visitar museus; entrar no Google Maps e 

“viajar” pelo mundo (ruas, fotos); visualizamos tantos detalhes que o virtual nos leva ao real. 
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Com isso, a cultura fica acessível aos que têm acesso à internet, ao ciberespaço. Podemos, 

dessa forma, dizer que a cibercultura caracteriza-se, também, pela apropriação social-

midiática (microinformática, internet e as atuais práticas sociais) da técnica (GABRIEL, 

2015). 

Lopes (2013), fala que devido à abrangência e grande receptividade da cibercultura, 

ela foi pouco a pouco conquistando as pessoas por sua facilidade e velocidade de acesso à 

informação, nesse contexto, ela acabou integrando um dos elementos propulsores do 

marketing, principalmente do Marketing Digital, particularmente, com o advento da criação 

e popularização das redes sociais. 

Alternativa muito usada atualmente pelas organizações, é o marketing de influência, 

o que é o marketing de influência? Simplificado o seu conceito, é uma forma de persuasão, 

que as empresas utilizam por meio de pessoas tituladas como “digital influencer”, que tem 

como objetivo, convencer seu público presente em suas mídias sociais. Este método trata-se 

de uma estratégia persuasiva, que é capaz de despertar no consumidor a necessidade e o 

interesse em obter também aquele produto ou serviço que lhe está sendo apresentado.  

Porém, para obter esse título envolve alguns critérios, como por exemplo: ter 

engajamento (fator crucial), dispor de conteúdo de qualidade e que seu público coloque em 

prática a missão que ele prega, bem como alcance, relevância e credibilidade. Destaca-se 

ainda, o alinhamento de valores, quando se for utilizar desse tipo de marketing os valores da 

empresa precisam estar alinhados com os valores que o influencer transmite em suas redes 

sociais e canais de comunicação, caso contrário, pode gerar crítica por dos clientes da 

organização e dos possíveis clientes que seriam captados através dos canais de marketing 

desenvolvido pela empresa (Figura 1). 
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Figura 1 – Classificação de influenciadores pela quantidade de seguidores nas mídias digitais. 
 

 

 

    Fonte: Adaptado da Página do influency.me/  

De acordo com o site Influencer Marketing (2012): “O Marketing de Influência 

pode ser entendido como processo de desenvolvimento de relacionamento com pessoas 

influentes, que podem ajudá-los a criar visibilidade para seu produto ou serviço”. Pessoas 

que são seguidas por um grande público nas redes sociais, fazem propagandas para as marcas 

e isso resulta em um grande diferencial para seus produtos. 

Do ponto de vista de Kotler (2017, p.40) “os consumidores atuais tornaram-se 

altamente dependentes das opiniões dos outros", isto significa, que quando uma determinada 

marca investe em celebridades ou em influentes digitais para se promover consegue atingir 

um maior número de pessoas interessadas em testar seus produtos ou serviços. 

 

4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O principal ponto de partida do marketing é entender os consumidores, é buscar 

por mais informações sobre as necessidades e interesses dos mesmos, em vista disso, as 

organizações precisam estar cientes de quais fatores afetam ou despertam seu interesse 

quando estão comprando.  

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005), O comportamento do 

consumidor é resumido como um estudo de "por que as pessoas compram", pois para os 

autores torna-se mais fácil desenvolver estratégias para influenciar os consumidores 

entendendo por que as pessoas compram produtos ou serviços.  

Para Solomon (2006, p. 25) “conhecer e compreender o comportamento do 

consumidor é um bom negócio financeiramente”. Para ele, a empresa existe para satisfazer 
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suas necessidades, porém, tais necessidades só podem ser atendidas se for possível identificar 

e compreender os clientes interessados no consumo.  

“O maior dilema talvez seja causado pela internet móvel. Ela trouxe a conectividade 

peer-to-peer (ponto a ponto) e empoderou os consumidores, que se tornaram muito mais 

espertos e bem informados do que no passado” (KOTLER 2017, p.70). Ainda de acordo 

com (KOTLER 2017, p.44): 

 

“A conectividade permite aos consumidores expressarem opiniões que outros 
poderão ouvir. Ela muda a mentalidade deles, levando-os a assumir que conselhos 
de estranhos podem ser mais confiáveis do que a recomendação de uma 
celebridade que endossa uma marca. Assim, a conectividade cria um ambiente 
perfeito para a defesa de marcas por clientes”. 

 

Nesse contexto é preciso destacar que trabalhar o marketing vai além de divulgar 

produtos e serviços, é preciso um alinhamento claro com necessidades, desejo e 

comportamento do próprio consumidor, dessa forma amplia-se a possibilidade desse 

consumidor receber a informação sobre o produto e serviço e acabar adquirindo os mesmos. 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 Área de estudo 

 

A área objeto de estudo do presente trabalho é a cidade de Juazeiro do Piauí – PI, 

localizada a 160 km da Capital do Estado do Piauí, fazendo parte do território dos carnaubais. 

O município é carinhosamente intitulado como a “Capital da Pedra”, essa definição dá-se 

pelo principal produto de exportação da cidade ser a extração de rochas ornamentais.   

Antes sua área pertencia a cidade de Castelo do Piauí – PI, Juazeiro do Piauí teve 

sua emancipação política em 01 de outubro de 1995.  A área da unidade territorial do 

município é de 935,404 km². De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2010 a população era formada por 4.757 

habitantes, sendo estimada para o ano de 2020 Cinco Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco 

habitantes. Segundo dados do IBGE no ano de 2018 o PIB per capita da cidade era de R$ 

8.752,66. 

Ainda através de análises de dados do IBGE, verifica-se que a economia de Juazeiro 

do Piauí, se assemelha bastante com maioria dos municípios piauienses, destacando aqui a 

vocação econômica nas atividades ligadas à agricultura, pecuária, extrativismo vegetal 
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(principalmente da palha de carnaúba) e mineral, além de atividades comerciais e 

funcionalismo público. 

 

5.2 Métodos de pesquisa e instrumentos para a coleta de dados 

 

 A presente pesquisa caracteriza-se descritiva, com o objetivo em analisar, descrever 

e interpretar a influência do marketing digital no processo de decisão de compra dos 

consumidores Juazeirenses, tendo como coleta de dados a utilização da técnica de análise de 

conteúdos, através de fontes secundárias por meio de leituras e análises de textos em livros 

acadêmicos específicos sobre o tema, artigos científicos e outras obras literárias a fim de 

apresentar as ideias dos autores há cerca do tema pesquisado. De acordo com Vergara (2000, 

p.45) “a pesquisa descritiva visa identificar, expor e descrever os fatos ou fenômenos de 

determinada realidade em estudo, características de um grupo entre outros”. A técnica de 

amostragem empregada no estudo condiz com uma amostragem por conveniência, 

conforme Guimarães (2008, p.15) este tipo de amostra corresponde a: “Uma amostragem 

não-probabilística é obtida quando o acesso a informações não é tão simples ou os recursos 

forem limitados, assim o pesquisador faz uso de dados que estão mais a seu alcance, é a 

chamada amostragem por conveniência”. 

A coleta de fontes secundárias ocorreu por meio das plataformas a seguir: Google 

Acadêmico, Scielo, Periódicos da Capes e Sites confiáveis. Após foi aplicado o método 

teórico de levantamento de dados, caracterizado por Zikmund (2006, p.65) como o método 

mais comum de geração de dados primários, “uma técnica que reúne informação a partir de 

uma amostra de pessoas, por meio de um questionário”. Já para coleta de dados primários 

desenvolveu-se um questionário contendo 12 (doze) perguntas fechadas, sendo estas: 

Gênero; Faixa Etária; Avaliação das compras pessoais via internet; Relevância de anúncios 

online; Presença nas redes sociais pessoais de anúncios de produtos ou serviços anters 

pesquisados no google; Compras estimuladas por brindes; Avaliação das propagandas 

virtuais na decisão de compra; Influência na decisão de compra por meio de digital influencer; 

Estimulo de compras por meio de e-mails promocionais; Influência das redes sociais na 

compra de bens ou serviços; Estética de sites de compra no poder de decisão do consumo; 

e Comportamento sobre a necessidade de compra. 

Já a aplicação e a coleta dos resultados ocorreram de modo on-line por meio das 

mídias sociais na área de objeto de estudo. A amostra foi composta por 105 participantes. 

Para sua elaboração e aplicação foi utilizada uma das ferramentas disponibilizada pelo 
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Google, o Google Forms. Em relação à abordagem da pesquisa, possui perfil qualitativo. A 

seguir serão apresentados os resultados e as análises referentes aos dados obtidos pelo 

questionário que teve como objetivo obter informações sobre a influência das mídias digitais 

no processo de decisão de compra na cidade de Juazeiro do Piauí - PI. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando os aspectos apresentados no decorrer do estudo sobre o marketing 

digital e o comportamento do consumidor, essa pesquisa evidenciou o impacto do marketing 

digital no município de Juazeiro do Piauí, os resultados a seguir após codificado auxiliaram 

na constatação da veracidade da sua influência sobre o comportamento do consumidor.    

Tendo em vista, a análise de informações iniciais da pesquisa, foram coletadas as 

opiniões de 105 consumidores do município, ao analisar o perfil dos entrevistados pela 

pesquisa, a maioria eram do sexo feminino, totalizando 58% resultado bastante significativo, 

visto que, a pesquisa procurou manter uma margem percentual aproximada entre ambos os 

sexos (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Perfil dos consumidores por gênero 

 

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a faixa etária dos mesmos, ocorreu a predominância do público 

jovem, correspondendo a 55%, um dado bastante relevante a ser mencionado é que apesar 

do público jovem corresponder a maioria dos consumidores influenciados pelo marketing 

digital na cidade, observou-se a presença de 3% de consumidores que têm entre 46 a 50 anos 

de idade, identifica-se com isso, que as pessoas estão mudando seus costumes e se adaptando 

a era tecnológica (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Perfil dos consumidores por faixa etária 

 

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesta pesquisa, observou-se que a maioria do público que correspondeu a 82,9% 

dos participantes considerou conveniente às empresas praticar estratégias de marketing na 

internet com o intuito de se promover e obter um maior alcance através do uso de anúncios 

on-line, e 21% afirmou que já obtiveram produtos ou serviços após ser convencidos pela 

presença constante de propagandas em suas mídias sociais. Com isso, pode se notar de forma 

clara, que o marketing digital está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade.  

Dentre os fatores observados que influenciaram no processo de decisão de compra 

dos clientes virtuais da cidade, foram que os consumidores demonstraram apreço por 

empresas que dispõe de uma boa estética em suas plataformas de venda, representando 

78,1%, enquanto 8,6% não considerou a estética virtual como um fator essencial para se 

beneficiar do produto ou serviço oferecido.  

Como o estudo em questão corresponde ao ambiente virtual, também foi realizado 

um levantamento de informações buscando identificar quais redes sociais já influenciaram 

de alguma forma o comportamento do consumidor no processo de decisão de compras on-

line, de acordo com os dados a rede social que mais influenciou foi o “Instagram”, que 

equivale a 57% da escolha dos entrevistados, seguido pelo “Facebook”, que por sua vez 

obteve 20% das respostas, a terceira com resultados expressivos foi a opção de “Nenhuma”, 

correspondendo a 16%, com isso cria-se a hipótese que essa parcela de participantes não são 

facilmente persuadido pelo “universo” das propagandas (Gráfico 3).    
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Gráfico 3 - Redes Sociais que já lhe influenciou para a adquisição produtos ou serviços 

 

 

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em um dos questionamentos feito aos consumidores, foi indagado se os mesmos 

já haviam adquirido algum produto por meio de sugestão de influenciadores digitais, e os 

dados obtidos apontou que 28,6% dos consumidores não são instigados a efetuar alguma 

compra; já  58,1% que se mostra a maioria, afirmaram que realiza ou já realizou compras 

através dos influenciadores pois os mesmos transmitem confiança, enquanto 13,3% dos 

consumidores parcialmente são motivados de alguma forma a obter também produtos ou 

serviço por intermédio de digitais influences. 

 Entre o segmento de mercado que mais se mostrou confiante nos influenciadores 

digitais foi do sexo feminino, motivo pelo qual o público feminino dominou a amostra é 

simples: as mulheres tendem a consumir mais vestuários, tanto para consumo próprio quanto 

para seus filhos; consumo de cosméticos, em função das suas variáveis de utilização; artigos 

para o lar, dentre outros motivos. Deste modo correspondeu ao público que se apresentou 

mais suscetível à persuasão da influência da Internet. Para reforço do que foi mencionado 

anteriormente, Baldissera e Araújo (2007, p. 38) cita sobre a publicidade na cultura feminina, 

é que: 

 

“O corpo feminino tem sido um dos produtos oferecidos com intensidade pela 
publicidade, e consumido com voracidade; entretanto, não é um corpo qualquer, 
pois a (re)apresentação dele vem recoberta de uma série de exigências advindas 
da estética e da moda, aproximando-se daquilo que é considerado o ideal de um 
grupo”. 
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Para reforçar o espaço que o marketing digital vem ganhando sobre o 

comportamento do consumidor foi constatado na análise de resultados que a ferramenta E-

mail Marketing (e-mails promocionais), já conseguiu convencer 48,6% dos participantes a 

efetuar compra de um produto ou serviço, embora o sucesso do e-mail dependa da entrega 

da mensagem à  pessoa  certa, que possivelmente venha efetuar compras por meio deles. 

Enquanto 2,9% afirmaram que talvez já tenham sido convencidos também por ofertas, 

cupons de descontos, combos promocionais, entre outras estratégias desse estilo de e-mail.  

 Foi verificado também que 74% dos consumidores estão satisfeitos com os 

produtos ou serviços já adquiridos na internet, enquanto 11% consideram totalmente 

satisfatório as compras realizadas nesse segmento de mercado, esses percentuais estão 

relacionados diversos fatores que envolvem negociação eficiente, qualidade do atendimento 

recebido, qualidade do produto ou serviço adquirido, velocidade na entrega e pós-venda 

(Gáfico 4).  

 

Gráfico 4 - Avaliação de compras feitas pela internet 

 

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Contudo pode ser notado pela apuração dos dados que embora seja benéfico para 

a construção da pesquisa constatou-se também que 32% dos consumidores acabaram 

obtendo produtos ou serviços por influência das mídias digitais que não estavam realmente 

necessitando, com isso houve a ausência do consumo consciente, que acaba 

ocasionando problemas ambientais futuros (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Necessidade de produtos/serviços já adquiridos por influência das mídias 
digitais  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico amplia a reflexão sobre como as mídias digitais ganharam espaço na vida 

das pessoas, modelando gostos, comportamentos e até mesmo conhecimento. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse estudo contemplou uma breve explanação sobre a importância do marketing 

digital, notou-se, portanto, que o marketing digital está cada vez mais presente no processo 

de escolha do consumidor, diante disso, no decorrer do estudo ocorreu a indagação a respeito 

do marketing digital quanto a sua influência sobre o comportamento do consumidor on-line 

do município de Juazeiro do Piauí, tanto quanto a sua participação no processo de decisão 

de compra, nessas premissas, ao relacionar o marketing digital com as ferramentas 

tecnológicas, manifestou-se o interesse em explorar mais a fundo a presença do poder 

persuasivo deste novo modelo de marketing no que diz respeito ao comportamento e decisão 

de compra dos consumidores da cidade observada, já que entender o processo de consumo 

oferece inúmeras vantagens às organizações. 

 Foi desenvolvida a metodologia proposta, com o intuito de alcançar os objetivos 

de pesquisa traçados, já a elaboração do referencial teórico foi de extrema importância visto 

que serviu de embasamento para o conhecimento preliminar do tema. Dessa forma concluiu-

se a identificação da presença do marketing digital na cidade, bem como o seu impacto no 

comportamento dos consumidores, assim como a relevância de satisfação dos clientes sobre 

o comércio eletrônico e também em razão do feedback dos mesmos.  Nesse sentido, o 

objetivo central deste trabalho foi atingido após analisar a capacidade de persuasão que o 
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marketing digital possui sobre os consumidores juazeirenses. Ressalta-se que os objetivos 

específicos também foram alcançados, em virtude das informações coletadas, que foram de 

suma notoriedade para constatação e desfecho do objeto da pesquisa.  

A problemática solucionada por sua vez, tratava-se acerca da evolução das 

informações que ocasionou mudanças tanto no comportamento do consumidor, quanto a 

forma que as empresas se adaptaram a este novo perfil de consumo, em razão disso, houve 

o questionamento como as ferramentas de marketing digital impactou a tomada de decisão 

do cliente no momento de obter um produto ou serviço.  

Durante o desenvolvimento deste trabalho, algumas limitações foram encontradas, 

entre elas a limitação demográfica, bem como a disponibilidade e interesse dos habitantes da 

cidade em contribuir com a pesquisa; como também havendo um impasse da realização de 

coleta de dados presenciais, uma vez que a pesquisa foi realizada em um momento de 

pandemia global e ainda assim, a pesquisa não pode englobar também o lado da empresa  

segundo o processo da adequação a esta nova oportunidade de mercado, assim como, suas 

estratégias usadas para induzir no comportamento e decisão de compra.  

 Assim, uma das contribuições deste estudo consistiu em mostrar que é possível 

investir em marketing digital nas pequenas cidades, uma vez que o conjunto de indicadores 

apresentou uma boa aceitação, indicando que todos estão inseridos na rede tecnológica e 

numa busca constante pelo o novo. Deste modo, tanto as empresas locais quanto de outras 

regiões poderão fazer uso da pesquisa para compreender o comportamento do consumidor, 

com isso tornar seu produto ou serviço mais acessível através dos canais digitais, ao mesmo 

tempo em que se beneficiará financeiramente com os resultados obtidos com esta estratégia 

inovadora do marketing.   

Por fim, dada à importância do assunto, sugere-se, assim, como possibilidades de 

pesquisa futura, a reaplicação da pesquisa com uma quantidade superior de amostragem com 

a finalidade de se obter uma visão mais ampla do objeto de estudo, além de explorar mais 

ainda o perfil do consumidor no ambiente virtual.  Recomenda-se também que os próximos 

trabalhos procurem investigar como os empreendedores locais utilizam o marketing digital e 

suas ferramentas estratégicas para alavancar seus negócios e de que forma isso influencia não 

só aos juazeirenses, mas também os consumidores das cidades vizinhas. 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo verificar os fatores 
condicionantes na decisão entre trabalhar e estudar dos jovens 
brasileiros. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicílio (PNAD 2015), a amostra é composta por jovens com 
idade entre 14 e 24 anos. Foi aplicado o modelo econométrico 
Probit Bivariável, no qual analisa que a decisão de trabalhar e 
estudar são atividades concorrentes na decisão de alocação de 
tempo dos jovens. Entre os resultados encontrados é notório que 
tanto no meio rural como no meio urbano à medida que a idade 
do jovem avança, aumenta a probabilidade de ingresso no mercado 
de trabalho e reduz a probabilidade de estudar. Para as demais 
variáveis, famílias com maiores rendas e com elevado nível de 
escolaridade da mãe elevam as chances dos jovens somente 
estudar. Já os jovens que nem estudam nem trabalham são 
oriundos de mães com baixos níveis educacionais e baixa renda per 
capita. 

  

  

  

 

CONDITIONING FACTORS IN THE DECISION BETWEEN 
WORKING AND STUDYING BRAZILIAN YOUNG PEOPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The present study aims to verify the conditioning factors in the 
decision between working and studying of Brazilian young people. 
The data are from the National Household Sample Survey (PNAD 
2015), the sample is composed of young people aged between 14 
and 24 years. The econometric model Probit Bivariate was applied, 
in which it analyzes that the decision to work and to study are 
activities concurrent in the decision of allocation of time of the 
young people. Among the results, it is well known that both in rural 
and urban areas, as the age of the young person advances, the 
probability of entering the labor market increases and the 
probability of studying is reduced. For the other variables, families 
with higher income and higher levels of schooling of the mother 

http://lattes.cnpq.br/8190753784539676
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increase the chances of the youngsters only studying. The young 
people who neither study nor work are from mothers with low 
educational levels and low income per capita. 
 

  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) 

em 2015, no Brasil aproximadamente 40.42% dos jovens com idade entre 14 e 24 anos, 

estavam somente estudando, 12,14% estudavam e trabalhavam 26,43% somente trabalhavam 

e 21,02% não estudavam nem trabalhavam. Muitos estudos ressaltam a importância da 

educação, como fator de redução da desigualdade e ampliação das oportunidades, uma vez 

que, a acumulação de capital humano é um instrumento que favorece a inserção no mercado 

de trabalho. 

Segundo Barros, Mendonça e Velazco (1994), a educação é resultado de um 

processo de decisão acordado entre os membros de uma família, no qual decidem sobre a 

alocação do tempo de seus indivíduos mais jovens que consistem em estudar ou trabalhar. 

Tais decisões refletem impacto direto no rendimento familiar de curto prazo, caso a decisão 

de alocação de horas seja destinada ao trabalho, como também, podem repercutir no longo 

prazo em uma melhoria no rendimento da nova geração, caso a decisão seja voltada para o 

investimento em capital humano. 

De acordo com Barros e Mendonça (1990), um dos problemas relacionados ao 

trabalho precoce é o aumento da taxa de evasão escolar. Corroborando com esses autores, 

Barros e Santos (1991) analisam esse problema por uma perspectiva da pobreza 

intergeracional5, uma vez que, as necessidades financeiras são apontadas como um dos 

principais fatores que fazem com que os jovens aloquem seu tempo exclusivamente para as 

atividades laborais, tornando cíclico a transmissão da pobreza entre gerações, sendo esta uma 

das causas da pobreza futura. 

Nesse sentido, o presente estudo está direcionado para responder ao seguinte 

questionamento: quais os fatores condicionantes na decisão entre trabalhar e estudar dos 

jovens brasileiros? 

                                                             
5 Intergeracional, transmissão de valores socioeconômicos dos pais que são repassados para as seguintes 

gerações. 
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Pretende-se responder ao questionamento formulado a partir do objetivo principal do 

estudo, que é verificar quais os fatores condicionantes para que os jovens decidam em alocar 

tempo para o trabalho ou estudos. 

 Dessa forma, para alcançar os objetivos propostos, são usados dados da Pesquisa 

Nacional de Amostra por Domicílio, do ano de 2015, sendo a amostra composta por jovens 

com idade entre 14 a 24 anos, pois, segundo Barros et al (1999), nessa faixa etária a frequência 

escolar sofre um declínio, devido entrada desses jovens no mercado de trabalho, o que faz 

com que esse público seja uma excelente amostra para investigar a preferência individual 

pelos estudos. Para a análise será utilizado o modelo probit bivariado, no qual, estima as 

probabilidades de os jovens trabalharem ou frequentarem escola. 

Além dessa introdução o artigo é composto por mais quatro seções. A segunda seção 

apresenta uma revisão da literatura que apresenta os fatores condicionantes na alocação de 

tempo dos jovens entre trabalhar ou estudar. A seção 3 mostra a metodologia e a base de 

dados utilizada. A quarta seção será apresentada a análise de resultados, e, por fim, as 

conclusões serão expostas na quinta seção. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A acumulação de capital humano é reflexo do investimento em educação, e cabe a 

família decidir a respeito da alocação de tempo dos membros mais jovens, sobre a 

continuidade nos estudos ou ingresso no mercado de trabalho. As consequências de tais 

decisões repercutem no longo prazo, uma vez que, o investimento em educação culmina na 

acumulação de capital humano, que em tese, traz como retorno maiores rendimentos e 

melhores níveis de consumo futuros.  

De outro ponto de vista, se pode perceber que o investimento em educação, além 

de gerar rendimentos melhores, pode ser capaz de reduzir tanto a pobreza, como as 

desigualdades salariais entre as pessoas. 

Segundo Leme e Wajnmam (2000), investir em acumulação de capital humano, 

pode se compreender como um processo de decisões das famílias sobre como os jovens irão 

alocar o seu tempo. Na proporção em que esses jovens vão se tornando aptos para exercer 

as atividades econômicas, essas escolhas se tornam mais decisivas. Especialmente, quando o 

ambiente familiar é mais vulnerável, economicamente. O que acaba ocasionando em um 

custo de oportunidade 6para as famílias. 

                                                             
6 Custo de Oportunidade, o indivíduo procura otimizar suas escolhas, abdicando do tempo destinado para 

algumas atividades em função de outras, buscando seu nível ótimo de utilidade. 
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 Já a decisão de entrada precoce no mercado de trabalho, pode ser entendida 

analisando dois cenários; o primeiro deles está relacionado com a dedicação exclusiva ao 

trabalho e abandono dos estudos, essa situação é frequente principalmente com famílias de 

baixa renda e em situação de maior vulnerabilidade social, na qual, utiliza a força de trabalho 

desses jovens como uma forma de complementação da renda. (GONZAGA et al., 2012). 

O prejuízo de tal decisão segundo Bichernall (2001) trata-se da transmissão 

intergeracional da renda, tornando cíclico o contexto social, econômico e educacional da 

família de origem. O segundo refere-se à conciliação de ambas as ocupações estudar e 

trabalhar, como prevê a Lei da Aprendizagem7 que busca associar o conhecimento teórico e 

prático, garantindo a inserção no mercado de trabalho de jovens com idade entre 14 e 24 

anos que estejam devidamente matriculados e frequentando o ensino regular.  

Ambas as decisões possuem custos de oportunidade e é possível verificar que a Lei 

da Aprendizagem ameniza esses custos, uma vez que, seu objetivo é conciliar a aprendizagem 

teórica e profissional, tendo como exigência a permanência dos jovens na escola, em 

contrapartida, possibilita que esse jovem exerça uma atividade remunerada, dando-lhe uma 

melhor perspectiva de acumular capital humano para o futuro e complementar à renda no 

momento presente. 

Para jovens do sexo feminino, segundo Levison e Moe (1998), Kimmel e Connelly 

(2006) e Levison et al. (2001), existem alguns obstáculos para a acumulação de capital 

humano, pois, em muitos casos, recaem sobre essas jovens a responsabilidade das tarefas 

domésticas e cuidados com as crianças, para Kruger, Berthelom (2008), esse tipo de trabalho 

traz consequências tão prejudiciais para permanência na escola, quanto o ingresso precoce 

no mercado de trabalho, além de causar  um impacto negativo sobre os salários por 

reduzirem o tempo disponível para as atividades do mercado de trabalho formal, afetando a 

produtividade e, por consequência, os rendimentos (BECKER, 1985; HERSCH, 1985). 

 Becker (1993) propõem uma teoria que visa explicar a alocação de tempo entre 

investimento em capital humano e o ingresso no mercado de trabalho das famílias por meio 

da maximização da utilidade do consumo de bens e serviços e lazer, sujeito as restrições de 

tempo e renda que são distribuídos entre lazer, trabalho e educação, considerando que a 

alocação de tempo em uma determinada atividade significa menos tempo dedicado as demais 

atividades, gerando um custo de oportunidade.  

                                                             
7 Lei da Aprendizagem profissional é prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na Lei nº. 

10.097/2000 e foi regulamentada pelo Decreto nº. 5.598/2005 
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A literatura brasileira associa as características familiares como um dos fatores 

condicionantes do trabalho, educação e renda. Barros (2001) investiga o impacto de alguns 

fatores no desempenho educacional dos jovens com idades de 11 a 24 anos residentes nas 

regiões Nordeste e Sudeste, os resultados mostram que a escolaridade dos pais e a renda 

familiar per capita atuam de forma proporcional no desempenho educacional dos jovens. 

De acordo com a base de dados da Pesquisa Nacional de Domicilio (PNAD), para 

os anos de 1992, 2002 e 2011, o percentual de crianças e adolescentes que realizavam algum 

tipo de atividade laboral fora de casa, com uma jornada superior à uma hora por semana, 

apresentou uma queda significativa, passando de 14,6% em 1992, 8,9% em 2002 e 5,4% em 

2011. Para Pedrozo (2007), um fator pertinente para essa redução, está relacionado aos 

programas de transferência de renda que atribuem uma série de exigências, tais como, a 

manutenção do benefício é garantida pela matrícula e frequência escolar das crianças e 

adolescentes, com intuito de erradicar o trabalho infantil como também, com garantir a 

permanência desses jovens na escola. 

Segundo Carvalho (2006) a renda familiar é um fator que contribui na decisão do 

jovem em trabalhar ou estudar, podendo ser responsável pela interrupção do jovem nos 

estudos, e de uma possível inserção precoce no trabalho, como forma de complementar a 

renda familiar. A isso, se deve a falta de recursos disponíveis pelas famílias, conjuntamente 

com a baixa qualidade educacional dos pais. Em contrapartida, jovens de famílias mais ricas, 

estão mais sujeitos a postergar a oferta de trabalho, em busca de acumular capital humano, 

para no futuro, conquistar melhores oportunidades. 

Segundo Corseuil, Santos e Foguel (2001) estudos voltados para a tomada de 

decisão dos jovens entre trabalhar e estudar dão ênfase à importância da família, gênero, 

renda e escolaridade, além desses fatores, Alcázar et al.(2002) ressaltam que os jovens no 

meio rural dos países sul-americanos tem maior dificuldade de acesso a bens e serviços, o 

que restringe o acesso à escola e a inserção no mercado de trabalho, fazendo com que nesses 

locais sejam maiores os números de jovens que nem estudam e nem trabalham. O estudo 

mostra que no ambiente rural existe uma associação de menor renda familiar e menor 

escolaridades dos pais, acarretando uma transferência intergeracional. 

 A literatura aborda alguns estudos sobre as categorias de jovens que alocam 

seu tempo apenas para os estudos, apenas para o trabalho, realizando ambas as ocupações 

ou não realizando nenhuma das ocupações, essa última, é denominada como geração nem-

nem, pois não estudam e não trabalham.  
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Diversos estudos enumeram uma série de consequências de longo prazo 

acarretados por esse fenômeno, sendo as mais pontuais: vulnerabilidade social, consumo de 

drogas ilícitas, maiores chances de se manterem desempregados, gravidez na adolescência, a 

maioria desses jovens são de origem humilde e apresentam dificuldade de aprendizagem e 

são pouco motivados a seguir uma carreira nos estudos, uma vez que tiveram experiências 

ruins durante o período de frequência escolar  (BYNNER et al. 2000; BYNNER E 

PARSONS, 2002; POPHAM, 2003; ROBSON, 2008; COLES et al., 2010; PARDO, 2011; 

DORSETT e LICCHINO, 2012).  

Corseuil, Santos e Foguel (2001) analisam os fatores determinantes das escolhas dos 

jovens de 12 a 17 anos entre estudo e trabalho no Brasil em comparação aos jovens dessa 

mesma faixa etária de outros países da América Latina, através do uso de um modelo logit 

multinomial. O estudo apresentou que o grau de instrução dos pais destes jovens exerce forte 

influência sobre a alocação do tempo entre trabalho e estudo para todos os países analisados. 

Assim, quanto maior o nível de educação de seus pais, maior será a probabilidade de 

dedicação aos estudos, independente do sexo do jovem. 

Cabanas, Komatsu e Menezes-Filho (2015) analisam a situação dos jovens com 

idade entre 15 e 24 anos nos anos de 1992 a 2012. Com o emprego de um modelo logit 

multinomial, destacando o efeito da renda média das famílias como determinante. Os 

resultados alcançados pelos autores mostram que a renda familiar é a variável que 

desempenha maior impacto na tomada de decisão dos jovens entre estudar ou trabalhar. 

Logo, na medida em que aumenta a renda familiar, torna-se maior a propensão do jovem 

dedicar-se mais aos estudos.  

Tillmam e Cammim (2016), considerando os jovens com idades de 15 a 29 anos 

analisam as decisões entre estudar e trabalhar dos jovens brasileiros. Os autores notam que 

independente do gênero com o aumento da idade do jovem aumenta as chances de 

participação no mercado de trabalho ao mesmo tempo em que diminui as chances de que se 

dediquem apenas aos estudos. Ao considerarem a educação dos pais e a renda do domicilio 

os autores indicam existir uma transmissão intergeracional. Em relação ao acúmulo de capital 

humano, jovens filhos de pais com maior escolaridade são mais propensos a se dedicarem 

apenas aos estudos.  

Com isso vários estudos buscam identificar as razões que levam os jovens a alocar 

seu tempo entre estudar ou trabalhar, pois, essas decisões possuem efeitos significativos em 

termos de educação, oportunidades no mercado de trabalho, e de rendimentos, tanto no 

presente como no futuro. Porém, fazer essas escolhas, pode afetar o custo de oportunidade 
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das famílias, especialmente para aquelas mais sensíveis a renda, dado que, à medida que o 

jovem vai atingindo a idade necessária para adentrar o mercado mais esses custos pesam na 

renda familiar.  

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Modelo Probit Bivariado 

 

Para conhecer os fatores que influenciam na alocação de tempo entre trabalho e 

estudo, faz-se uso do modelo Probit Bivariável (biprobit). Esse modelo indica que a decisão 

de trabalhar e estudar estão relacionados entre si dados à existência de um fator endógeno 

que correlaciona essas variáveis fazendo com que a decisão de estudar influencie na decisão 

de trabalhar ou vice-versa. 

O modelo é composto por duas variáveis dependentes em duas equações diferentes 

que são correlacionadas pelos erros. O procedimento decorre da estimação de dois probits 

univariados, essas modelagens conjuntas propõem que o comportamento do jovem em estudar 

e/ou trabalhar, CACCIAMALI, TATEI E BATISTA (2010). O modelo apresenta as 

seguintes formulações básicas (GREENE, 2003): 

 

𝑦1𝑖
∗ = 𝛽𝑖

′𝑥𝑖 +  𝑢1𝑖,          𝑦1𝑖 = 1 𝑠𝑒 𝑦1𝑖
∗ > 0 𝑒 0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜          (1)  

   𝑦2𝑖
∗ = 𝛽𝑖

′𝑥𝑖 +  𝑢2𝑖 ,             𝑦2𝑖 = 1 𝑠𝑒 𝑦2𝑖
∗ > 0 𝑒 0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜         (2)  

 

Conforme Greene (2012) há vários "efeitos parciais" que podem ser obtidos a partir 

das probabilidades bivariadas: 

 

 
 Esses efeitos marginais se constituem em estimativas do impacto na probabilidade 

de ocorrência da variável dependente de um aumento de uma unidade na variável explicativa. 

 A variável binária 𝑌1𝑖 indica se o jovem participava do mercado de trabalho, sendo 

atribuindo o valor 1 se o jovem participa e 0, caso contrário. Enquanto a segunda variável 
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binária 𝑌2𝑖, recebe o valor 1 se o jovem frequenta escola e 0, caso não frequente. Os termos 

𝛽1  
′ e 𝛽2

′  correspondem aos parâmetros, o vetor 𝑋𝑖  representa um conjunto de variáveis 

explicativas associadas às características dos jovens, da família e da região e 𝑢1𝑖 , 𝑢2𝑖 referem-

se aos termos de erro. 

As suposições sobre os erros aleatórios são: 

 

 

  

Ou seja, os erros são normalmente distribuídos com média zero e variância igual a 

um. O coeficiente 𝜌 (rho), representa a correlação entre estes dois termos de erro. Esse 

coeficiente indica a presença ou não de correlação entre as variáveis explicativas não-

observáveis das duas equações. Sendo 𝜌 = 0, pode-se considerar que não existe correlação, 

portanto, a literatura considera inapropriada a utilização do modelo Biprobit. Nessas 

condições, o modelo a ser estimado passa a ser o Probit Univariado, que consiste em duas 

equações independentes, que são estimadas separadamente. Quando o valor de 𝜌 ≠ 0, há 

evidência de que 𝑢1𝑖 é correlacionado com 𝑢2𝑖 e, portanto, o modelo é endógeno.  

 

3.2 Base de dados 

 

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos na Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílio (PNAD) no ano de 2015, disponibilizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). A amostra analisada corresponde apenas aos domicílios 

que possuem jovens com idade entre 14 e 24 anos de idade, esse recorte se justifica por 

incluir a faixa de jovens que são comtemplados pelo Programa Jovem Aprendiz, que tem 

como principal objetivo desenvolver capacitação e a prática profissional. Além da idade, o 

jovem deve ainda cursar a escola regular, se ainda não concluiu o Ensino Médio, e estar 

matriculado e frequentando instituição de ensino conveniada com a empresa que o contratou 

e que ofereça curso de formação de aprendizagem. 
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A Tabela 1 apresenta a proporção de jovens residentes no meio rural em relação ao 

status de ocupação, além disso, analisa-se a evolução de cada categoria ao longo do tempo. 

Os dados mostram que para o ano de 2003 o número de mulheres que estudavam era 

predominantemente maior quando comparado aos homens, sendo que 34,20% das mulheres 

apenas estudam contra 16,36% de homens que pertencem a essa categoria, a proporção de 

mulheres que apenas estudam em relação aos homens é persistentemente maior tanto em 

2009 sendo 38,94% contra 24,23% quanto em 2015 com um percentual  de 43,07% e 34,53%, 

respectivamente. É importante salientar que a proporção de jovens que apenas estudam tem 

apresentado uma trajetória crescente, isso indica uma geração de jovens mais qualificados e 

preocupados com o investimento em capital humano.   

Para as categorias apenas trabalha e estuda e trabalha a proporção de homens que 

exercem uma ou ambas as atividades é maior em relação às mulheres, e esse resultado se 

repete ao longo dos anos. No entanto, para as mulheres com idade entre 14 e 24 que residem 

nas áreas rurais, para as categorias trabalha e estuda e trabalha tem apresentado um crescimento 

negativo. 

Apesar da notoriedade do aumento de jovens na categoria apenas estuda, um dado 

preocupante revela-se com o aumento percentual do número de jovens na categoria nem-

nem.  A representatividade das mulheres nessa categoria é maior quando comparada ao 

percentual de homens nessa condição. Como já mencionado, existe uma correlação entre 

uma série de problemas sociais e econômicos ocasionados por esse fenômeno. 

 
    Tabela 1-Proporção de jovens segundo o status de ocupação – Brasil meio rural 
 

 2003 2009 2015 

 Mulher 
Rural 

Homem 
Rural 

Mulher 
Rural 

Homem 
Rural 

Mulher 
Rural 

Homem 
Rural 

Estuda 34,20 16,39 38,94 24,23 43,07 34,53 
Trabalha 21,51 45,7 20,22 42,15 14,29 35,97 
Estuda e Trabalha 14,86 31,05 12,64 25,76 8,04 15,56 
Nem estuda nem 
trabalha 

29,44 7,09 28,19 7,86 34,60 13,95 

   Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD. 

 

Analisando a evolução dos dados para as áreas urbanas a Tabela 2 mostra que o 

percentual de mulheres que destinam seu tempo apenas para os estudos representava 39,32% 

em 2003, havendo um declínio em 2009 passando para 39,17% tendo um crescimento em 

2015 sendo de 43,05% o percentual de mulheres nessa categoria. Resultado semelhante é 

verificado para os jovens do sexo masculino, tendo uma queda em 2009 e um acréscimo em 

2015. 



Administração, Economia e Contabilidade Contemporâneas 

236 

Em relação à categoria trabalha e estuda e trabalha os dados mostram que a proporção 

de jovens para ambos os sexos tem apresentado uma trajetória decrescente. Assim como no 

meio rural, os jovens que residem em áreas urbanas apresentam dados preocupantes em 

relação ao aumento do número de jovens que nem estudam nem trabalham, sendo que as 

mulheres apresentam maior representatividade nessa categoria. Segundo Quintini, et al. 

(2007) e Cunningham (2009), uma interpretação para o aumento dessa estatística pode estar 

relacionada as dificuldades que os jovens encontram para ingressar no mercado de trabalho, 

a falta de experiência dado a faixa etária desses jovens, juntamente com o baixo grau de 

escolaridade faz com que esses jovens passem um período ocioso esperando uma 

oportunidade de emprego. 

 
Tabela 2- Proporção de jovens segundo o status de ocupação – Brasil meio urbano 

 
 2003 2009 2015 

 Mulher 
Urbano 

Homem 
Urbano 

Mulher 
Urbano 

Homem 
Urbano 

Mulher 
Urbano 

Homem 
Urbano 

Estuda 39,32 34,87 39,17 33,83 43,05 38,47 

Trabalha 21,17 33,77 23,46 36,62 20,53 32,40 

Estuda e Trabalha 14,44 19,19 14,54 17,09 11.33 12,94 

Nem estuda nem 
trabalha 

25,07 12,17 22,83 12,46  25,02 16.19 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD. 
 
 

Ao verificar a proporção de jovens de acordo com cada categoria: nem estuda nem 

trabalha; apenas trabalha; estuda e trabalha e apenas estuda em relação à região que reside, 

conforme a Tabela 3 pode-se constatar que o Nordeste apresenta o maior percentual de 

jovens quem nem estudam nem trabalham seguido do Norte e Sudeste. A região Sul 

apresenta o maior percentual de jovens com idade entre 14 e 24 anos que apenas trabalham 

30,96% como também na categoria de jovens que estudam e trabalham. Os dados mostram 

ainda que, existe uma maior incidência da categoria composta por jovens que apenas estudam 

nas regiões Norte e Nordeste, sendo 43,42% e 41,73%, respectivamente. 

 

Tabela-3 Proporção de jovens segundo o status de ocupação – Regiões brasileiras - 2015 

Regiões Nem -Nem Trab. 
Trab. e 

Est. Est. 

Norte 22,33 22,43 11,82 43,42 

Nordeste 24,28 23,66 10,32 41,73 

Sul  16,98 30,96 15,82 36,23 

Sudeste  20,17 27,59 11,84 40,40 

Centro Oeste 18,05 28,39 14,66 38,91 

     Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD. 
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Em relação aos fatores condicionantes para as decisões entre estudar e/ou 

trabalhar, serão realizadas análises levando em consideração as características individuais, 

familiares e demográficas. Para a construção das variáveis dependentes foram feitas algumas 

considerações: em relação a variável trabalha que indica a participação do jovem no mercado 

de trabalho, foram considerados os seguintes aspectos: 1; se o jovem exerceu alguma 

atividade na semana de referência; ou, 2: exerceu afazeres na semana de referência; ou, 3: 

jovens que trabalharam na produção para o próprio consumo, ou, 4: exerciam alguma 

atividade de construção civil na semana de referência. Dado essas considerações, a variável 

𝑌1𝑖 assume valor 1 se o jovem atendia as condições citadas e 0, caso contrário.  

Quanto a variável estuda essa é construída a partir da resposta em relação à 

frequência escolar, assumindo valor 1 se o jovem revela frequentar escola e 0, caso contrário.  

 

Variáveis individuais 

 

Serão consideradas idade, sexo e raça. A variável Idade se refere à idade do jovem 

medida em anos. A justificativa para o uso dessa variável é atribuída ao fato de que o jovem 

tem a possibilidade de entrar no mercado de trabalho cada vez mais cedo, dado a implantação 

da lei da Aprendizagem que garante a contração de jovens aprendizes, com idade entre 14 e 

24 anos, sendo essa, uma das principais políticas públicas de inserção de jovens no mundo 

do trabalho.  

A variável Sexo indica o gênero do jovem, assumindo o valor 1 se o jovem for do 

gênero feminino e 0, caso contrário.  

A variável raça tem o propósito de captar a probabilidade de saber se um jovem 

que está inserido no mercado de trabalho e/ou estudando ser branco ou não-branco. A 

variável assume valor 1, se o jovem declarar pertencer a raça branca e 0, caso contrário. 

 

Variáveis familiares 

 

A variável Renda domiciliar per capita indica a soma dos rendimentos mensais 

dos moradores da unidade domiciliar. O resultado esperado para essa variável é que quanto 

maior o rendimento domiciliar per capita, maior a probabilidade de o jovem dedicar-se 

apenas aos estudos e diminua as chances desse jovem estar inserido no mercado de trabalho. 

 

Número de componentes da família indica o tamanho da família. Arranjos 

familiares com grandes números de componentes possuem uma maior proporção de 
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dependentes e tendem a apresentar um baixo rendimento per capita. De acordo com 

Mesquita (2015), esse cenário aumenta a probabilidade de os jovens estarem inseridos no 

mercado de trabalho. 

 

Família Biparental, essa variável apresenta um arranjo familiar formado pela 

presença dos pais e dos filhos no domicilio. O que se espera é que, em uma estrutura familiar 

biparental o jovem apresente uma maior probabilidade de estudar e não trabalhar, essa 

variável apresenta o valor 1 quando a família é formada pelos pais e seus descendentes e 0, 

caso contrário. 

 

Anos de estudo da mãe reflete a escolaridade da mãe medida em anos de estudo, 

esta variável assume valores inteiros entre 0 e 15.  

 

Características demográficas 

Urbano assume valor 1 se o domicílio do jovem se encontra na zona rural e 

assume valor 0 se o domicílio se encontra na zona urbana. 

Região Metropolitana indicará se jovem reside na região metropolitana, 

assumindo valor 1e 0, caso contrário. 

Dummies das regiões corresponde às regiões brasileiras, tomando como região 

de referência o Centro-Oeste. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Características dos jovens: estudar/trabalhar 

 

 
Nesta sessão são apresentadas as análises de resultados. A Tabela 4 apresenta as 

estatísticas descritivas dos jovens de 14 a 24 anos, do sexo feminino e masculino residentes 

nas áreas rurais. São consideradas algumas características dos jovens e de sua família levando 

em consideração quatro categorias, de acordo com a atividade que o jovem exerce: nem 

estuda e nem trabalha; trabalha; trabalha e estuda e estuda.  

Em resumo, pode-se destacar um perfil socioeconômico dos jovens da zona rural 

para cada situação de ocupação. Em relação aos jovens que apenas estudam, em média são 

mais jovens, possuem mães com níveis de escolaridade mais alto e apresentam uma renda 

per capita inferior a R$ 375,00. Para as outras categorias, podem-se observar características 

relevantes em cada grupo, os jovens que apenas trabalham, em média são mais velhos e 
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apresenta renda per capita superior às demais categorias, intuitivamente isso revela que a 

renda dos jovens colabora para essa melhoria no rendimento per capita.  

Os jovens que nem estudam nem trabalham, possuem mães com os menores níveis 

educacionais, refletindo o efeito intergeracional, corroborando com Barros e Santos (1991), 

no qual, afirma que filhos de pais com baixos níveis educacionais tendem a dedicar-se menos 

aos estudos. Já os jovens que estudam e trabalham têm em média 17,49 anos de idade, a 

escolaridade da mãe e a renda per capita são as segundas maiores dentre as categorias.  

Em resumo, as características sobre as condições de ocupação para os jovens do 

meio rural, mostram que a maior média de idade corresponde aos jovens que apenas 

trabalham, a escolaridade da mãe apresenta a maior média para a categoria de jovens que 

apenas estudam e o rendimento per capita é maior para o grupo de jovens que apenas 

trabalham. 

 
Tabela 4- Estatísticas descritivas das características segundo a situação de ocupação – meio 

rural 

Variáveis Situação de ocupação Média D.P 

Idade 

Nem trabalha e Nem Estuda 20.02 2.59 

Trabalha 20,74 2,32 

Trabalha e Estuda 17,49 2,55 

Estuda 16,09 2,07 

Raça 

Nem trabalha e Nem Estuda 0,28 0,45 

Trabalha 0,33 0,47 

Trabalha e Estuda 0,35 0,48 

Estuda 0,29 0,45 

Número de 
componentes 

da família 

Nem trabalha e Nem Estuda 4,04 1,75 

Trabalha 4,01 1,77 

Trabalha e Estuda 4,68 1,92 

Estuda 4,70 1,74 

Educação da 
mãe 

Nem trabalha e Nem Estuda 2,86 3,94 

Trabalha 3,71 4,28 

Trabalha e Estuda 5,38 4,15 

Estuda 5,61 4,44 

 Nem trabalha e Nem Estuda 0,29 0,45 

Homem 
Chefe 

Trabalha 0,24 0,43 

Trabalha e Estuda 0,20 0,40 

Estuda 0,27 0,44 

Renda 
domiciliar per 

capita 
 

Nem trabalha e Nem Estuda 327,75 307,10 

Trabalha 568,78 552,76 

Trabalha e Estuda 517,04 565,89 

Estuda 374,06 414,83 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD 
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Para o meio urbano, notam-se semelhanças em torno das médias de cada categoria 

para as variáveis educação da mãe e rendimento per capita, ou seja, os jovens que nem 

estudam nem trabalham apresentam em média os menores rendimentos per capita e possuem 

mães com menores níveis de educação. Os jovens da área urbana que apenas estudam, em 

média são mais jovens e com mães mais escolarizadas.  

Um resultado interessante é percebido em relação aos jovens que estudam e 

trabalham quando comparados aos jovens que apenas trabalham. Os jovens que realizam 

ambas as atividades em média são mais jovens, com mães mais educadas e maior rendimento 

per capita. Isso implica que, estar estudando contribui para que este jovem ocupe cargos mais 

bem remunerados, dado seu nível de capital humano além de garantir que esses jovens que 

estudam possam participar de programas voltados para empregabilidade desse público, como 

por exemplo, o programa jovem aprendiz, possibilitando um emprego formal e conciliação 

com os estudos (Tabela 5). 

 

Tabela 5- Estatísticas descritivas das características segundo a situação de ocupação – meio 
urbano 

Variáveis Situação de ocupação Média D.P 

Idade 

Nem trabalha e Nem Estuda 20,12 2,51 

Trabalha 21,19 2,13 

Trabalha e Estuda 19,26 2,77 

Estuda 16,63 2,47 

Raça 

Nem trabalha e Nem Estuda 0,37 0,48 

Trabalha 0,41 0,49 

Trabalha e Estuda 0,48 0,50 

Estuda 0,44 0,50 

Número de 
componentes 

da família 

Nem trabalha e Nem Estuda 3,78 1,51 

Trabalha 3,53 1,42 

Trabalha e Estuda 3,76 1,37 

Estuda 4,04 1,37 

Educação da 
mãe 

Nem trabalha e Nem Estuda 5,16 5,27 

Trabalha 5,24 5,29 

Trabalha e Estuda 8,15 5,35 

Estuda 8,85 5,02 

 Nem trabalha e Nem Estuda 0,46 0,50 

Homem 
Chefe 

Trabalha 0,43 0,49 

Trabalha e Estuda 0,45 0,50 

Estuda 0,44 0,50 

Renda 
domiciliar per 

capita 
 

Nem trabalha e Nem Estuda 563,71 799,84 

Trabalha 952,14 1139,98 

Trabalha e Estuda 1151,98 1175,38 

Estuda 897,70 1339,80 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD 
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Com relação ao número de componentes da família, os jovens que só estudam 

apresentaram a maior média (4,04), por outro lado, os jovens que só trabalham apresentaram 

a menor média de componentes (3,53). Os resultados encontrados nesse estudo, vai contra 

os resultados encontrados por Barros et al. (1994), no qual, apresenta evidências de que 

quanto maior o número de membros na família, maior a probabilidade de jovem trabalhar. 

 

4.2. Análises dos resultados das estimações econométricas  

 
As Tabelas 6 e 7 apresentam as estimativas das decisões de participar do mercado 

de trabalho e frequência escolar, juntamente com esses resultados são apresentados os efeitos 

marginais em termos percentuais, no qual identificam o impacto dos fatores determinísticos 

da decisão entre trabalhar e estudar dos jovens de 14 a 24 anos ambos os sexos residentes 

nas áreas rurais. Dentre esses resultados, vale ressaltar o coeficiente que mede a correlação 

entre os termos de distúrbios das duas equações o ρ (rho), que apresentou para ambos um 

valor negativo e estatisticamente significante, indicando que, trabalhar e estudar são 

atividades concorrentes na decisão de alocação de tempo. Segundo a literatura, com o 

resultado do ρ≠0, conclui-se que as equações devem ser estimadas conjuntamente em um 

modelo biprobit ao invés de equações probit separadas.   

Em primeira análise, são discutidos os resultados do grupo de variáveis com as 

características individuais, os resultados mostram que, a variável idade impacta positivamente 

a decisão para o trabalho tanto para as mulheres quanto para os homens, ou seja, à medida 

que a idade do jovem aumenta, maior é a probabilidade de ofertar horas para o trabalho. Em 

relação à decisão de estudar, a idade do jovem afeta negativamente sobre a decisão de 

frequentar a escola. Os resultados em termos de efeitos marginais mostram que o impacto 

de um ano a mais na idade leva a uma redução de 5,23% para mulheres e 5,47% para os 

homens na chance de estudar e em relação a decisão de trabalhar a cada ano nota-se um 

aumento percentual de 5,61% para o homens e 2,11% para as mulheres, e para alocação em 

ambas ocupações há uma redução percentual de 0,86% para mulheres e 1,61% para os 

homens.  

Dentre as demais categorias, observa-se que a idade do jovem apresenta um efeito 

positivo para os jovens que nem trabalham nem estudam e para os que apenas trabalham, 

sendo que um ano a mais de idade reflete em um aumento de 2,11% para as mulheres e 

5,61% para os homens na probabilidade do jovem trabalhar e 3,98% para as mulheres e 

1,47% para os homens na probabilidade do jovem nem estudar nem trabalhar.  
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Com relação ao gênero, ser do sexo feminino diminui as chances de participação 

no mercado de trabalho quando comparado ao sexo masculino. Os resultados aqui 

apontados mostram que ser do sexo feminino aumentam as chances de o jovem só estudar 

ou ser nem-nem (nem estudar nem trabalhar), e reduz as chances de estudar e trabalhar ou 

apenas trabalhar quando comparado aos jovens do sexo oposto. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Costa et al. (2013) onde jovens do sexo masculino que residem na 

área rural têm maiores possibilidades de começarem a trabalhar do que jovens do sexo 

feminino. 

 

Tabela 6- Estimação do modelo Probit Bivariado e efeitos marginais sobre a decisão de 
trabalhar e estudar para mulheres no meio rural – 2015. 

Variáveis 
Decisão de 

Trabalhar 

Decisão de 

 Estudar 

dx/dy 
NN 

dx/dy 
T 

dx/dy 
ET 

dx/dy 
E 

Idade 

 
0.0428***             
(0.0067) 

 

 
-0.243***         
(0.0092) 

 

0.0398***   
(0.0016) 

0.0211***   
(0.0013) 

-0.0086***   
(0.0010) 

-0.0523***   
(0.0015) 

 
Raça 

 

 
0.00168                   
(0.0553) 

 

-0.0183                    
(0.0591) 

0.0032   
(0.0138) 

0.0013   
(0.0102) 

-0.0008   
(0.0073) 

-0.0037   
(0.0140) 

 
Educação-mãe 

 

-0.00119                  
(0.0069) 

0.0381***      
(0.0072) 

-0.0072***  
(0.0017) 

-0.0024*   
(0.0012) 

0.0021*   
(0.0009) 

0.0075***   
(0.0017) 

Família-biparental 
-0.0492                 
(0.0693) 

0.630***            
(0.0680) 

-0.1137***   
(0.0160) 

-0.0447***   
(0.0126) 

0.0303**   
(0.0091) 

0.1280***   
(0.0164) 

 
Componentes 

 

 
-0.0891*** 

(0.0169) 
 

0.113*** 
(0.0157) 

-0.0071*    
(0.00398) 

-0.0213***    
(0.0030) 

-0.0046*   
(0.0022) 

0.0330***   
(0.0038) 

Chefe-formal 
-0.300***                
(0.0769) 

0.0785 (0.0803) 
0.0346*   
(0.0186) 

-0.0543***   
(0.0142) 

-0.0330**   
(0.0101) 

0.0528**   
(0.0193) 

 
Homem chefe 

 

 
-0.124*                 
(0.0568) 

 

0.230***                 
(0.0627) 

-0.0239*   
(0.0144) 

-0.0339**   
(0.0105) 

-0.0022   
(0.0076) 

0.0601***   
(0.0147) 

 
Ln renda 

 

0.0505*               
(0.0210) 

0.412***            
(0.0273) 

-0.0714***   
(0.0056) 

-0.0323***   
(0.0039) 

0.0175***   
(0.0029) 

0.0861***   
(0.0056) 

 
Norte 

 
 

-0.905***                
(0.0915) 

1.220*** 
(0.118) 

-0.0857**   
(0.0255) 

-0.2209***   
(0.0179) 

-0.0428 ***  
(0.0123) 

0.3495***   
(0.0262) 

Nordeste 
 
 

 
-0.949***               
(0.0823) 

 

1.185*** 
(0.109) 

-0.0716**   
(0.0231) 

-0.2261***   
(0.0159) 

-0.0504***  
(0.0109) 

0.3481***   
(0.0241) 

Sudeste 
 
 

-0.559***                
(0.0951) 

1.033*** 
(0.122) 

-0.1070***    
(0.0258) 

-0.1525***  
(0.0182) 

-0.0102   
(0.0127) 

0.2698***   
(0.0280) 
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Sul 
 
 

0.343**    
(0.105) 

0.863*** 
(0.134) 

-0.1099***   
(0.0286) 

-0.1069***   
(0.0203) 

0.0069   
(0.0140) 

0.2100***   
(0.0310) 

Athrho 
 

-0.195*** 
(0.0354) 

     

Rho 
 

-0.192*** 
(0.0340) 

     

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD.  
***: Significativo a 1%; **: Significativo a 5%; *: Significativo a 10%;  
Estuda. Trabalha; Trabalha e estuda; Nem estuda nem trabalha; Erros-Padrão entre ( ). 

 

No que diz respeito ao efeito de raça não foi possível captar as influências que esta 

exercesse sobre a decisão do jovem em trabalhar ou de estudar, para ambos os gêneros, pois, 

em todas as categorias essa variável não apresentou significância estatística. E isso corrobora 

o fato de que a discriminação racial é menor no mercado de trabalho rural. 

 No grupo de variáveis que caracterizam o ambiente familiar, verifica-se que o 

impacto da variável escolaridade da mãe, apresentou o efeito esperado, tanto para homens 

como para as mulheres residentes no meio rural sendo negativo para decisão de ofertar 

trabalho e positivo para decisão de frequência escolar, ou seja, quanto maior o nível de 

escolaridade da mãe, maior é a probabilidade de o jovem alocar tempo para os estudos. O 

que corrobora com Tillmam e Cammim (2016), que jovens filhos de pais com maior 

escolaridade são mais propensos a se dedicarem apenas aos estudos. 

O arranjo familiar representado pela variável família bi parental apresentou um 

efeito compatível com a literatura, sendo que, os jovens cujo arranjo familiar conta com a 

presença dos pais são mais propensos a dedicar-se aos estudos. Os resultados mostram que 

para as categorias, nem- nem e trabalhar essa variável apresenta um impacto negativo, isso 

implica que, de modo geral a presença dos pais estimula o jovem a manter-se ocupado, 

priorizando e/ou conciliando os estudos e o trabalho.  

Em relação ao número de componentes da família, nota-se uma associação negativa 

com a probabilidade de o jovem trabalhar, no entanto, afeta positivamente a probabilidade 

do jovem estar estudando. Conforme os efeitos marginais, o número elevado de membros 

as famílias aumentam a probabilidade de o jovem manter-se ocupado, seja frequentando a 

escola ou estudando e trabalhando, por outro lado, reduz a chances desses jovens 

pertencerem às categorias nem-nem ou apenas trabalhar. 

Ainda sobre as variáveis que caracterizam o ambiente familiar, o fato do chefe do 

domicílio ter um emprego formal diminui a probabilidade de o jovem trabalhar, trabalhar e 

estudar e aumenta a probabilidade a ser nem-nem e apenas estudar. Já a variável que indica 
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se o chefe do domicílio é do sexo masculino, encontra efeito positivo no fato do jovem ser 

nem-nem e frequentar a escola, mostrando que a chefia do domicílio por parte dos homens, 

favorece a decisão do jovem dedicar-se apenas aos estudos. 

A renda domiciliar per capita pode ser um dos fatores com forte influência nas 

decisões entre trabalhar e/ou estudar, uma vez que, um jovem de baixa renda é mais 

propenso a ingressar no mercado de trabalho precocemente para complementar a renda 

familiar, o que acaba por sua vez comprometendo os estudos e, consequentemente, a 

oportunidade de auferir renda mais elevada no futuro. Os resultados mostram que essa 

variável apresenta um efeito positivo e significativo com a incidência do jovem em relação à 

frequência escolar. Já com o trabalho, observa-se uma relação negativa. Os efeitos marginais 

mostram um comportamento favorável para a alocação de tempo para a frequência escolar 

e para categoria estudar e trabalhar, os resultados estão de acordo com a literatura, segundo 

Costa; Becker; Pavão (2013), famílias com maiores rendas elevam as chances de os jovens 

que residem na área rural frequentarem escolas e diminuem a sua inserção precoce no 

mercado de trabalho. 

Em relação às características demográficas, para as regiões, (Norte, Nordeste 

Sudeste e Sul) as probabilidades de trabalhar dos jovens são menores se comparadas à região 

Centro-oeste, tomada como base. Em comparação com o Centro Oeste, os resultados 

mostram que todas as regiões os jovens possuem menores chances relativas de serem nem-

nem, enquanto que há maior probabilidade de estarem apenas frequentando a escola. 

 

Tabela 7- Estimação do modelo Probit Bivariado e efeitos marginais sobre a decisão de 
trabalhar e estudar para homens no meio rural – 2015. 

Variáveis 
Decisão de 

Trabalhar 

Decisão de 

 Estudar 

dx/dy 
NN 

dx/dy 
T 

dx/dy 
ET 

dx/dy 
E 

Idade 

 
0.115***                
(0.00645) 

 

-0.245***                
(0.00814) 

0,0147***   
(0.0011) 

0.0561***   
(0.0014) 

-0.0161***   
(0.0012) 

-0.05472***   
(0.0015) 

 
Raça 

 

0.00775                    
(0.0483) 

0.0434                    
(0.0513) 

-0.0073   
(0.0092) 

-0.0052   
(0.0125) 

0.0079   
(0.0099) 

0.0046   
(0.0126) 

 
Educação-mãe 

 

-0.0284*** 
(0.00499) 

0.0318***                
(0.00553) 

0.0003    
(0.0009) 

-0.0095***   
(0.0013) 

-0.0003   
(0.0010) 

0.0095***   
(0.0013) 

Família-biparental 
 

-0.268*** 
(0.0546) 

 
0.332***                 
(0.0581) 

 
-0.0012   
(0.0100) 

 
-0.0945***   

(0.0142) 

 
0.0015   

(0.0110) 

 
0.0942***   
(0.0144) 

 
Componentes 

 

 
-0.0588***                 
(0.0119) 

 

0.126***                 
(0.0129) 

-0.0076**   
(0.0022) 

-0.0287***   
(0.0030) 

0.0084**    
(0.0024) 

0.0280***   
(0.0031) 
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Chefe-formal 
-0.417***                 
(0.0677) 

0.0359                    
(0.0722) 

0.0643***   
(0.0121) 

-0.0747***   
(0.0180) 

-0.0699***   
(0.0132) 

0.0803***   
(0.0182) 

 
Homem chefe 

 

 
-0.310*** 
(0.0518) 

 
0.142*                   

(0.0556) 

0.0319**   
(0.0096) 

-0.0729***   
(0.0136) 

-0.0347**  
(0.0105) 

0.0757***   
(0.0137) 

 
Ln renda 

 

 
-0.0419*                   
(0.0205) 

 
0.375***                 
(0.0237) 

 
-0.0448***    
(0.0037) 

 
-0.0635***   

(0.0055) 

 
0.0489***   
(0.0041) 

 
0.0594***   
(0.0055) 

 
Norte 

 
 

-0.982***         
(0.101) 

1.498***                  
(0.115) 

-0.0436*   
(0.0170) 

-0.3889***   
(0.0277) 

0.0484**   
(0.0186) 

0.3842***   
(0.0280) 

Nordeste 
 
 

 
-1.293*** 
(0.0954) 

 

1.464***                  
(0.109) 

0.0129   
(0.0155) 

-0.4354***   
(0.0256) 

-0.0132   
(0.0170) 

0.4357***   
(0.0264) 

Sudeste 
 
 

 
-0.930***                  

(0.107) 
 

1.106*** 
(0.121) 

0.00178   
(0.0179) 

-0.3212***   
(0.0296) 

-0.0013   
(0.0196) 

0.3207***   
(0.0303) 

Sul 
 
 

-0.840***                  
(0.113) 

1.035***                  
(0.127) 

-0.0032   
(0.0191) 

-0.2955***   
(0.0314) 

0.0041   
(0.0209) 

0.2946***   
(0.0318) 

Athrho 
 

-0.512***                 
(0.0296) 

     

Rho 
 

-0.472***   
(0.0229) 

     

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD.  
***: Significativo a 1%; **: Significativo a 5%; *: Significativo a 10%;  
Estuda. Trabalha; Trabalha e estuda; Nem estuda nem trabalha; Erros-Padrão entre ( ). 

 

As Tabelas 8 e 9 apresentam as estimativas das decisões de trabalhar e alocar tempo 

com os estudos, juntamente com esses resultados são apresentados os efeitos marginais em 

termos percentuais, no qual identificam o impacto dos fatores determinísticos da decisão 

entre trabalhar e estudar das mulheres e homens de 14 a 24 anos de idade residentes nas áreas 

urbanas. A correlação entre os termos distúrbios das duas equações é mensurada pelo 

coeficiente de correlação rho (ρ). O valor encontrado é negativo e estatisticamente 

significante. Este resultado demonstra que trabalhar e estudar são decisões que são tomadas 

simultaneamente, ou seja, estudar e trabalhar são atividades concorrentes na decisão de 

alocação de tempo dos jovens. Por isso, as equações de trabalho e frequência à escola devem 

ser estimadas conjuntamente em um modelo probit bivariado (biprobit) ao invés de equações 

probit separadas.  

Em relação aos resultados do grupo de variáveis com as características individuais, 

os resultados apontam que, assim como no meio rural o urbano apresentou resultados 

semelhantes, ou seja, a variável idade impacta de maneira positiva a decisão para o trabalho 
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tanto para as mulheres quanto para os homens, à medida que a idade do jovem aumenta, 

maior é a probabilidade de dedicar-se ao trabalho. Em relação à decisão de estudar, a idade 

do jovem afeta de forma negativa sobre a decisão de alocar tempo aos estudos. Os efeitos 

marginais mostram que o impacto de um ano a mais na idade leva a uma redução de 5,17% 

para mulheres e 5,79% para os homens na chance de estudar e 0,82% para mulheres e 1,10% 

para os homens de estudar e trabalhar. Com resultados equivalentes, Leme e Wajnman (2000) 

e Tilmann (2013), argumentam que a possibilidade de apenas estudar vai decrescendo à 

medida que a idade vai aumentando, e o jovem, atingindo o tempo de exercer atividades 

econômicas. 

A análise dos dados mostrou ainda que tanto no meio rural quanto no urbano os 

resultados obtidos indicam que quanto mais velho o jovem, maior é a probabilidade de ele 

apenas trabalhar, ou não fazer nenhuma atividade, sendo que o maior efeito é na 

probabilidade de só trabalhar. Por outro lado, observa se que quanto mais avançada é a idade 

do jovem menor é a probabilidade de ele estudar, independente de estar trabalhando ou não. 

A variável raça apresentou efeitos positivos na decisão de estudar, isto é, jovens de 

raça branca possuem mais chance de apenas estudar do que jovens de outras raças. Assim 

jovens brancos, têm 3,03% de chance a menos de não trabalhar para os homens, e 1,26% a 

menos para as mulheres. Segundo Tillmann e Comin (2013), a probabilidade de um indivíduo 

branco, permanecer na escola e acumular capital humano, é maior, do que para outras raças. 

 

Tabela 8- Estimação do modelo Probit Bivariado e efeitos marginais sobre a decisão de 
trabalhar e estudar para mulheres no meio urbano – 2015. 

Variáveis 
Decisão de 

Trabalhar 

Decisão de 

 Estudar 

dx/dy 
NN 

dx/dy 
T 

dx/dy 
ET 

dx/dy 
E 

Idade 
0.0781***                
(0.00283) 

-0.212***      
(0.00346) 

0.0258***   
(0.0006) 

0.0340***   
(0.0006) 

-0.0082***  
(0.0005) 

-0.0517***   
(0.0006) 

 
Raça 

 

-0.0281                    
(0.0206) 

0.0800***          
(0.0220) 

-0.0099*   
(0.0049) 

-0.0126**   
(0.0044) 

0.0033   
(0.0036) 

0.0193**   
(0.0056) 

 
Educação-mãe 

 

-0.0156***               
(0.00217) 

0.0435***            
(0.00225) 

-0.0054***   
(0.0005) 

-0.0069***   
(0.0005) 

0.0017***   
(0.0004) 

0.0105***   
(0.0006) 

Família-biparental 
 

0.121***               
(0.0271) 

 
0.191***   
(0.0274) 

 
-0.0562***   

(0.0063) 

 
0.0024   

(0.0057) 

 
0.0376***   
(0.0047) 

 
0.0161*   
(0.0071) 

 
Componentes 

 

 
-0.201***                
(0.00842) 

 

0.0910***               
(0.00718) 

0.0178***   
(0.0017) 

-0.0435***   
(0.0016) 

-0.0231***   
(0.0014) 

0.0488***   
(0.0019) 
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Chefe-formal 
-0.0720**                  
(0.0223) 

0.0191                
(0.0235) 

0.0089*   
(0.0053) 

-0.0143**   
(0.0048) 

-0.0096*   
(0.0039) 

0.0149*   
(0.0060) 

 
Homem chefe 

 

 
-0.0187                    
(0.0209) 

 
0.246***          
(0.0229) 

-0.0423***   
(0.0051) 

-0.0269***   
(0.0045) 

0.0208***   
(0.0037) 

0.0485***   
(0.0058) 

 
Ln renda 

 

 
-0.0817***                
(0.00884) 

 

0.467***                
(0.0108) 

-0.0724***   
(0.0022) 

-0.0593***    
(0.0019) 

0.0323***    
(0.0016) 

0.0995***   
(0.0024) 

Região 
Metropolitana 

-0.0262                  
(0.0198) 

-0.0507*                   
(0.0212) 

0.0139**     
(0.0047) 

0.0004   
(0.0043) 

-0.0090**    
(0.0035) 

-0.0052   
(0.0054) 

 
Norte 

 
 

-0.871***                 
(0.0338) 

0.572***            
(0.0362) 

0.0443***   
(0.0081) 

-0.2056***   
(0.0073) 

-0.0828***   
(0.0059) 

0.2441***    
(0.0090) 

Nordeste 
 
 

-0.778***                 
(0.0293) 

0.543***                 
(0.0322) 

0.0336***   
(0.0070) 

-0.1867***   
(0.0063) 

-0.0708***   
(0.0050) 

0.2240***   
(0.0080) 

Sudeste 
 
 

-0.508***                 
(0.0290) 

0.257***                 
(0.0322) 

0.0399***    
(0.0071) 

-0.1125***   
(0.0062) 

-0.0556***    
(0.0049) 

0.1282***   
(0.0081) 

Sul 
 
 

-0.388***                 
(0.0342) 

0.220***                
(0.0381) 

0.0263**   
(0.0084) 

-0.0883***   
(0.0075) 

-0.0404***   
(0.0059) 

0.1023***   
(0.0096) 

Athrho 
 

-0.304***           
(0.0133) 

     

Rho 
 

-0.294*** 
(0.0122) 

     

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD.  
***: Significativo a 1%; **: Significativo a 5%; *: Significativo a 10%;  
Estuda. Trabalha; Trabalha e estuda; Nem estuda nem trabalha; Erros-Padrão entre ( ). 

 

A escolaridade da mãe está positivamente relacionada à possibilidade de que o 

jovem se dedique a escolarização. O impacto de um ano a mais na escolaridade da mãe 

aumenta em 1,05% das mulheres dedicarem se aos estudos e 1,09% dos homens. Por outro 

modo, a elevação na escolaridade da mãe reduz probabilidade dos jovens dedicarem tempo 

ao trabalho sendo de 0,69% para as mulheres e de 1,03% para os homens. De acordo com 

Leme e Wajnman (2000) verificaram que a escolaridade dos pais tem forte relação positiva 

com só estudar e negativa com as demais formas de alocação do tempo. 

 Em relação a variável que corresponde ao número de componentes da família 

revelou os efeitos positivos para a opção de somente estudar e nem-nem. Sendo assim, a 

escolha trabalhar e estudar e trabalhar foi a que apresentou efeito negativo.  Desse modo, o 

aumento de componentes no domicílio reduz em 4,35% para as mulheres e 3,78% para os 

homens a chance de o jovem trabalhar, e cresce a possibilidade de ele optar apenas por 

estudar. 
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A renda familiar per capita apresenta um impacto positivo na probabilidade de o 

jovem somente estudar e estudar e trabalhar, e diminuindo a probabilidade de trabalhar e de 

nem estudar nem trabalhar. Tal resultado era esperado, visto que a taxa de escolarização é 

crescente com o nível de renda familiar per capita. Portanto, os resultados obtidos confirmam 

a relação direta entre o nível de rendimento familiar per capita e escolaridade. Para as 

mulheres o aumento na renda familiar líquida diminui em 7,24% a probabilidade de não 

realizar nenhuma atividade enquanto para os homens diminui em 5,73% essa mesma 

probabilidade. Corroborando com o estudo Leme e Wajnman (2000) verificaram que a renda 

familiar afeta positivamente a probabilidade de o jovem estudar e negativamente a de 

trabalhar e também de não ter nenhuma atividade. 

Em relação às características demográficas, para as regiões Norte, Nordeste, 

Sudeste e Sul as probabilidades de trabalhar dos jovens são menores se comparadas a região 

tomada como base, Centro-Oeste. Sendo um impacto positivo para os estudos e negativo 

para o trabalho. 

 

Tabela 9- Estimação do modelo Probit Bivariado e efeitos marginais sobre a decisão de 
trabalhar e estudar para homens no meio urbano – 2015. 

Variáveis 
Decisão de 

Trabalhar 

Decisão de 

 Estudar 

dx/dy 
NN 

dx/dy 
T 

dx/dy 
ET 

dx/dy 
E 

Idade 
0.127***              
(0.00298) 

 
-0.240***             
(0.00349) 

 

0.0154***   
(0.0005) 

0.0536***   
(0.0006) 

-0.0110***   
(0.0005) 

-0.0579***    
(0.0006) 

 
Raça 

 

-0.100***                 
(0.0201) 

0.100***                
(0.0213) 

0.0014   
(0.0041) 

-0.0303***   
(0.0049) 

-0.0032   
(0.0038) 

0.0321***   
(0.0052) 

 
Educação-mãe 

 

-0.0313***    
(0.00204) 

0.0375***                
(0.00218) 

-0.0005   
(0.0004) 

-0.0103***   
(0.0005) 

-0.0002   
(0.0004) 

0.0109***    
(0.0005) 

Família-biparental 
 

-0.175***    
(0.0243) 

 
0.116***                
(0.0252) 

 
0.0117*    
(0.0049) 

 
-0.0450***    
(0.0059) 

 
-0.0136**   
(0.0046) 

 
0.0469***   
(0.0062) 

 
Componentes 

 

 
-0.140***            
(0.00704) 

 

0.106***               
(0.00690) 

0.0073***   
(0.0013) 

-0.0378***   
(0.0016) 

-0.0091***   
(0.0013) 

0.0397***   
(0.0017) 

Chefe-formal 
-0.0704**                
(0.0216) 

0.00362                 
(0.0227) 

0.0113*   
(0.0044) 

-0.0123*   
(0.0053) 

-0.0113**   
(0.0041) 

0.0123*   
(0.0056) 

 
Homem chefe 

 

 
-0.228***             
(0.0207) 

 
0.0904***               
(0.0218) 

0.0246***   
(0.0042) 

-0.0506***   
(0.0051) 

-0.0259***   
(0.0039) 

0.0519***   
(0.0054) 

 
Ln renda 

 
 

-0.130***               
(0.00911) 

0.516***                 
(0.0106) 

-0.0573***   
(0.0018) 

-0.0913***   
(0.0022) 

0.0478***   
(0.0017) 

0.1008***   
(0.0023) 
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Região 
Metropolitana 

-0.0826***                 
(0.0193) 

0.0305                    
(0.0204) 

0.0092*   
(0.0039) 

-0.0180***   
(0.0047) 

-0.0097**   
(0.0037) 

0.0185***   
(0.0050) 

 
Norte 

 
 

-0.752***                 
(0.0335) 

0.658***              
(0.0354) 

0.0256***   
(0.0065) 

-0.2151***   
(0.0083) 

-0.0369***   
(0.0061) 

0.2264***   
(0.0087) 

Nordeste 
 
 

 
-0.825***               
(0.0305) 

0.677***               
(0.0319) 

0.0351***   
(0.0058) 

-0.2298***   
(0.0074) 

-0.0466***   
(0.0054) 

0.2413***   
(0.0078) 

Sudeste 
 
 

 
-0.586***               
(0.0304) 

 

0.278***                 
(0.0316) 

0.0560***   
(0.0059) 

-0.1360***   
(0.0075) 

-0.0604***   
(0.0054) 

0.1404***   
(0.0079) 

Sul 
 
 

-0.368***              
(0.0354) 

0.249***                 
(0.0372) 

0.0237***   
(0.0069) 

-0.0953***   
(0.0088) 

-0.0279***   
(0.0065) 

0.0995***   
(0.0093) 

Athrho 
 

-0.482***             
(0.0134) 

     

Rho 
 

-0.448***  
(0.0107) 

     

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da PNAD.  
***: Significativo a 1%; **: Significativo a 5%; *: Significativo a 10%;  
Estuda. Trabalha; Trabalha e estuda; Nem estuda nem trabalha; Erros-Padrão entre ( ). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo utilizou dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios 

(PNAD) do ano de 2015 com objetivo de analisar os fatores condicionantes que impactam 

na decisão entre trabalhar e estudar de jovens brasileiros, de 14 a 24 anos. Para isto, foi 

utilizado o modelo Probit Bivariável (biprobit) para estimar a probabilidade de o jovem 

trabalhar e/ou frequentar a escola, uma vez que essas atividades são concorrentes na decisão 

de alocação de tempo. 

Dessa maneira, foi possível identificar o impacto de algumas variáveis na decisão de 

estudar, trabalhar, realizar as duas tarefas, ou nenhuma delas. Os resultados mostraram que 

à medida que a idade do jovem avança, reduz a probabilidade deste jovem estar estudando e 

aumenta a probabilidade de ingresso no mercado trabalho; sendo mais evidente para os 

homens tanto do meio rural como urbano. A entrada precoce no mercado de trabalho faz 

com que o jovem invista cada vez menos em educação e consequentemente acumule menos 

capital humano, que por sua vez limita o acesso destes jovens a oportunidades de emprego 

que exigem maiores qualificações e que oferecem salários maiores, mantendo os jovens 

dentro de um ciclo de pobreza. 
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 Com relação às demais variáveis, observa-se que a renda domiciliar per capita, 

o nível de escolaridade da mãe e o homem chefe, têm impactos importantes sobre a alocação 

do tempo dos jovens. Famílias com maiores rendas e com mães com maiores níveis 

educacionais elevam as chances dos jovens frequentarem a escola e diminuem as chances de 

ingresso no mercado de trabalho. Para os jovens que não trabalham nem estudam observa-

se que são oriundos de famílias com baixa renda per capita e mães com menores níveis 

educacionais, indicando a existência de uma transmissão intergeracional de escolaridade e 

renda. 

Este estudo busca contribuir para a literatura fornecendo subsídios para ações e 

políticas públicas que priorizem tanto uma formação teórica como profissional, permitindo 

uma melhoria na qualidade de vida desses jovens de baixa renda, garantindo que os mesmos, 

possam alocar horas para o trabalho, porém, continuem investindo tempo em sua formação 

de capital humano.  
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