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CONCEITOS E TIPOS DE CONTABILIDADE

INTRODUÇÃO

A Contabilidade é um dos conhecimentos mais antigos e não surgiu em função de qualquer tipo de legislação fiscal 
ou societária, nem embasada em princípios filosóficos, ou em regras estipuladas por terceiros, mas pela necessidade 
prática do próprio gestor do patrimônio, normalmente seu proprietário, preocupado em elaborar um instrumento que lhe 
permitisse, entre outros benefícios, conhecer, controlar, medir resultados, obter informações sobre produtos mais ren-
táveis, fixar preços e analisar a evolução de seu patrimônio. Esse gestor passou a criar rudimentos de escrituração que 
atendessem a tais necessidades.

CONCEITOS

A Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio, objetivando representá-lo graficamente, evidenciar suas 
variações, estabelecer normas para sua interpretação, análise e auditagem e servir como instrumento básico para a 
tomada de decisões de todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com a empresa.
Ë a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o regis-
tro, a demonstração expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do 
patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza econômica.
(Hilário Franco)

FUNÇÕES

As principais funções da Contabilidade são: registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificações do patri-
mônio em virtude da atividade econômica ou social que a empresa exerce no contexto econômico.

Registrar: todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em valor monetário;

Organizar: um sistema de controle adequado à empresa;

Demonstrar: com base nos registros realizados, expor periodicamente por meio de demonstrativos, a situação econômi-
ca, patrimonial e financeira da empresa;

Analisar: os demonstrativos podem ser analisados com a finalidade de apuração dos resultados obtidos pela empresa;

Acompanhar: a execução dos planos econômicos da empresa, prevendo os pagamentos a serem realizados, as quantias 
a serem recebidas de terceiros, e alertando para eventuais problemas.

FINALIDADES

Desde os seus primórdios que a finalidade básica da Contabilidade tem sido o acompanhamento das atividades realiza-
das pelas pessoas, no sentido indispensável de controlar o comportamento de seus patrimônios, na função precípua de 
produção e comparação dos resultados obtidos entre períodos estabelecidos.

A contabilidade faz o registro metódico e ordenado dos negócios realizados e a verificação sistemática dos resultados obtidos. 
Ela deve identificar, classificar e anotar as operações da entidade e de todos os fatos que de alguma forma afetam sua situação 
econômica, financeira e patrimonial. Com esta acumulação de dados, convenientemente classificados, a Contabilidade procura 
apresentar de forma ordenada, o histórico das atividades da empresa, a interpretação dos resultados, e através de relatórios 
produzir as informações que se fizerem precisas para o atendimento das diferentes necessidades.

As finalidades fundamentais da Contabilidade referem-se à orientação da administração das empresas no exercício de 
suas funções. Portanto a Contabilidade é o controle e o planejamento de toda e qualquer entidade sócio-econômica.
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Controle: a administração através das informações contábeis, via relatórios pode certificar-se na medida do possível, de 
que a organização está agindo em conformidade com os planos e políticas determinados.

Planejamento: a informação contábil, principalmente no que se refere ao estabelecimento de padrões e ao inter-relacio-
namento da Contabilidade e os planos orçamentários, é de grande utilidade no planejamento empresarial, ou seja, no 
processo de decisão sobre que curso de ação deverá ser tomado para o futuro.

A CONTABILIDADE APLICADA

A Contabilidade, enquanto ciência que estuda o patrimônio das entidades, encontra aplicações em todas estas, indepen-
dente do tipo, ramo de atividade, segmento econômico ou localização geográfica. Assim, a identificação do campo de 
aplicação da Contabilidade também pode ser analisada através da definição do patrimônio, como o conjunto de bens, di-
reitos e obrigações relacionados a uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

A idéia de que a Contabilidade do setor público é diferente do setor privado ou, ainda que a Contabilidade de uma entida-
de filantrópica é diferente da entidade privada, não é correta, pois cada entidade, dentro do seu ramo de atividade e das 
suas peculiaridades apresenta especificidades próprias, só encontradas naquele segmento, ou seja, em uma entidade 
filantrópica a Contabilidade será exercida observando toda a legislação que envolve este tipo de entidade.

Se compararmos a Contabilidade pública com a Contabilidade privada, observaremos que enquanto a pública não tem objetivo 
de apurar resultados (lucros), a privada tem. O conjunto de bens da área pública recebe um tratamento contábil específico, en-
quanto na área privada esses mesmos bens recebem outro tratamento. Note-se que enquanto no setor público os bens não são 
depreciados e corrigidos monetariamente, no setor privado estes bens têm objetivos de gerar resultados, ou seja, são realizados 
através da depreciação e são corrigidos monetariamente para manter o seu valor atualizado.

Muitos outros exemplos poderiam ser expostos para demonstrar que a Contabilidade é igual em qualquer entidade, tendo 
como diferença entre elas as especificidades de cada entidade. Assim, concluímos que independentemente do tipo de 
atividade, do setor, da entidade, etc., a Contabilidade tem a mesma finalidade, o mesmo objetivo e utiliza-se das mesmas 
técnicas e métodos para registrar e controlar os patrimônios das entidades.

A entidade econômico-administrativa é o patrimônio de propriedade pública ou privada, que tem como elementos indis-
pensáveis: o trabalho, a administração e o patrimônio, e tem finalidades: sociais, econômicas e sócio-econômicas.

Sociais: que possuem a riqueza como meio para atingir seus fins. Ex: associações beneficentes, educacionais, esporti-
vas, culturais e religiosas

Econômicas: são as que têm a riqueza como meio e fim e têm como objetivo aumentar seu patrimônio, obtendo lucro. 
Ex: empresas mercantis.

Sócio-econômicas: que possuem a riqueza como meio e fim, porém o aumento do patrimônio que possuem serve para 
beneficiar toda a comunidade. Ex: instituto de aposentadorias e pensões e fundações.

A Contabilidade distingue-se em duas grandes ramificações: a pública e a privada.

Contabilidade Pública: ocupa-se com o estudo e registro dos fatos administrativos das pessoas de direito público e da represen-
tação gráfica de seus patrimônios, visando três sistemas distintos: orçamentário, financeiro e patrimonial, para alcançar os seus 
objetivos, ramificando-se conforme a sua área de abrangência em federal, estadual, municipal e autarquias.

Contabilidade Privada: ocupa-se do estudo e registro dos fatos administrativos das pessoas de direito privado, tanto as 
físicas quanto as jurídicas, além da representação gráfica de seus patrimônios, dividindo-se em civil e comercial.

 Contabilidade Civil: é exercida pelas pessoas que não têm como objetivo final o lucro, mas sim o instituto da sobrevi-
vência ou bem-estar social. Divide-se em:
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Contabilidade Doméstica: exercida pelas pessoas físicas em geral, individualmente ou em grupo.

Contabilidade Social: usada pelas pessoas que têm como objetivo final o bem-estar social da comunidade, tais como: 
clubes, associações de caridade, sindicatos, igrejas, etc.

 Contabilidade Comercial: é exercida pelas pessoas que exploram atividades que objetivam o lucro. Divide-se em:
Contabilidade Mercantil: usada por pessoas com objetivo social de compra e venda direta de mercadorias. Ex: Super-
mercados, sapataria e açougues.

Contabilidade Industrial: exercida por pessoas que têm como objetivo social a produção de bens de capitais ou de consu-
mo, através do beneficiamento ou da transformação de matérias-primas, do plantio, da criação ou extração de riquezas. 

Ex: Indústria de móveis, pecuária, agricultura.
Contabilidade de Serviços: é usada pelas pessoas que têm como objetivo social a prestação de serviços. Ex: Estabele-
cimento de ensino, telecomunicações e clínicas médicas.

Áreas de Atuação em Geral

Fiscal: auxilia na elaboração de informações para os órgãos fiscalizadores, do qual depende todo o planejamento tribu-
tário da entidade.

Pública: é o principal instrumento de controle e fiscalização que o governo possui sobre todos os seus órgãos. Estes 
estão obrigados à preparação de orçamentos que são aprovados oficialmente, devendo a Contabilidade pública regis-
trar as transações em função deles, atuando como instrumento de acompanhamento dos mesmos. A Lei nº 4.320/64, 
constituindo-se na carta magna da legislação financeira do País, estatui normas gerais para a elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços públicos.

Gerencial: auxilia a administração na otimização dos recursos disponíveis na entidade, através de um controle adequado 
do patrimônio.

Financeira: elabora e consolida as demonstrações contábeis para disponibilizar informações aos usuários externos.
Auditoria: compreende o exame de documentos, livros e registros, inspeções e obtenção de informações, internas e 
externas, relacionadas com o controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão destes registros e das demonstra-
ções contábeis deles decorrentes.

Perícia Contábil: elabora laudos em processos judiciais ou extrajudiciais sobre organizações com problemas financeiros 
causados por erros administrativos.

Áreas de Atuação Específica

Análise Econômica e Financeira de Projetos: elabora análises, através dos relatórios contábeis, que devem demonstrar 
a exata situação patrimonial de uma entidade.

Ambiental: informa o impacto do funcionamento da entidade no meio ambiente, avaliando os possíveis riscos que suas 
atividades podem causar na qualidade de vida local.

Atuarial: especializada na Contabilidade de empresas de previdência privada e em fundos de pensão.
Social: informa sobre a influência do funcionamento da entidade na sociedade, sua contribuição na agregação de valores 
e riquezas, além dos custos sociais.

Agribusiness: atua em empresas com atividade agrícola de beneficiamento in-loco dos produtos naturais.
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USUÁRIOS DA CONTABILIDADE

Os usuários são as pessoas que se utilizam da Contabilidade, que se interessam pela situação da empresa e buscam 
nos instrumentos contábeis as suas respostas. Podem ser divididos em: usuários internos e usuários externos.

USUÁRIOS

Usuários Internos: são todas as pessoas ou grupos de pessoas relacionadas com a empresa e que têm facilidade de 
acesso às informações contábeis, tais como:
 Gerentes: para a tomada de decisões;
 Funcionários: com interesse em pleitear melhorias;
 Diretoria: para a execução de planejamentos organizacionais.

O usuário interno principal da informação contábil na entidade moderna é a alta- administração que pela proximidade à 
Contabilidade, pode solicitar a elaboração de relatórios específicos para auxiliar-lhe na gestão do negócio.

Os relatórios específicos podem, além de abranger quaisquer áreas de informação (fluxo financeiro, disponibilidades, 
contas a pagar, contas a receber, aplicações financeiras, compra e vendas no dia ou no período e os gastos gerais de 
funcionamento), ser elaborados diariamente ou em curtos períodos de tempo (semana, quinzena, mês, etc..), de acordo 
com as necessidades administrativas.

Usuários Externos: são todas as pessoas ou grupos de pessoas sem facilidade de acesso direto às informações, mas 
que as recebem de publicações das demonstrações pela entidade, tais como:
 Bancos: interessados nas demonstrações financeiras a fim de analisar a concessão de financiamentos e medir a capa-
cidade de retorno do capital emprestado;
 Concorrentes: interessados em conhecer a situação da empresa para poder atuar no mercado;
 Governo: que necessita obter informações sobre as receitas e as despesas para poder atuar sobre o resultado opera-
cional no que concerne a sua parcela de tributação;
 Fornecedores: interessados em conhecer a situação da entidade para poder continuar ou não as transações comerciais 
com a entidade, além de medir a garantia de recebimento futuro;
 Clientes: interessados em medir a integridade da entidade e a garantia de que seu pedido será atendido nas suas es-
pecificações e no tempo acordado.

OS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DA CONTABILIDADE

Postulados Ambientais

Os postulados são uma proposição ou observação de certa realidade não sujeita a verificação e constituem a lei maior da 
Contabilidade, pois definem o ambiente econômico, social e político no qual esta deve atuar, o seu objeto de estudo e a sua 
existência no tempo. Os postulados contábeis, segundo alguns autores consultados são: a entidade e a continuidade.

Postulado Contábil da Entidade: define a entidade contábil, dando, a esta vida e personalidade própria, pois determina 
que o patrimônio de toda e qualquer unidade econômica que manipula recursos econômicos, independente da finalidade 
de gerar ou não lucros, de ser pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, não deve se confundir com a riqueza 
patrimonial de seus sócios ou acionistas, ou proprietário individual e nem sofrer os reflexos das variações nela verificadas 
.Ex: quando uma firma individual paga uma despesa é o caixa da firma que está desembolsando o dinheiro e não o dono 
da empresa, embora materialmente, muitas vezes, as duas coisas se confundem.

BANCOS

FORNECEDORES

EXTERNOS GOVERNO CLIENTES CONCORRENTES

GERENTES

DIRETORIA FUNCIONÁRIOS

INTERNOS
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Observa-se que este postulado é importante na medida em que ele identifica o campo de atuação da Contabilidade, pois 
onde existir patrimônio administrável existirá certamente a Contabilidade.

Postulado Contábil da Continuidade: determina que a entidade é um empreendimento em andamento, com intenção de 
existência indefinida, ou por tempo de duração indeterminado, devendo sobreviver aos seus próprios fundadores e ter 
seu patrimônio avaliado pela sua potencialidade de gerar benefícios futuros, e não pela sua capacidade imediata de ser 
útil somente à entidade. Ex: o balanço patrimonial somente reflete adequadamente a situação econômico-financeira do 
patrimônio no momento de sua elaboração quando há presunção de que a entidade prosseguirá no processo contínuo 
de realização de suas atividades, pois se estas forem interrompidas, a realização dos valores patrimoniais não será 
processada de acordo com o balanço, devido a motivos como a imediata interrupção de suas receitas e não dos custos 
fixos, que prosseguem na fase de liquidação, quando há cessação das atividades da entidade.

Princípios Contábeis

Os princípios originaram-se da necessidade do estabelecimento de um conjunto de conceitos, princípios e procedimen-
tos que não somente fossem utilizados como elementos disciplinadores do comportamento do profissional no exercício 
da Contabilidade, seja para a escrituração dos fatos e transações, seja na elaboração de demonstrativos, mas que per-
mitissem aos demais usuários fixar padrões de comparabilidade e credibilidade, em função do conhecimento dos critérios 
adotados na elaboração dessas demonstrações.

Além de delimitar e qualificar o campo de atuação da Contabilidade, os princípios servem de suporte aos postulados. E 
através da evolução da técnica contábil em função de novos fatos sócio-econômicos, modificações na legislação, novos 
pontos de vista, ou outros fatores, um princípio que hoje é aceito, poderá ser modificado, para atender às inovações 
ocorridas na vida empresarial.

Os princípios básicos, essenciais ao exercício da Contabilidade são: o princípio do custo como base de valor, o princípio da 
realização da receita e confrontação da despesa, o princípio do denominador comum monetário e o princípio da competência.

Princípio do Custo como Base de Valor: sua aplicação é importante para a Contabilidade na medida em que ele descarta 
a possibilidade do uso de valores subjetivos para o registro dos bens, estabelecendo que seja utilizado o valor que a 
entidade sacrificou no momento de sua aquisição. Ex: Uma entidade adquiriu um imóvel que devido ao seu estado de 
conservação, o mercado o avalia em 10 unidades monetárias. Considerando que a entidade tenha feito uma excelente 
negociação, ela pagou por este imóvel 06 unidades monetárias.

Analisando o fato, observa-se que a entidade estaria ganhando na aquisição do imóvel 04 unidades monetárias, uma vez 
que ele vale 10 e ela só sacrificou 06 na compra.

O princípio do custo como base de valor, irá resolver a questão ao estabelecer que o imóvel seja registrado pelo valor de 06 que 
representa quanto saiu do patrimônio para a aquisição do mesmo. A diferença de 04 unidades representa um valor subjetivo 
que não é realizado, é apenas uma expectativa para uma venda futura que, se caso ocorra, a Contabilidade irá registrar o valor 
que entrar no patrimônio, apurando o resultado de 04 unidades monetárias de lucros ou ganhos realizados.

Princípio da Realização da Receita e Confrontação da Despesa: determina o momento em que a receita deve ser considerada 
como realizada para compor o resultado do exercício social. Da mesma forma, determina que a despesa que foi necessária à 
obtenção daquela receita seja igualmente confrontada na apuração do resultado.

De acordo com a teoria contábil do lucro, as receitas são consideradas realizadas no momento da entrega do bem ou do serviço 
para o cliente e neste momento, todas as despesas que foram necessárias à realização daquelas receitas devem ser computa-
das na apuração do resultado. Assim, ao relacionar as despesas com as receitas, o resultado estará sendo apurado e poderá 
refletir o mais próximo possível a realidade da entidade.

Como exemplo temos a incorporação de imóveis, pois quando a legislação estabelece que as receitas recebidas antecipada-
mente serão registradas como receitas futuras, e na medida em que a entidade vai incorrendo em despesas, dá-se a realização 
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gradativa das receitas.

Este procedimento evita que a entidade tenha em um exercício excesso de receitas e não tenha ainda incorrido em despesas 
correspondentes à realização daquelas receitas.

Este princípio impede que as entidades registrem suas receitas em regime de caixa, devendo obedecer ao regime de compe-
tência dos exercícios, no qual as receitas e as despesas, realizadas e incorridas em cada exercício social, devem ser levadas à 
apuração do resultado daquele exercício social independente de terem sido recebidas, ou pagas.

Princípio do Denominador Comum Monetário: estabelece que a Contabilidade seja processada em uma única moeda, ofere-
cendo maior consistência aos registros e maior confiabilidade às informações constantes nos relatórios contábeis.

Considerando que as entidades realizam transações com base em outras moedas, esse princípio torna-se muito importante por 
estabelecer que as transações sejam convertidas em moeda nacional no momento do registro contábil, evitando a impossibili-
dade de se comparar os diversos fenômenos patrimoniais e de reuni-los em um só balanço demonstrativo, pois não se podem 
somar ou comparar coisas heterogêneas. Ex: registro no valor da moeda nacional de equipamentos importados pagos em dólar.
Princípio da Competência: estabelece que as receitas e as despesas devem ser atribuídas aos períodos de sua ocorrência, 
independentemente de recebimento e pagamento.

Como exemplo temos a folha de pagamento de funcionários no mês de dezembro, que será registrada como despesa de de-
zembro, mesmo que na prática o pagamento só seja efetuado no início do mês de janeiro.

A ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO CONTÁBIL

O PATRIMÔNIO

Noções de Coisas/Bens/Riqueza

Dadas as afinidades entre os termos que compõem o patrimônio, é interessante conceituá-los, para que se possa fazer 
perfeita distinção entre eles.

 Coisa: é o que simplesmente existe na natureza, independente da vontade e intervenção humana. Ex. as florestas, o 
mar, a terra.
 Bem: é toda coisa suscetível de avaliação em dinheiro e que satisfaz uma necessidade humana.
 Riqueza: é tudo o que é útil (tem valor econômico e de troca), limitado (existe em quantidade relativamente pequena), 
material (se fosse incorpóreo não poderia ser apropriavel e nem permutável) e apropriavel ( é a qualidade do que pode 
ser propriedade de alguém).

BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES

O patrimônio constitui-se de uma parte com valores positivos, denominada ativo, e de uma parte com valores negativos 
denominada passivo. O ativo é formado pelos bens e direitos e o passivo pelas obrigações. O excesso do ativo sobre o 
passivo é o capital, conhecido como patrimônio líquido que aparece no passivo, para completar a igualdade entre o total 
do ativo e o do passivo, resultando na equação patrimonial.

ATIVO: representa a parte dos valores positivos do patrimônio, tudo aquilo que a entidade possui ou que ela tem a rece-
ber de terceiros. Abrange o conjunto de bens e direitos da entidade.

Os elementos que compõe o ativo são revestidos de algumas características especiais, tais como: devem apresentar a 
potencialidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, devem ser um recurso econômico, devem ser de pro-
priedade ou estar na posse de alguma entidade contábil e devem ser mensuráveis monetariamente.

Assim, todo o elemento ativo que não seja mais útil à entidade e, portanto tenha perdido sua capacidade de gerar fluxo 
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de caixa, não deve ser classificado como um elemento ativo. Existem entidades que apresentam de 10 a 15% do seu 
ativo totalmente obsoleto, não tendo nenhuma utilidade, devendo ser excluído do patrimônio.

 Bem: é qualquer coisa que satisfaz a necessidade humana e que pode ser avaliado economicamente.

Os bens são divididos em: tangíveis que representam os bens materiais (têm forma física e são palpáveis) e intangíveis 
que têm como principal característica a inexistência como coisa e seu valor vinculado a um bem tangível ou a uma deter-
minada situação da empresa (são incorpóreos e não palpáveis).

Ex: bens tangíveis: destinados à instalação (prédios, terrenos, móveis e utensílios), destinados a produção (máquinas, 
equipamentos, instrumentos e acessórios), destinados a transformação (matéria-prima, material secundário e material 
para embalagem), destinados ao consumo (material de escritório, material de limpeza e selos postais), destinados à 
circulação (dinheiro, dinheiro em bancos e aplicações financeiras) e destinados à venda (mercadorias e produtos com-
prados para revenda).

Ex: bens intangíveis: marcas de comércio e patentes de invenção.

O Código Civil Brasileiro distingue os bens em: móveis que são os que podem ser movidos por si próprios ou por outras 
pessoas, tais como: animais, máquinas, equipamentos, estoques de mercadoria, entre outros, e bens imóveis que são os 
vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou danos, tais como: edifícios, árvores, entre outros.

 Direito: ato da pessoa ou empresa ceder algum bem ou serviço em troca do pagamento não imediato, originando um 
direito correspondente. Portanto representa os bens da empresa que estão em mãos de terceiros, como os créditos a 
receber de terceiros.

PASSIVO: representa todas as obrigações financeiras que uma empresa tem para com terceiros, provenientes de transa-
ções passadas, realizadas a prazo, com data de vencimento e beneficiário certo e conhecido. Todas as contas do passivo 
representam os valores negativos do patrimônio.

Neste grupo está incluído por força de lei o capital próprio, apesar de não ser uma obrigação do patrimônio. A classifi-
cação do capital próprio no grupo do passivo é uma mera questão para atender à necessidade da Contabilidade para 
garantir a igualdade entre os dois grupos (ativo e passivo).

O passivo abrange então o capital de terceiros (obrigações) e o capital próprio e suas variações.

 Obrigações: constituem-se em ato da pessoa ou empresa dispor de algum bem ou serviço e que em troca destes origi-
nam um compromisso futuro de pagamento, representado por um documento, como as duplicatas a pagar. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: é a diferença entre os valores positivos do ativo (bens e direitos) e os valores negativos do pas-
sivo (obrigações) de uma entidade em um determinado momento. É a parte do balanço que representa o capital investido 
pelos sócios e está graficamente localizado no seu lado direito.

Obs. - Sendo o patrimônio líquido a diferença algébrica entre o ativo e o passivo, não tem sentido falarmos em ativos ou 
passivos negativos. Assim concluímos que a entidade terá sempre A > ou = zero, P > ou = zero e PL > = ou < zero

ABORDAGEM CONCEITUAL DO PATRIMÔNIO

É o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa física ou jurídica, com finalidade definida e mensu-
rável economicamente. Tem-se do lado esquerdo o conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou empresa, 
e o lado direito inclui as obrigações a serem pagas por essa pessoa ou essa empresa.

Patrimônio de Pessoa Física ou Jurídica
           Bens Obrigações (a serem pagas)       Direitos (a receber)
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ABORDAGEM QUALITATIVA E QUANTITATIVA

O patrimônio de uma entidade pode ser visto e analisado sob os seguintes aspectos:

Aspecto Qualitativo ou Específico: estuda a terminologia típica de cada um dos elementos que compõem o patrimônio, 
tais como: bens numerários (caixa e bancos), bens de venda (mercadorias, produtos acabados e matéria-prima), bens 
de renda (veículos para alugar e imóveis para alugar) e bens de uso (máquinas e equipamentos, materiais úteis e ferra-
mentas). Ex: caixa, capital social, etc...

Aspecto Quantitativo: os componentes patrimoniais devem ser expressos em valores monetários.
Ex: caixa .....................................R$ 1.000,00
capital social ........................R$ 50.000,00

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PATRIMÔNIO

O gráfico do patrimônio é representado pelo Balanço Patrimonial, no qual do lado esquerdo encontram-se os valores 
ativos e do lado direito os valores passivos, como mostra o exemplo abaixo:

ATIVO     PASSIVO
Bens     Obrigações
Edifícios   Fornecedores
Móveis e Utensílios   Empréstimo Bancário
Marcas e Patentes   Salários a Pagar
Banco c/Movimento   Impostos a Recolher
Direitos
Aluguéis a Receber   PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Duplicatas a Receber   Capital Integralizado
    Lucros Acumulados

A REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA DO PATRIMÔNIO

Equação Fundamental

Sendo o patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações com terceiros e capital próprio, a equação fundamental do 
patrimônio é assim definida:

CAPITAL PRÓPRIO = BENS + DIREITOS – OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

Substituindo os termos bens e direitos por ativo, obrigações com terceiros por passivo, e capital próprio por patrimônio 
líquido, podermos afirmar que:

P.L. = A - P

Supondo que a entidade venda todos os seus bens, receba todos os seus direitos e pague todas as suas obrigações 
com terceiros, a sobra ou situação líquida é o capital próprio, que é denominado pela Contabilidade de patrimônio líquido.
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Variações do Patrimônio Líquido

A partir da equação fundamental do patrimônio, pode-se deduzir que em dado momento, o patrimônio assume, invaria-
velmente, um dos cinco estados a saber:

1 – Quando o ativo é maior que o passivo, teremos patrimônio líquido maior que zero, o que revela a existência de riqueza patrimonial.
A = P + PL

2 – Quando o ativo é maior que o passivo e o passivo é igual a zero, teremos patrimônio líquido maior que zero, revelando 
inexistência de dívidas.

A = PL

3 – Quando o ativo é igual ao passivo, teremos patrimônio líquido igual a zero, revelando inexistência de riqueza própria.
A = P

4 - Quando o passivo é maior do que o ativo, teremos patrimônio líquido menor que zero, revelando má situação finan-
ceira e existência de passivo a descoberto.

A + PL = P

5 – Quando o passivo é maior do que o ativo, e o ativo é igual a zero, teremos patrimônio líquido menor que zero, reve-
lando péssima situação financeira, inexistência de bens e direitos e somente obrigações.

PL = P

ESTRUTURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE GRUPOS DO ATIVO

De acordo com a Lei nº 6.404/76 que regulamenta as sociedades por ações (S.A.), as contas do ativo devem ser aloca-
das em ordem decrescente do grau de liquidez (capacidade de pagamento), enquanto as contas do passivo devem ser 
alocadas de acordo com o prazo das exigibilidades.

Podemos visualizar esta obrigação no balanço patrimonial que é um instrumento contábil que indica em um determinado 
momento a situação financeira, econômica e patrimonial de uma entidade e no qual as contas são classificadas nos 
seguintes grupos:

Ativo Circulante: composto pelos bens e direitos que irão ser convertidos em dinheiro, no prazo de até 12 (doze) meses. 
Divide-se nos subgrupos: disponível, realizável a curto prazo, estoques e despesas antecipadas.

Disponível: composto pelas exigibilidades imediatas, representadas pelas contas de caixa, bancos conta movimento, 
cheques para cobrança e aplicações no mercado aberto. Ex: caixa, bancos e fundo de aplicação financeira.

Realizável a Curto Prazo: alocam os direitos a receber no prazo de até 12 (doze) meses. Ex: impostos a recuperar, 
duplicatas a receber ou clientes, (-) duplicatas descontadas, (-) provisão para devedores duvidosos. Estas duas últimas 
contas representam contas retificadoras da conta duplicatas a receber ou clientes e são classificadas no ativo, tendo 
saldos credores, por isso são demonstradas com o sinal (-).

Estoques: representam os bens destinados à venda e que variam de acordo com a atividade da entidade. Ex: produtos 
acabados, produtos em elaboração, matérias-primas e mercadorias.

Despesas Antecipadas: compreende as despesas pagas antecipadamente que serão consideradas como custos ou 
despesas no decorrer do exercício seguinte. Ex: seguros a vencer, alugueis a vencer e encargos a apropriar.

Ativo Realizável a Longo Prazo: composto pelos direitos que serão recebidos após o término do exercício seguinte, isto 
é, após 12 (doze) meses. Ex: duplicatas a receber (+12 meses), aluguéis a receber e contas a receber.
Independente do prazo, ainda são classificadas neste grupo, de acordo com a Lei nº 6.404/76, as seguintes contas: 



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

11

adiantamentos a sócios, adiantamentos à acionistas, empréstimos à coligadas, empréstimos à controladas, etc...

Ativo Permanente: compreende os bens fixos necessários para que a entidade alcance seus objetivos. Divide-se nos 
subgrupos: investimentos, imobilizado e diferido.

Investimentos: são todas as aplicações de recursos que não tem por finalidade o objetivo principal da entidade. Ex: 
imóveis para aluguel, terrenos para expansão, ações em outras empresas, participação em empresas coligadas, partici-
pação em empresas controladas e obras de arte.

Imobilizado: representam as aplicações de recursos em bens instrumentais que servem de meios para que a entidade 
alcance seus objetivos. Os bens materiais sofrem depreciação, os bens imateriais sofrem amortização e os terrenos 
sofrem exaustão. Ex: veículos, máquinas e equipamentos, imóveis, embarcações, marcas e patentes e direitos autorais.

Diferido: representa as aplicações de recursos em despesas que irão influenciar o resultado de mais de um exercício. Ex: 
gastos de implantação, gastos pré-operacionais, gastos com modernização e reorganização.

ESTRUTURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE GRUPOS DO PASSIVO

Passivo Circulante: composto por todas as obrigações com prazo de vencimento em até 12 (doze) meses. Ex. fornecedo-
res, duplicatas a pagar, salários a pagar, provisão para férias, provisão para imposto de renda e empréstimos bancários.

Passivo Exigível a Longo Prazo: representa as obrigações com prazo de vencimento após 12 (doze) meses. Ex: emprés-
timos bancários e financiamentos. Neste grupo também são classificadas as seguintes contas: adiantamentos de sócios, 
adiantamentos de acionistas, empréstimos de coligadas e empréstimos de controladas.

Resultado de Exercício Futuro: compreende as receitas recebidas antecipadamente que de acordo com o regime de 
competência pertence a exercício futuro. Ex: receita antecipada e custos atribuídos à receita antecipada.

ESTRUTURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE GRUPOS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

social, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucros (legal, estatutária, contingência, investimentos e 
lucros a realizar), lucros acumulados ou prejuízos acumulados.

Capital Social: discrimina o valor subscrito e o valor que ainda será realizado pelos sócios ou acionistas.

Reservas de Capital: são as contas que registram doações recebidas, eventualmente, pela entidade. No caso de socie-
dades anônimas, o ágio na emissão de ações, o produto da alienação de partes beneficiárias, entre outras.

Reservas de Reavaliação: registram os aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo em virtude de novas avalia-
ções feitas pela entidade com base em laudo.

Reservas de Lucros: são as contas formadas pela apropriação de lucro da empresa.

Lucros ou Prejuízos Acumulados: registra os resultados acumulados pela entidade, quando ainda não distribuídos aos 
sócios, ao titular ou ao acionista.
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AS CONTAS

CONCEITOS

Uma conta é um recurso contábil para reunir sob um único item todos os eventos e valores patrimoniais de mesma na-
tureza. Ex: a conta do Banco Ultramarino reúne todos os movimentos, depósitos e retiradas de dinheiro realizadas no 
Banco Ultramarino; a conta Veículos informa os movimentos, compras e vendas, de veículos. (S. A. Crepaldi)

Conta é o registro de débitos e créditos da mesma natureza, identificados por um título que qualifica um componente do 
patrimônio ou uma variação patrimonial.

NATUREZA E SALDO DAS CONTAS

As contas devedoras são as representativas dos bens, direitos, despesas e custos. Possuem permanentemente saldo 
devedor, devendo ser primeiro debitadas e depois creditadas. Ex: caixa, bancos, mercadorias, salários e custos dos 
produtos vendidos.

As contas credoras são as representativas das obrigações, do patrimônio líquido, das receitas e dos ganhos. Possuem 
permanentemente saldo credor, devendo ser primeiro creditadas e depois debitadas. Ex: salários a pagar, imposto a 
pagar, fornecedores e juros recebidos.

A diferença entre o débito e o crédito é denominada de saldo. Se o valor dos débitos for superior ao valor dos créditos, a 
conta terá um saldo devedor. Se ocorrer o contrário, a conta terá um saldo credor.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS CONTAS

A conta é a representação gráfica da relação débito e crédito de um determinado fato administrativo.
Graficamente, podemos representá-la na forma da letra T, a qual chamamos de Conta em T ou Razonete.

Nome da Conta
Débito | Crédito

LANÇAMENTOS A DÉBITO E A CRÉDITO DAS CONTAS

As operações registradas (de acordo com a natureza de cada conta) através de lançamentos ocasionam aumentos e 
diminuições do ativo, do passivo e do patrimônio líquido.

As contas do ativo são debitadas quando bens ou direitos entram no patrimônio e creditadas quando saem.

As contas passivas são creditadas quando o patrimônio assume obrigações e debitada quando as liquida.

O patrimônio líquido, como complemento do passivo para igualar ao ativo, obedece ao mesmo mecanismo das demais 
contas passivas, ou seja, suas contas são creditadas quando há aumento de patrimônio, e debitadas quando há redução.

ATIVO    PASSIVO

+ d – c BENS   - d + c OBRIGAÇÕES

+ d – c DIREITOS - d + c PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As contas de despesas são debitadas, pois representam redução do patrimônio líquido, enquanto as contas de receitas 
são creditadas, pois representam aumento do patrimônio líquido.
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CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS

As contas são classificadas em dois grupos: patrimoniais e de resultado.

Patrimoniais: representam os elementos ativos e passivos (bens, direitos, obrigações e situação líquida).
Ex: Caixa, Duplicatas a Receber, Fornecedores, Empréstimos, Capital Social.

Resultado: registram as variações patrimoniais e demonstram o resultado do exercício (receitas e despesas).
Ex: Salários, Juros Passivos, Receitas Financeiras.

O PLANO DE CONTAS

O plano de contas é um elenco de todas as contas previstas como necessárias aos registros (uma vez que é o instrumento que 
o profissional consulta quando vai fazer um lançamento contábil, pois indica qual conta deve ser debitada e qual conta deve ser 
creditada) contábeis de uma entidade, oferecendo a vantagem de uniformização das contas utilizadas em cada registro, além 
de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis.

A finalidade principal do plano é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da organização, e na sua elabo-
ração devem ser considerados três objetivos fundamentais:
 Atender às necessidades de informações da administração da entidade;
 Observar formato compatível com os princípios contábeis e com a norma legal que regula a elaboração do balanço patrimonial 
e das demais demonstrações contábeis, ou seja, a Lei nº 6.404/76;
 Adaptar-se tanto quanto possível às exigências dos agentes externos à entidade (fornecedores, bancos, órgãos fiscais, audi-
toria externa) e, particularmente, às regras da legislação do Imposto de Renda.

O plano completo deve apresentar o título das contas, a classificação, a função, explicar o funcionamento, apontar a relação 
entre os grupos ou mesmo entre as contas, regular o registro das contas, estabelecer a análise e os códigos das contas e prever 
as derivações das contas.

O título de cada conta deve expressar o significado adequado das operações nela registradas, pois as demonstrações con-
tábeis podem não ser apenas utilizadas pelos usuários internos, mas também dos usuários externos. Além disso, no caso de 
sociedade anônima de capital aberto (com ações negociadas em bolsas de valores), é fundamental que suas demonstrações 
tenham uma linguagem precisa e clara para facilidade de seus acionistas em particular e do mercado em geral.

A classificação das contas é dada em grupos que permitam a comparação entre si, evidenciando a proporcionalidade 
entre bens, direitos e obrigações.

O responsável pela elaboração do plano de contas precisa ter absoluta consciência das necessidades da empresa e das 
normas técnicas, fazendo com que o elenco apresente contas de função bem definida, ou seja, esclareça para que serve 
cada conta e qual o papel que desempenha na escrituração. Ex: caixa – registra os movimentos de dinheiro em poder da 
empresa, mercadorias – registra os movimentos de aquisição das mercadorias destinadas à venda.

O funcionamento estabelece a relação da conta com as demais e evidencia como se comporta perante seu objeto. 
Demonstra como se debita a conta, como se credita, qual a natureza de seu saldo e quais as outras contas com que 
normalmente tem contato.

Ex: caixa – D: pelo recebimento em dinheiro
C: pelo pagamento em dinheiro
Saldo: representa o numerário em poder da empresa e só pode ser devedor.

Quando da elaboração do plano de contas devem ser analisados os graus das contas que são a medida de dependência 
na análise destas, sendo que a dependente deve ter sempre classificação inferior com relação a principal. Normalmente 
são empregados dois graus: conta sintética ou principal (1º grau) e conta analítica ou derivada (2º grau).
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Ex: 1. Ativo - sintética

1.1 Ativo Circulante - analítica
Cada conta deve ser identificada por um código que a distingue das demais (esta codificação poderá ser numérica ou 
alfabética, ou ainda utilizar a combinação de letras e números).
Ex: 1. Ativo

1.1.1 Ativo Circulante
O plano varia de acordo com o tipo de cada entidade e não pode ser rígido e inflexível, devendo permitir as alterações 
que se mostrarem necessárias por ocasião de sua utilização, pois a rápida evolução da economia moderna gera constan-
tes modificações e aperfeiçoamentos na legislação comercial e fiscal, bem como nas normas e métodos que regulam a 
atividade empresarial, o que exige a criação de novas contas, o cancelamento de algumas e o desdobramento de outras, 
de modo que os registros acompanhem a evolução dos fatos e permitam a constante atualização dos acontecimentos.

ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS

O conjunto de acontecimentos que constituem a dinâmica patrimonial é proveniente dos atos e fatos administrativos.
Atos Administrativos: são as ocorrências que não alteram diretamente o patrimônio. Ex. Admissão e demissão de funcio-
nários e solicitação de mercadoria.

Fatos Administrativos: são todas as ocorrências que alteram o patrimônio permutando os seus valores ou modificando o 
patrimônio líquido. A Contabilidade tem como conteúdo o estudo e o registro contábil dos fatos administrativos e através 
dos demonstrativos contábeis pode conhecer seus efeitos sobre o patrimônio. Os fatos administrativos podem ser: per-
mutativos e modificativos.

 Permutativos: são os fatos que provocam variações específicas, permutando os elementos do ativo e do passivo, sem 
alterar a situação líquida. Este fato altera a qualidade do patrimônio. Ex: compra de um veículo a vista (+A -A), pagamento 
de uma dívida (-A –P).

 Modificativos: são os fatos que produzem alteração na situação líquida do patrimônio, ora diminuindo-o, ora aumenta-
do-o. Assim, os fatos modificativos podem ser aumentativos e diminutivos. Ex: despesa a vista (-A -PL) diminutivo
receitas em geral (+A + PL) aumentativo

EXEMPLO DE PLANO DE CONTAS

A seguir apresentamos um exemplo de plano de contas, que com as devidas adaptações, pode ser utilizado por empre-
sas industriais, comerciais ou prestadoras de serviços.

1. ATIVO
1.1Ativo Circulante
1.1.1 Disponível
1.1.1.01 Caixa
1.1.1.02 Banco c/Movimento
1.1.1.02.01 Banco X
1.1.1.02.02 Banco Y
1.1.1.03 Aplicação de Liquidez Imediata
1.1.1.04 Cheques em Cobrança
1.1.1.05 Numerários em Trânsito
1.1.2 Realizável a Curto Prazo
1.1.2.01 Duplicatas a Receber
1.1.2.02 (-) Duplicatas Descontadas
1.1.2.03 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos
1.1.2.04 Impostos a Recuperar
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1.1.2.04.01 ICMS a Recuperar
1.1.2.05 Cheques a Receber
1.1.2.06 Adiantamento a Fornecedores
1.1.2.07 Adiantamento a Empregados
1.1.3 Estoque
1.1.3.01 Matérias - Primas
1.1.3.02 Material Secundário
1.1.3.03 Produtos em Elaboração
1.1.3.04 Produtos Acabados
1.1.3.05 Mercadorias
1.1.3.06 Material de Expediente
1.1.4 Despesas Antecipadas
1.1.4.01 Seguros a Vencer
1.1.4.02 Encargos Financeiros a Apropriar
1.1.4.03 Assinaturas e Anuidades
1.2Ativo Realizável a Longo Prazo
1.2.1Duplicatas a Receber
1.2.2(-) Duplicatas Descontadas
1.2.3(-) Provisão p/Devedores Duvidosos
1.2.4Adiantamentos a Sócios
1.2.5Adiantamentos a Acionistas
1.2.6Empréstimos a Coligadas
1.2.7Empréstimos a Controladas
1.3Ativo Permanente
1.3.1 Investimentos
1.3.1.01 Ações de Controladas
1.3.1.02 Ações de Coligadas
1.3.1.03 Ações de Outras Empresas
1.3.1.04 Imóveis p/Alugar
1.3.1.05 Objetos de Arte
1.3.2 Imobilizado
1.3.2.01 Imóveis
1.3.2.02 Móveis e Utensílios
1.3.2.03 Veículos
1.3.2.04 Embarcações
1.3.2.05 Máquinas e Equipamentos
1.3.2.06 (-)Depreciação Acumulada
1.3.2.07 Direitos Autorais
1.3.2.08 (-) Amortização Acumulada
1.3.2.09 Terrenos
1.3.2.10 (-) Exaustão
1.3.3 Diferido
1.3.3.01 Custos Pré-Operacionais
1.3.3.02 Gastos c/Estudos e Projetos
1.3.3.03 Gastos c/ Modernização

2. PASSIVO
2.1 Passivo Circulante
2.1.1 Fornecedores
2.1.2 Duplicatas a Pagar
2.1.3 Salários a Pagar
2.1.4 INSS a Recolher
2.1.5 FGTS a Recolher
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2.1.6 Provisão p/ 13º Salário
2.1.7 Dividendos a Pagar
2.1.8 Imposto de Renda a Recolher
2.1.9 Contribuição Social a Recolher
2.1.10 Provisão p/Férias
2.1.11 ICMS a Recolher
2.1.12 PIS a Recolher
2.1.13 Cofins a Recolher
2.1.14 Empréstimos Bancários
2.2 Passivo Exigível a Longo Prazo
2.2.1 Adiantamento de Sócios
2.2.2 Adiantamento de Acionistas
2.2.3 Empréstimos de Coligadas
2.2.4 Empréstimos de Controladas
2.3 Resultado de Exercício Futuro
2.3.1 Receitas Antecipadas
2.3.2 (-) Custos Atribuídos as Receitas Diferidas
2.4 Patrimônio Líquido
2.4.1 Capital Social
2.4.2 Reservas de Capital
2.4.2.01 Reservas da Correção Monetária do Capital
2.4.3 Reservas de Reavaliação
2.4.4 Reservas de Lucros
2.4.4.01 Reserva Legal
2.4.5 Lucro Acumulado
2.4.6 (-) Prejuízo Acumulado
2.4.7 (-) Ações em Tesouraria

3. RECEITAS
3.1 Receitas Operacionais
3.1.1 Vendas
3.1.1.01 Receita de Vendas de Produtos
3.1.1.02 Receita de Vendas de Mercadorias
3.1.1.03 Receita de Prestação de Serviços
3.1.2 Financeiras
3.1.2.01 Juros Ativos
3.1.2.02 Juros de Aplicações Financeiras
3.1.2.03 Descontos Obtidos
3.1.2.04 Variação Monetária Ativa
3.1.3 Outras Receitas Operacionais
3.1.3.01 Alugueis e Arrendamentos
3.1.3.02 Vendas Acessórias
3.1.3.03 Dividendos e Lucros Recebidos
3.2 Receitas Não-Operacionais
3.2.1 Diversas
3.2.1.01 Lucro na Venda de Bens
3.2.1.02 Lucro na Alienação de Imóveis
3.2.1.03 Lucro na Alienação de Veículos
3.2.1.03 Lucro na Alienação de Móveis e Utensílios
3.2.1.03 Indenizações Recebidas

4. DESPESAS
4.1 Despesas Operacionais
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4.1.1 Despesas Administrativas
4.1.1.01 Honorários da Diretoria
4.1.1.02 Salários e Ordenados
4.1.1.03 Encargos Sociais
4.1.1.04 Energia Elétrica
4.1.1.05 Material de Expediente
4.1.1.06 Indenizações e Aviso Prévio
4.1.1.07 Manutenção e Reparos
4.1.1.08 Serviços Prestados por Terceiros
4.1.1.09 Seguros
4.1.1.10 Telefone
4.1.1.11 Propaganda e Publicidade
4.1.2 Despesas com Vendas
4.1.2.01 Honorários da Diretoria
4.1.2.02 Salários e Ordenados
4.1.2.03 Encargos Sociais
4.1.2.04 Energia Elétrica
4.1.2.05 Material de Expediente
4.1.2.06 Indenizações e Aviso Prévio
4.1.2.07 Manutenção e Reparos
4.1.2.08 Serviços Prestados por Terceiros
4.1.2.09 Seguros
4.1.2.10 Telefone
4.1.1.11 Propaganda e Publicidade
4.2 Despesas Não-Operacionais
4.2.1. Perdas na Alienação de Imóveis
4.2.2 Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios
4.2.3 Perdas na Alienação de Veículos
4.2.3 Outras Baixas do Ativo Permanente
4.2.4 Provisões para Perdas Permanentes

ESCRITURAÇÃO

CONCEITOS

É a técnica utilizada pela contabilidade para registrar, em ordem cronológica, todos os fatos administrativos que ocorrem 
no patrimônio das entidades, para fornecer informações sobre a composição do patrimônio e as variações nele ocorridas 
em determinado período.

É o registro dos fatos contábeis, segundo os princípios e normas técnico-contábeis, tendo em vista demonstrar a situação 
econômico-patrimonial da entidade e os resultados econômicos por ela obtidos em um exercício. (Hilário Franco)

MÉTODO DE ESCRITURAÇÃO

O método de escrituração constitui-se em um conjunto de regras observadas com uniformidade para o registro dos fatos 
administrativos.

Muitas tentativas de escrituração foram sendo elaboradas, ao longo dos séculos, para registrar os fatos contábeis até 
que, em 1949, em Veneza, através da publicação da obra “Tratatus Particularis de Computis et Scripturis” (Tratado Par-
ticular de Conta e Escrituração), o frei e matemático Luca Paccioli, divulgou o método das “Partidas Dobradas”, que se 
mostrou o mais adequado, produzindo informações úteis e capazes de atender a todas as necessidades dos usuários 
para gerir o patrimônio, tornando-se um marco na evolução contábil.
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O método das “Partidas Dobradas” consiste no princípio no qual para todo débito em uma conta, existe simultaneamente 
um crédito, da mesma maneira que a soma do débito será igual a soma do crédito, assim como a soma dos saldos de-
vedores será igual a soma dos saldos credores.

PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO

Existem diversas maneiras para registrar os fatos administrativos na contabilidade, tais como: manual (escrituração 
manuscrita), maquinizada (efetuada em máquinas datilográficas comuns) e eletrônica (com a utilização de programas de 
computador).

No processo eletrônico os lançamentos são introduzidos por digitação e processados por programa de computador, 
que poderá a qualquer tempo fornecer informações contábeis, tais como: o saldo e a movimentação das contas, cálculo 
de impostos e de encargos sociais, folhas de pagamentos, balancetes de verificação, demonstrativos contábeis, entre 
outros. É o mais moderno e utilizado, atualmente, pelas empresas, principalmente as de médio e de grande portes, por 
movimentarem centenas ou milhares de operações por dia (exige pessoal altamente especializado).

LIVROS DE ESCRITURAÇÃO

Os mecanismos de indexação formal (contratos, aluguéis e salários) e informal (reajuste de preços no comércio, indústria e 
tarifas públicas) provocam a perpetuação das taxas de inflação anteriores, que são sempre repassadas aos preços correntes.

Neste caso, a medida indicada é desindexar a economia, congelando os preços e salários para tentar eliminar a memória 
inflacionária. Outra medida seria trocar a moeda por outra moeda sem inflação.

Para registrar os fatos contábeis ocorridos no patrimônio e atender as obrigações das legislações: comercial, tributária, 
trabalhista e/ou previdenciária, as empresas, seja qual for sua natureza jurídica, utilizam diversos livros de escrituração 
que podem ser classificados em:

Quanto à Necessidade de Manutenção:
 Obrigatórios: exigidos por lei.
Ex: Diário, todos os livros fiscais exigidos pela legislação federal, estadual e municipal, os livros exigidos pela Lei nº 
6.404/76 das Sociedades Anônimas.

 Facultativos: criados para prestar maior clareza e controle dos registros contábeis.
Ex: Razão, Caixa, Bancos, Fornecedores, Controle de Estoques.
Quanto à Utilidade:

 Principais: registram todos os fatos ocorridos, constituindo–se no centro de informação.
Ex: Diário e Razão.

 Auxiliares: servem para desdobrar os registros constantes nos livros principais.
Ex: Caixa, Conta Corrente, Livro de Duplicatas.

Quanto à Natureza:
 Cronológicos: registram as datas de ocorrências dos fatos em ordem rigorosa.
Ex: Diário, Caixa.

 Sistemáticos: registram os fatos separadamente por espécie, ou seja, por conta.
Ex: Razão, Conta Corrente.
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LANÇAMENTOS

É o registro dos fatos contábeis realizado através do método das partidas dobradas, sendo a partida devedora represen-
tada pela aplicação do recurso e a partida credora sendo representada pela origem do recurso.

D: Aplicação
C: Origem

Os lançamentos atendem a duas funções: histórica que consiste na narração do fato em ordem cronológica (dia, mês, ano e 
local) e monetária que compreende o registro da expressão monetária dos fatos e o seu agrupamento conforme a natureza 
de cada um. E devem ser escriturados de acordo com algumas disposições técnicas, tais como: evidenciar o local e a data do 
registro, a(s) conta(s) debitada(s), a(s) conta(s) creditada(s), o histórico da operação e o valor da operação.

Ex: Compra de mercadorias à vista, em Belém (PA), no dia 10 de agosto de 2002, da Cia. das Máquinas, conforme nota 
fiscal nº 666, no valor de R$ 35.000,00.

Lançamento:
Belém (PA), 10 de agosto de 2002.
Mercadorias a Caixa 35.000,00
Compra de mercadorias à vista, conforme nota fiscal nº 666, da Cia. das Máquinas.

FÓRMULAS DE LANÇAMENTOS

Há 04 (quatro) fórmulas para registrar os fatos contábeis, de acordo com o número de contas debitadas e creditadas.

1º Fórmula: uma conta debitada e outra creditada;
Ex: Recebimento, em dinheiro, de duplicatas no valor de R$ 4.000,00
D: Caixa
C: Duplicatas a Receber 4.000,00

2º Fórmula: uma conta debita e mais de uma conta creditada.
Ex: Recebimento, em dinheiro, de duplicatas no valor de R$ 4.000,00, mais 10% de juros devido ao atraso no pagamento 
efetuado pelo cliente.
D: Caixa 4.400,00
C: Duplicatas a Receber 4.000,00
C: Juros Ativos 400,00

3º Fórmula: mais de uma conta debitada e uma conta creditada.
Ex: Pagamento de fornecedores, em dinheiro no valor de R$ 4.000,00 mais juros de 10% devido ao atraso no pagamento.
D: Fornecedores 4.000,00
D: Juros Passivos 400,00
C: Caixa 4.400,00

4º Fórmula: mais de uma conta debitada e mais de uma conta creditada.
Ex: Compra de mercadorias no valor de R$ 2.000,00 e de móveis e utensílios no valor de R$ 3.000,00, com pagamento 
de 50% à vista e o restante à prazo.
D: Mercadorias 2.000,00
D: Móveis e Utensílios 3.000,00 5.000,00
C: Caixa 2.500,00
C: Duplicatas a Pagar 2.500,00 5.000,00
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TÉCNICAS DE CORREÇÃO DOS ERROS DE ESCRITURAÇÃO
Os erros de escrituração devem ser corrigidos mediante retificação de lançamento através de estorno, complementação e transferência.
Estorno: é utilizado quando ocorre a duplicidade de um mesmo lançamento contábil ou por erro de lançamento da conta debi-
tada ou da conta creditada.
Complementação: é efetuada para corrigir o valor anteriormente registrado, aumentando-o ou reduzindo-o.
Transferência: regulariza o lançamento da conta debitada ou creditada indevidamente, através da transposição do valor para a 
conta adequada.

Obs: Os lançamentos realizados fora da época devida deverão registrar nos seus históricos, as datas de sua efetiva ocorrência 
e o(s) motivo(s) do atraso.
Exemplos de erros de lançamentos:

1- Erros de valor: Pago despesa com salários no valor de R$ 2.000,00, em dinheiro.

Incorreto
D: Despesas c/ Salários
C: Caixa ...................................................200,00

Correto
D: Despesas c/Salários
C: Caixa ...................................................1.800,00
2- Troca de contas: Compra de matéria-prima, à vista, por R$ 8.650,00.

Incorreto
D: Matéria-prima
C: Fornecedores ........................................ 8.650,00

Correto
D: Fornecedores
C: Caixa ......................................................8.650,00
3- Inversão de contas: Compra de um equipamento, à vista, por R$ 14.000,00.

Incorreto
D: Caixa
C: Equipamentos ....................................... 14.000,00

Cancelamento do Incorreto
D: Equipamentos
C: Caixa ...................................................... 14.000,00

Correto
D: Equipamentos
C: Caixa ...................................................... 14.000,00

EXERCÍCIO ECONÔMICO

A atividade de gestão administrativa das entidades é contínua, mas é necessário estabelecer períodos, geralmente, de um ano, coinci-
dindo com o ano civil, para obter informações sobre a situação patrimonial, econômica e financeira em determinados períodos.

A Lei nº 6.404/76 que regulamenta as entidades constituídas em forma de sociedades por ações (S/A), estabelece que seus 
balanços devem ter periodicidade de um ano, sem fixar a época em que devem iniciar e terminar os períodos administrativos.

A legislação do imposto de renda estabelece que os balanços apresentados com base no pagamento do imposto devem com-
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preender o período de doze meses e encerrar-se no dia 31 de dezembro de cada ano, podendo esse período ser inferior a doze 
meses, caso a entidade tenha sido constituída no decorrer do ano-calendário.

O Banco Central exige que os bancos apresentem balanços a cada seis meses, embora seus exercícios sociais continuem por 12 meses.

Dá-se o nome de exercício ao período no qual são registrados os fatos contábeis, geralmente coincidindo com o ano civil, perí-
odo em que se inicia, desenvolve e conclui a ação da administração patrimonial.

Exercício econômico: é o período de gestão em que são registrados os fatos de natureza econômica para informar sobre o 
resultado do desempenho administrativo, evidenciando lucro ou prejuízo.

As entidades sem fins lucrativos nas quais predominam registros contábeis de pagamentos e de recebimentos, tais como: a 
União, os Estados e os Municípios, trabalham com o período administrativo de gestão denominado exercício financeiro.

OPERAÇÕES COM MERCADORIAS

As empresas comerciais têm por finalidade a aquisição de mercadorias para revenda servindo como intermediárias nas trocas 
entre fornecedores e clientes. O controle da evolução do patrimônio dessas empresas é realizado pela Contabilidade Comercial 
que registra através de lançamentos todas as operações relacionadas com compras e vendas de mercadorias, despesas aces-
sórias, descontos ou abatimentos incondicionais, devoluções e incidência de impostos, tais como: o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias (ICMS).

Compra de Mercadorias

As compras de mercadorias podem ser realizadas à vista ou a prazo. Nas compras à vista o pagamento é realizado no ato, 
enquanto nas compras a prazo, cria-se uma obrigação de pagamento futuro.

Ex.: Compra de mercadorias, à vista, no valor de R$ 460,00, conforme nota fiscal nº 0526 de Neves & Pontes Ltda.

Mercadorias a Caixa 460,00
Compra de mercadorias, conforme nota fiscal nº 0526, de Neves & Pontes Ltda.

Venda de Mercadorias

As vendas de mercadorias, assim como as compras, também podem ser realizadas à vista ou a prazo, constituído-se na prin-
cipal fonte de receitas das empresas comerciais.
Ex.: Venda de mercadorias, à vista, conforme nossa nota fiscal nº 325, no valor de R$ 230,00.

Caixa a Venda de Mercadorias 230,00
Conforme nossa nota fiscal nº 325

Despesas Acessórias
As compras de mercadorias podem ter seu custo aumentado pela ocorrência de despesas acessórias, como o valor de fretes e 
seguros, quando pagas pelo destinatário (comprador), sendo, geralmente, destacadas ema nota fiscal.

Ex.: Compra de mercadorias, à vista, no valor de R$ 840,00, conforme nota fiscal nº 0415 de Silva & Souza Ltda. As mercado-
rias foram transportadas por R.J.J. Transportes Ltda., pelo valor de R$ 36,00, correspondentes a fretes e seguros, conforme 
nota fiscal de serviços e transportes nº 03814 e apólice de seguro nº 5638.

Mercadorias a Caixa 840,00
Compra de mercadorias, conforme nota fiscal nº 0415, de Silva & Souza Ltda.

Fretes e Seguros a Caixa 36,00
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Despesas com transporte sobre compras, igual a fretes mais seguros, pago à R.J.J.

Transportes Ltda., conforme nota fiscal nº 03814 e apólice nº 5638.

Mercadorias a Fretes e Seguros 36,00

Correspondentes a fretes e seguros pagos na compra supra que se transferem para integrar o custo de aquisição.

Descontos ou Abatimentos Incondicionais

O valor das mercadorias pode ser reduzido pela obtenção de descontos ou abatimentos incondicionais, destacados em nota 
fiscal e não dependentes, para sua concessão, de evento posterior à emissão desse documento.

Obs.: Quando a nota fiscal destacar o desconto ou abatimento incondicional e o valor total da nota fiscal já estiver deduzido do 
valor do desconto, não é obrigatória sua contabilização.

Ex.: Compra de mercadorias, à vista, no valor de R$ 760,00, conforme nota fiscal nº 2489, de Neves & Alves Ltda., com des-
conto incondicional no valor de R$ 60,00.

Mercadorias a Diversos

Conforme nota fiscal nº 2489, de Neves & Alves Ltda., como segue:

a Caixa Valor da nota fiscal supra 760,00

a Descontos Incondicionais Obtidos Conforme destaque na nota fiscal supra 60,00        700,00

Devolução de Compras e de Vendas
Após a realização de uma compra ou de uma venda, pode ocorrer sua anulação parcial ou total por diversos motivos, tais como: 
problemas financeiros do comprador, defeitos nas mercadorias, entre outros motivos desconhecidos no momento da aquisição 
ou da venda, ocasionando sua devolução.
Ex.: Devolução de compras correspondente ao valor total da nota fiscal nº 0225 de Mendes & Silva Ltda.
Caixa a Devolução de Compras 830,00
Devolução de compras conforme nota fiscal
nº 0225 de Mendes & Silva Ltda.
Ex.: Devolução de vendas efetuadas no dia 29.07.2002, correspondente ao valor total de nossa nota fiscal nº 04106.
Devolução de Vendas
a Caixa 540,00
Mercadorias recebidas em devolução, conforme
nota fiscal nº 04256, correspondente a venda
efetuada em 29.07.2002, através de nossa nota
fiscal nº 04106.
ICMS Incidente sobre Vendas
O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, é um imposto de competência estadual, incidente sobre as atividades de 
circulação de mercadorias e sobre a prestação de alguns serviços específicos como o transporte interestadual e intermunicipal, 
comunicação e energia elétrica.
O ICMS é calculado mediante aplicação de uma alíquota (porcentagem) sobre o valor das mercadorias ou dos serviços. Esta 
alíquota é estabelecida de acordo com o tipo de mercadoria ou do serviço, sua origem e sua destinação. No Pará a alíquota, 
atualmente, é de 17%. A base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria ou serviço registrado na nota fiscal.
O ICMS é um imposto não-cumulativo, pois o valor pago em uma operação deve ser compensado no valor do imposto a pagar 
na operação seguinte.
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Ex.: A empresa Neves & Pontes Ltda. comprou, à vista, mercadorias para revenda, de Silva & Souza Ltda., conforme nota fiscal 
nº 00118, no valor de R$ 400,00, com o ICMS destacado no valor de R$ 68,00.

Diversos a Caixa

Compra de mercadorias, conforme nota fiscal nº 00118 de Silva & Souza Ltda.

Mercadorias Valor líquido da compra. 332,00

ICMS a Recuperar Valor do ICMS destacado pela alíquota de 17%. 68,00 400,00

Ex. A empresa Neves & Pontes Ltda, vendeu mercadorias, à vista, por R$ 600,00, conforme nota fiscal nº 515, no valor de R$ 600,00, 
com o ICMS destacado no valor de R$ 102,00.

Caixa a Venda de Mercadorias
Conforme nossa nota fiscal nº 00118 600,00
ICMS sobre Vendas a ICMS a Recuperar
Valor do ICMS destacado pela alíquota de 17%. 102,00
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CUSTOS

CONCEITOS

Custo - gastos relativos a um bem ou serviço utilizados na produção de outros bens ou serviços

Gastos - sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício esse represen-
tado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro).

Investimento - gasto ativado em função de vida útil ou benefícios atribuídos a futuro(s) período(s).

Despesa - bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receita.

Desembolso - pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço.

Perda - bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntariamente.

Custo Direto - é aquele facilmente identificado no produto. Não precisa de critérios de rateio.

Custo Indireto - é aquele não identificado no produto. Necessita de critérios de rateios para locação. Ex.: depreciação, mão-de-
-obra indireta, seguros e etc.

Custo Variável - depende da quantidade produzida. Ex.: combustível, matéria-prima e etc.

Custo Fixo - independe da quantidade produzida. Ex.: aluguel, depreciação e etc.

Custo semivariável ou semifixo - varia com o nível da atividade, porém não direta e proporcionalmente. Ex.: luz, força e etc.

Custo Primário - é a soma da matéria prima, material de embalagem mais a mão-de-obra direta.

Custo de Transformação - é a soma de todos os custos de produção, exceto a matéria-prima e outros elementos adquiridos, ou 
seja, é o custo do esforço realizado pelas empresas.

GRÁFICOS

Gráfico clássico de custo fixo Gráfico clássico de custo variável
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Gráfico clássico dos custos fixo e variáveis

Gráfico completo

Gráfico representativo da receita

CÁLCULOS

Rateio é a distribuição de um determinado valor, proporcionalmente a um valor pré-estabelecido.
Ex.: custo das passagens rateadas pelas peças compradas:

1- Custo das passagens ...................................15,00

2-  Peças compradas
camisa .........................................................80,00
calça ............................................................78,00
short ............................................................15,00
toalhas .........................................................23,50

Estrutura do Cálculo: ( 15,00 / 196,50 ) x 80,00 = 6,11

DESCRIÇÃO
Camisa
Calça
Short
Toalha
TOTAL

COMPRAS
80,00
78,00
15,00
23,50
196,50

RATEIO
6,11
5,95
1,15
1,79
15,00

TOTAL
86,11
83,95
16,15
25,29
211,50



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

1



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

2 3

I - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO

1. RAÍZES HISTÓRICAS

Desde os primórdios da humanidade, o homem associou-se a outros para conseguir, por meio do esforço conjunto, 
atingir determinados objetivos. Desse esforço conjunto surgiram as empresas rudimentares, que remontam à época dos 
assírios, babilônios, fenícios etc.
Porém, a história da administração é relativamente recente, e surgiu com o aparecimento da grande empresa. O fenô-
meno que provocou o aparecimento da grande empresa e da moderna administração ocorreu no final do século XVIII e 
se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX.

2. A ADMINISTRAÇÃO GERAL

Em uma época de complexidades, mudanças e incertezas como a que atravessamos neste momento, a Administração 
tornou-se uma das mais importantes áreas de atividade humana. Vivemos em uma civilização onde o esforço coopera-
tivo do homem é a base fundamental da sociedade. Sendo assim, a tarefa básica da Administração é a de fazer coisas 
por meio de pessoas. Administrar significa interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação 
organizacional, por meio do planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as 
áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais adequada (eficiente).
A Administração, tal como a encontramos hoje, é o resultado histórico e integrado da contribuição comunicativa de nu-
merosos precursores, filósofos, físicos, economistas, estadistas e empresários que, no decorrer dos tempos, foram cada 
qual no seu campo de atividades, desenvolvendo e divulgando suas obras e teorias.
A palavra administrar tem vários significados. Não há um padrão universalmente aceito para a definição do termo admi-
nistração. O próprio Aurélio aponta em seu dicionário essa multivariedade de significado, como: gerir, ministrar, conferir. 
Entretanto, quando se trata de negócios, é importante a busca de um consenso em seu significado.
O mais importante e consistente uso do termo administração é aquele em que ele é visto como um processo integrativo 
fundamental, buscando a obtenção de resultados específicos. Administrar não significa executar tarefas ou operações, 
mas sim fazer com que elas sejam executadas por outras pessoas em conjunto. O administrador não é aquele que faz, 
mas sim o que faz fazer. A administração faz as coisas acontecerem através das pessoas, levando as organizações ao 
sucesso. Na realidade, a administração não é uma ciência exata, mas uma ciência social, pois, ao lidar com negócios e 
organizações, ela o faz basicamente por meio das pessoas.

3. A MODERNA ADMINISTRAÇÃO:

A moderna administração surgiu no início do século passado quando dois engenheiros publicaram suas experiências. Um era 
americano, Frederick Winslow Taylor (1856-1915) que veio a desenvolver a chamada Escola da Administração Científica, com 
a preocupação de aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho dos operários.
O outro engenheiro era francês, e chamava-se Henri Fayol (1841-1925), que veio a desenvolver a chamada Escola Clássica 
da Administração, com a preocupação de aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de 
princípios gerais de administração. Embora esses precursores da administração jamais se tenham comunicado entre si e seus 
pontos de vista sejam diferentes, até mesmo opostos, o certo é que suas idéias se complementam, razão pela qual suas teorias 
dominaram as cinco primeiras décadas deste século no panorama da administração das empresas.

Taylor - Escola da Administração Científica = Organização do Trabalho de cada operário.
Fayol - Escola Clássica da Administração = Organização da Empresa como um todo.

A partir desses dois pioneiros, a pequena história da administração moderna pôde ser assim resumida nas seguintes 
teorias ou escolas que lhes sucederam:

Teoria Científica da Administração: desenvolvida por engenheiros americanos, seguidores de Taylor. Preocupavam-se 
principalmente com a organização das tarefas, isto é, com a racionalização do trabalho dos operários.

a) Teoria Clássica da Administração: desenvolvidas por seguidores de Fayol. preocupava-se principalmente com a estrutura 
organizacional da empresa, com a departamentalização e com o processo administrativo. Recentemente, a Escola Clássica 
reapareceu com Peter Drucker e a chamada Escola Neoclássica, preocupada com a administração por objetivos.

b) Teoria das Relações Humanas: desenvolvida a partir de 1940, nos Estados Unidos. Preocupada principalmente com 
as pessoas, com os grupos sociais e com a organização informal. Mais recentemente, esta escola ressurgiu com novas 
idéias, com o nome de Teoria do Comportamento Organizacional, preocupada mais com o comportamento global da 
empresa do que propriamente com o comportamento de pessoas ou de grupos sociais tomados isoladamente.

c) Teoria Estruturalista: desenvolvida a partir de 1950 preocupada em integrar todas as teorias das diferentes escolas 
acima e numeradas. A Escola Estruturalista teve início com a teoria da burocracia com Max Weber.

d) Teoria de Sistemas: desenvolvida a partir de 1970. Passou a abordar a empresa como um sistema aberto em contí-
nua interação com o meio ambiente que o envolve.

e) Teoria da Contingência: desenvolvida no final da década de 70, sob a influência da Teoria de Sistemas. Para essa 
teoria, a empresa e a sua administração são variáveis dependentes do que ocorre no ambiente externo, isto é, a medida 
que o meio ambiente muda, também ocorre mudanças na empresa e na sua administração como conseqüência. Isto sig-
nifica que na administração tudo é relativo e nada é absoluto. Para a teoria da contingência tudo o que ocorre na empresa 
depende da situação e do ambiente externo. 

Ênfase: Nas tarefas
Nas tarefas

Na estrutura

Nas pessoas

No ambiente

Na tecnologia

Teorias Administrativas:
Administração Científica

Teoria Clássica
Teoria Neoclássica

Teoria da Burocracia

Teoria Estruturalista

Teoria das relações humanas:

Teoria do Comportamento Organizacional

Teoria do Desenvolvimento Organizacional

Teoria Estruturalista
Teoria Neo-estruturalista

Teoria de Sistemas

Teoria da Contingência

Principais enfoques:
Racionalização do trabalho no Nível Operacional

Organização formal.
Princípios Gerais da Administração do administrador.

Organização Formal Burocrática.
Racionalidade Organizacional.

Múltipla abordagem:
Organização formal e informal
Análise Infra-Organizacional
Análise Inter-organizacional

Organização Informal
Motivação, liderança, comunicações e dinâmica de grupo.

Estilos de Administração.
Teoria das decisões.
Integração dos Objetivos Organizacionais e Individuais.

Mudança Organizacional Planejada.
Abordagem de Sistema Aberto.

Análise Infra-Organizacional e Análise Ambiental
Abordagem do Sistema Aberto

Análise Ambiental (imperativo ambiental)
Abordagem de Sistema Aberto

Administração da Tecnologia (imperativo tecnológico)
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4. OS PRECURSORES DA ADMINISTRAÇÃO MODERNA

As primeiras empresas que se formaram tinham estruturas simples e eram organizadas de forma rudimentar. Não havia, 
por parte dos empresários e dos profissionais, interesse em desenvolver novos métodos e processos de organização. 
Somente a partir de 1900 é que começaram a surgir os primeiros estudos nesse sentido. Dentre os autores desses 
estudos destacamos os seguintes:

a) Frederick Winslow Taylor

Engenheiro norte-americano, nasceu em 1856 e morreu em 1915. Desenvolveu novos processos de fabricação de aço e 
aperfeiçoou sistemas como, por exemplo, o da cronometragem que permite a medição do tempo de execução de um trabalho.
Foi aprendiz, operário e engenheiro-chefe, chegando a ocupar altos postos administrativos em empresas norte-america-
nas. Em 1911, com base em sua experiência profissional, publicou o livro “Princípios de Administração Científica”, que 
enfatizava a necessidade de aumentar a produtividade.
Taylor deu grande importância à Administração da Produção, preocupando-se com a Supervisão e a Eficiência dos ope-
rários. A melhoria da produtividade do trabalhador, segundo esse autor permite a elevação dos salários. Pode-se dizer 
que a sua grande contribuição teórica reside nas diretrizes que fixou para a racionalização do trabalho industrial e na 
divisão de autoridade e supervisão ao nível de linha. São os seguintes os principais pontos de sua teoria:

Princípios defendidos por Taylor:

Princípios Científicos em Substituição ao Empirismo (Princípio do Planejamento) Objetivando uma prática administrativa 
científica baseada em princípios e não no processo de tentativa sob risco, isto é, substituir a improvisação.

Divisão do Trabalho (Princípio da Execução)
Determinando, através das regras básicas, a distribuição das atribuições e responsabilidades em diferentes etapas das 
diversas atividades, para que a execução seja disciplinada;

Divisão da Autoridade e Responsabilidade (Princípio do Controle)
Distribuir as atribuições e responsabilidades para que a execução seja disciplinada, ou seja, o trabalho deve ser contro-
lado para assegurar que a execução se dê conforme o planejado.

Seleção e Treinamento do Trabalhador ( Princípio do Preparo )
Permitindo a qualificação do trabalhador mediante seleção e aperfeiçoamento técnico, isto é, especializar, formar e conduzir o 
operário ensinando-lhe o melhor processo de trabalho.

Idéias básicas de Taylor:
· Atribuir à cada operário a tarefa mais elevada que permitam as suas aptidões.
· Pedir a cada operário o máximo de produção que se possa esperar.
· E com essa soma de atribuições, se avaliou uma remuneração adequada que seja 30% à 50% superior à média salarial 
de sua classe.
“A importância de Taylor para o estudo da Administração reside, sobretudo no fato de ter enfatizado o papel da ciência 
na atividade administrativa”.

b) Henri Fayol

Engenheiro e administrador francês, nasceu em 1841 e morreu em 1925. Foi engenheiro, diretor de minas, Diretor-geral 
de empresa. Em 1916, publicou o livro “Administração Industrial e Geral”, em que enfatiza a administração como proces-
so capaz de garantir o desenvolvimento ordenado das atividades empresariais.

Segundo Fayol, governar é conduzir a empresa ate a meta proposta, procurando obter o maior rendimento possível de 
todos os recursos de que dispõe, e garantir o andamento das seis funções essenciais.

O fundamento da teoria de Fayol parte do conceito de que uma empresa exerce seis tipos de atividades, todas com forte 
interdependência, que estão citadas abaixo: 
- Técnica (produção e fabricação)
- Comercial (compra, venda e troca)
- Financeira (obtenção e controle do capital)
- Segurança (proteção dos bens e das pessoas)
- Contábil (escrituração, inventários, balanços e estatísticas)
- Administrativas (planejamento, organização, comando, coordenação e controle)
- Ele entendia que a função administrativa estava acima das demais funções, pois as coordenava e direcionava. Era 
portanto a função administrativa que elaborava o seu direcionamento, o seu plano de ação. Então, segundo Fayol, ad-
ministrar é Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar.

Para Fayol administrar é coordenar todas as funções da empresa e para isso ele elaborou as chamadas funções univer-
sais da administração.

5. FUNÇÕES UNIVERSAIS DA ADMINISTRAÇÃO

A administração de uma empresa compreende diversas funções, as quais estão citadas abaixo:

a) Previsão ( Planejamento) : envolve a avaliação do futuro e das providências, em termos de alocação de recursos, 
para que se alcance o previsto. Corresponde à fixação de metas, objetivos e prazos gerais;

b) Organização: é a função que dota a empresa do que necessita, estrutura as coisas quer seja no aspecto material, 
quer no social. Corresponde à criação e disposição dentro da empresa de diversos setores, departamentos, seções ou 
divisões internas, e atribuição das diversas funções que cada um desempenhará, de forma que se obtenha um todo 
harmônico;

c) Comando: é a função que fará com que o sistema atue, procura sempre maximizar o retorno para que se alcance o 
objetivo global da organização;

d) Coordenação: refere-se à articulação das diversas atividades num conjunto em que umas complementam as outras. 
Pode ser entendida também como sendo a função que adapta os meios para que os objetivos sejam alcançados;

e) Controle: é a função que verifica se a execução está de acordo com o planejado, assegura que os planos sejam 
cumpridos identificando desvios, erros e falhas no sentido de se corrigir o curso dos processos enquanto é possível e ao 
mesmo tempo evitar a repetição dos erros.

Além de estabelecer essas seis funções essenciais da empresa, Fayol enumerou quatorze princípios administrativos que o ad-
ministrador, ao aplicá-los, deve levar em conta a realidade de cada empresa. É importante salientar que a função administrativa 
não é exclusiva da alta administração da empresa e ocorre em todos os níveis hierárquicos da organização.

Com a adoção dos princípios defendidos por Fayol e Taylor surgiu nas empresas, a especialização e a departamentalização.

Fayol preconizou a estrutura hierárquica da empresa e a instituição da chefia em todos os escalões. Em sua opinião, a 
divisão do trabalho permite a empresa produzir mais e melhor com menos esforço.

6. CONFRONTO DAS TEORIAS DE TAYLOR E FAYOL

Ao compararmos a Teoria Clássica de Fayol com a Teoria Científica de Taylor, encontramos inúmeros pontos em co-
mum (divisão do trabalho, relações formais etc.). Mas vemos uma abordagem nova, a abordagem da organização, da 
estrutura, a ênfase na atividade administrativa propriamente dita no processo administrativo concebido por ele, ou seja, 
trata as organizações como um modelo visto de cima para baixo (da Administração para a execução) enquanto Taylor, 
na abordagem científica, prendeu-se não nos aspectos administrativos mas sim na eficiência do trabalho de execução.



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

6 7

Exemplo:

c) Henry Ford

Outra importante contribuição para a administração foi feita por Henry Ford, empresário americano, nasceu em 1863 e 
morreu em 1947. Foi o fundador da Ford Motor Company e como industrial criou em sua empresa as linhas de monta-
gem, que permitiram a produção em série dos famosos automóveis “FORD”.
De acordo com Ford, todo o trabalho repetido ou repetitivo pode ser realizado em linha ou série. Ford com a linha de 
montagem móvel, estabeleceu o padrão de organização de processos produtivos que se tornaria universal. Até o começo 
do século XX, a atividade industrial era dominada pelos métodos artesanais, onde um automóvel era fabricado da mesma 
forma como ainda hoje se constrói uma casa. A produção artesanal é custosa e demorada. Quando há um grande mer-
cado potencial ansioso por uma grande quantidade de produtos de baixo custo, produzidos rapidamente, o artesanato é 
desvantajoso. Esse era um dos ingredientes do contexto que impulsionou a produção em massa, que é, essencialmente, 
a fabricação de produtos não diferenciados em grandes volumes.
O “Princípio básico” defendido por Ford é o do RITMO. Segundo esse princípio, deveremos abreviar o tempo de realiza-
ção de um trabalho, através da simplificação das operações e do melhor aproveitamento das máquinas, criando, assim, 
um ritmo de produção contínuo e satisfatório.
Em seus livros “Minha filosofia de indústria” e “Minha Vida e Minha Obra”, Ford reuniu grande parte de suas idéias sobre Admi-
nistração. Ao contrário de Fayol, que centraliza sua análise no aspecto administrativo da empresa, Ford se ocupa do sistema de 
produção empresarial como um todo, visando a sua maior eficiência, introduzindo conceitos modernos de produção em série e 
de linhas de montagem, concebendo assim, um ritmo de trabalho em cadeia, para poupar tempo e custos.

Estabeleceu também três princípios pelos quais deve se orientar a produção:

1. Princípio de Intensificação: tem por objetivo reduzir o tempo de produção;
2. Princípio de Economicidade: tem por objetivo reduzir ao mínimo o emprego de matéria-prima no processo de transformação;
3. Princípio de Produtividade: objetiva aumentar a capacidade de produção dos trabalhadores, no menor período de 
tempo, permitindo-lhes também a percepção de melhores salários.

II - PROCESSO ADMINISTRATIVO OU CICLO ADMINISTRATIVO

1. A RELAÇÃO EFICIÊNCIA X EFICÁCIA
A administração visa alcançar objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. ser eficiente significa fazer as coi-
sas bem e corretamente. Relaciona-se com os meios. É uma medida da proporção dos recursos utilizados para alcançar 
os objetivos, ou seja uma medida de saídas ou resultados comparados com os recursos consumidos.
A administração pode alcançar um objetivo com um mínimo de recursos ou pode ultrapassar objetivos com os mesmos 
recursos. As medidas de eficiência podem ser o custo do trabalho, a utilização de equipamento, a manutenção de má-
quinas e o retorno do capital investido, por exemplo. Um administrador eficiente é aquele cuja unidade de trabalho opera 
diariamente com um custo mínimo de materiais e de trabalho.
Contudo, a eficiência é necessária, mas não é suficiente. Deve haver eficácia, principalmente, o que significa atingir ob-
jetivos e resultados. A eficácia relaciona-se com os fins e propósitos. É o grau em que a administração consegue atingir 
seus objetivos. É a medida do resultado da tarefa ou alcance do objetivo estabelecido. Um administrador eficaz é aquele 

cuja unidade de trabalho alcança diariamente as metas de produção em termos de quantidade e qualidade de resultados. 
Porém, nem sempre eficiência e eficácia caminham juntas e de mãos dadas.
Muitas vezes, o administrador é eficiente ao extrair o máximo dos recursos disponíveis, mas não é eficaz por não atin-
gir os objetivos esperados. Acaba morrendo esgotado na praia. Outras vezes, é eficaz ao atingir os alvos previamente 
estabelecidos, mas queimando recursos pelo meio: ganha a guerra, mas deixam mortos e feridos ao longo do caminho, 
devido à sua ineficiência. O ideal é ser eficiente e eficaz. Isso tem um nome: excelência. As principais diferenças entre 
eficiência e eficácia são:

Portanto, Administração significa, em primeiro lugar, ação. A administração é um processo de tomar decisões e realizar 
ações que compreende quatro processos principais interligados:
planejamento, organização, direção e controle.
Os processos administrativos são também chamadas funções administrativas ou funções gerenciais, que abaixo são definidas:

a) Planejamento: Planejamento é o processo de definir objetivos, atividades e recursos. Caracteriza-se pelas perguntas: 
O quê? Como? Quando? Corresponde a “definição” da situação futura (onde queremos chegar?), análise da situação 
atual (onde estamos?), levantamento de alternativas e o processo de tomada de decisões, culminando na elaboração de 
políticas/diretrizes e estratégias, materializado em planos (cursos pré-determinados de ação)

Ele se dá em três níveis:
I Estratégico: longo prazo, objetivo global, abrangente, diretores;
II Tático: médio prazo, departamental, intermediário, gerentes;
III Operacional: curto prazo, nível de execução.

Vale ressaltar que as demais funções ou fases são também divididos em três níveis:

b) Organização: Organização é o processo de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização; 
é também o processo de distribuir os recursos disponíveis segundo algum critério.integrar recursos humanos, materiais 
e órgãos; alocar recursos; dividir o trabalho segundo a especialização;

c) Direção: É o processo de realizar atividades e utilizar recursos para atingir os objetivos. O processo de execução 
envolve outros processos, especialmente o processo de direção, para acionar os recursos que realizam as atividades e 
os objetivos, coordenar esforços, comunicar, motivar, liderar, e;

d) Controle: É o processo de assegurar a realização dos objetivos e de identificar a necessidade de modificá-los tem a 
finalidade de manter as atividades dentro de curso preestabelecido. Corresponde às seguintes sub-fases: definição de 
padrões, observação, comparação e correção.

2. COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO

A ação administrativa
Toda atividade conjunta se propõe a atingir seus objetivos da melhor maneira possível e com o mínimo de custo em 
tempo, trabalho e dinheiro. Para que isso ocorra, é necessário que tal atividade tenha objetivos: Comerciais, Culturais, 
Religiosos ou Políticos. Que seja dirigida e coordenada, de modo que o esforço e a ação de cada elemento resulte num 
final homogêneo, que permita sejam atingidos os objetivos propostos.

TAYLOR

Administração
Científica

Ênfase nas

Aumentar a eficiência da empresa
através do aumento de eficiência

ao nível operacional

FAYOL

Teoria
Clássica

Ênfase na

Aumentar a eficiência da
empresa através da forma e

disposição dos órgãos componentes
da organização

EFICIÊNCIA
Fazer corretamente as coisa
Preocupar-se com os meios

Enfatizar métodos e procedimentos
Cumprir os regulamentos internos

Treinar e aprender
Jogar futebol com arte

Saber batalhar
Ser pontual no trabalho

EFICÁCIA
Fazer as coisas necessárias

Preocupar-se com os fins
Enfatizar objetivos e resultados

Atingir os alvos e objetivos
Saber e conhecer

Ganhar a partida de futebol
Ganhar a guerra

Agregar valor e riqueza à organização
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Esta atividade de dirigir, comandar e coordenar as atividades próprias ou alheias, públicas ou privadas, corresponde 
à Administração. Portanto, a Administração não existe apenas numa empresa, mas também numa escola, num clube 
esportivo, num órgão público.
Qualquer que seja a atividade desempenhada por uma entidade, tenha ela finalidades comerciais, culturais, assistenciais 
ou qualquer outra, é necessário que seja dirigida, controlada e comandada, através da Administração, de maneira que 
seus objetivos possam ser plenamente atingidos.

3. ESTRUTURANDO A ADMINISTRAÇÃO

Devemos ressaltar neste momento, a importância do único modelo de organização até então conhecido, que inspirou 
todos os demais conhecidos:

Esse modelo piramidal foi concebido com níveis estratificados, cada qual com incumbências e habilidades específicas.
Pode-se afirmar ainda que esta estrutura é constituída de três níveis:

· Estratégico : É formado pela alta Administração, onde se encontram aqueles que se preocupam com as grandes de-
cisões, bem como, elaboram os planos mais abrangentes, as diretrizes da organização; Tático : Também chamado de 
coordenador, pois, irá integrar as atividades internas da empresa em harmonia e em conseqüência do que foi elaborado 
pelo nível estratégico;

· Operacional : Representa o nível de execução, que tem por incumbência atingir de maneira eficaz o disposto pelo nível tático.

4. COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

Competências são as qualificações que uma pessoa deve ter para ocupar um cargo e desempenhá-lo eficazmente. 
Estas competências específicas, que são necessárias para ocupar um cargo gerencial dependem do nível hierárquico, 
das tarefas a serem realizadas, do tipo de organização de outros fatores. Pode se dizer, que são necessárias algumas 
habilidades que são imprescindíveis para o alcance dos objetivos. Estamos falando de habilidades:
· técnica
· humana
· conceitual

A habilidade técnica pode ser entendida como a capacidade de usar os conhecimentos específicos de determinada es-
pecialidade e de concretizar a mecânica do trabalho pela qual o respectivo administrador é responsável.

Exemplos:
1. O responsável por uma estamparia de metais deve ter como habilidade técnica o conhecimento do manejo de uma 
prensa, a montagem de um ferramental, o ajuste da máquina etc.

2. O responsável por um pronto-socorro deve possuir conhecimentos que o habilitem e permitam prestar os serviços que 
se fizerem necessários.
A habilidade humana é a capacidade de lidar, de se relacionar com as pessoas. Entendendo a Administração como sendo 
um processo que passa invariavelmente pela condução de pessoas para que objetivos sejam alcançados, encontra-se 
nessa habilidade um dos pontos de destaque para a eficácia administrativa.

A habilidade administrativa ou conceitual é aquela desenvolvida pelo administrador no sentido de organizar, estruturar, 
entender a sua organização como um todo e esse todo inserido em uma realidade maior, um macrosistema. Essa habili-
dade traçará os planos estratégicos e determinará as diretrizes de trabalho. Ela pode ser entendida como a capacidade 
intelectual de coordenar, integrar e correlacionar a organização como um todo sistêmico.

5. ORGANIZAÇÃO

A palavra organização pode ser vista de duas maneiras: Primeira, como uma técnica, que se aplica no dia-a-dia das 
pessoas e das empresas e que está presente em todas as etapas da vida humana, desde o nascimento até a morte. 
Nas empresas, passa a existir quando há a associação de duas ou mais pessoas buscando: a divisão do trabalho, as 
atribuições de cada um, a necessidade de controle etc.
Segunda, para denominar uma entidade, como por exemplo uma empresa. Isto é, toda empresa é uma organização, pois 
reúne capital, pessoas, patrimônio, interesses e objetivos etc.
Vários autores conceituam organização dentro da visão individual. Para Henry Dutian, a Organização é a arte de em-
pregar eficientemente todos os recursos disponíveis a fim de alcançar um determinado objetivo. Para James Mooney a 
Organização é a forma que assume toda associação humana para alcançar um objetivo comum.
A Organização da Empresa é definida com a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance 
dos objetivos e resultados estabelecidos. A estrutura organizacional de uma empresa é constituída por um conjunto or-
denado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa. O 
termo “Organização” freqüentemente tem sido empregado como sinônimo de arrumação, ordenação, eficiência, porém, 
em nosso objetivo ORGANIZAÇÃO deve ser entendida de forma mais ampla.

6. RACIONALIZAÇÃO

Alguns autores substituem o termo organização por racionalização do trabalho. A racionalização é apenas um processo 
mental básico presente nas fases da organização e da administração. A racionalização é um método de ação tendo por 
lei básica a lei do menor esforço.
Jules Moch assim define: “A racionalização constitui um esforço sistemático tendo por fim a melhor utilização dos recur-
sos humanos e naturais”.
A Organização Internacional do Trabalho define: “A racionalização é um esforço sistemático para obter o máximo rendi-
mento dos recursos em forças de trabalho e em materiais, investido nas diferentes atividades econômicas.”
Nestes termos, podemos definir como função básica de ORGANIZAÇÃO, o estudo cuidadoso da estrutura organizacional 
da empresa para que esta seja bem definida e possa atender as necessidades reais e os objetivos estabelecidos de 
forma integrada com a organização informal e as estratégias estabelecidas na empresa.
As Pessoas que atuam na empresa irão constituir o que se chama de estrutura organizacional, o arcabouço de respon-
sabilidades e comunicação, ordenado logicamente. A organização formal desta empresa.

III - A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

“Estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das uni-
dades organizacionais de uma empresa”. O delineamento da estrutura
é a atividade que tem por objetivo criar uma estrutura para uma empresa ou então aprimorar a existente. Naturalmente, a 
estrutura organizacional não é estática, o que poderia ser deduzido a partir de um estudo simples de sua representação 
gráfica: o “Organograma”.
A estrutura organizacional é bastante dinâmica, principalmente quando são considerados os seus aspectos informais 
provenientes da caracterização das pessoas que fazem parte de seu esquema. Ela deve ser delineada, considerando 
as funções de administração como um instrumento para facilitar o alcance dos objetivos estabelecidos. Dentro desse 
enfoque, a organização pode ser visualizada sob dois aspectos:

A representação piramidal Alta Administração
(Presidência / Diretoria)

Administração Intermediária
(Gerência)

Administração de Primeira Linha
(Supervisão)

Operacional (Executor)
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1. CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES:

a) Organização Formal
É aquela oficialmente definida na empresa com todas as formalidades e padrões vigentes quanto á forma de preparação 
e divulgação de normas a respeito. Será encontrada:
· Em simples comunicados;
· Instruções;
· Manuais de Procedimentos ou Organização
· Forma Gráfica: Organograma
· Forma Descritiva: Descrição de Cargos

b) Organização Informal
A Chamada organização informal não necessita de estruturação pois surge espontaneamente dos relacionamentos pes-
soais: são os grupos de amizade ou de interesses comuns como futebol, vocação política, turma do cafezinho etc.
Deve-se deixar claro que é necessário criar uma estrutura organizacional compatível com os objetivos da empresa, tanto 
no que concerne à estrutura técnica como administrativa. Os
funcionários das empresas pertencem automaticamente e inevitavelmente à vida informal das mesmas.
Deste relacionamento do cotidiano, surgem:
· entendimentos extra-estruturais;
· conceitos alheios às normas;
· desentendimentos;
· eventuais conflitos;
· lideranças naturais; e
· amizades e ações benéficas ou prejudiciais à empresa

2.AS ESTRUTURAS DA ORGANIZAÇÃO

Foi visto que organizar uma empresa consiste em definir a estrutura dos diversos órgãos que a compõem, das atividades 
desenvolvidas nesses órgãos e da rede de relações de autoridade. Esta estrutura determina posições diferentes ocupa-
das pelos indivíduos no desempenho de suas funções, gerando relações de mando e subordinação, de direito e deveres.
Sinteticamente pode-se dizer que o quadro de funcionário de uma empresa, do primeiro administrador até os últimos 
escalões, compõem um conjunto de relações de autoridade e responsabilidade. As relações de autoridade configuram a 
situação de um elemento em face de todos aqueles que lhes são subordinados, isto é, trabalham sob sua direção, suas 
ordens e instruções.
Por outro lado, a relação de responsabilidade marca a posição dos subordinados diante daqueles que ocupam posições 
superiores, de quem devem receber ordens e orientações e a quem devem prestar contas de seu trabalho.
Esta rede de relações de autoridade e responsabilidade denomina-se hierarquia. As relações de autoridade podem ainda 
se dar em dois níveis: a autoridade vertical, quando exercida diretamente do superior ao subordinado, e a autoridade 
horizontal, quando exercida apenas indiretamente.
As estruturas de organização e divisão hierárquicas podem ser de diversos tipos que variam de acordo com o ramo de 
atividade econômica a que se dedica a empresa, seu porte, sua expansão no espaço geográfico e econômico etc.

3. ESTRUTURAS TRADICIONAIS

a) Organização Linear
O tipo de Organização Linear é o mais antigo e o mais simples. É aquele onde a hierarquia compreende desde o primeiro 
dirigente até os empregados de menor qualificação numa relação direta, baseada na autoridade vertical. Atende ao prin-
cípio de unidade de comando, isto é, um subordinado recebe ordens de um único superior, que por sua vez, as recebe 
daquele que lhe é imediatamente superior.
A organização Linear não é muito comum em nossos dias, dada a complexidade das organizações modernas, com alto 
grau de especialização e divisão de trabalho. Ela é de larga aplicação nas organizações burocráticas e com alto grau 
de formalismo. Em seu lugar encontra-se um tipo mais complexo de estrutura linear e mais compatível com a empresa 
moderna, que é o tipo Linear Departamental ou por Departamentos.

b) Organização Funcional
Nesta, a autoridade é exercida de acordo com a divisão da administração, da direção e da chefia por funções. Isto quer 
dizer que um superior pode atuar em diferentes setores de trabalho de acordo com as exigências de sua função, como 
também um certo trabalhador pode receber ordens ou orientação de vários superiores no mesmo nível, dependendo das 
diversas áreas ou setores de atividades que desempenha.
As atividades são agrupadas de acordo com as funções da empresa. Pode ser considerado o critério de departamen-
talização mais usado pelas empresas. Esse tipo de estrutura tem larga aplicação em trabalhos de natureza industrial, 
especialmente operários de linha de produção ou montagens em grande volume.

c) Organização de Assessoria e Linha ( staff-and-line)
O tipo de organização de Assessoria e Linha é uma variação da organização linear, combinando alguns elementos do 
tipo funcional. Nesse tipo, entende-se por linha a relação de autoridade direta de um superior que dá ordens, instruções 
e orientação a seus subordinados.
Por Assessoria compreende-se todo o trabalho consultivo, de aconselhamento e de provisão de conhecimentos técnicos 
com o objetivo de auxiliar um administrador.
Ao assessor não cabe dar ordens ou instruções diretas aos escalões que lhe são inferiores, pois esta não é uma tarefa 
de sua competência, e sim assessor o executivo investido de autoridade de linha. Departamentos típicos de Assessoria 
são os Jurídicos, de Publicidade, Financeiro, Pesquisa e Relações Públicas.

4. A DEPARTAMENTALIZAÇÃO

O Departamento é uma divisão ou órgão da empresa, encarregado de um conjunto específico de tarefas ou atividades. 
A característica fundamental do tipo Linear Departamental é a divisão de trabalho e direção num certo número de depar-
tamentos, num mesmo nível de autoridade.
Estes departamentos, por sua vez, comportam subdivisões em setores e seções, repetindo-se a característica do mesmo 
nível de autoridade nos escalões sucessivamente inferiores, cada um com suas atribuições específicas.
Este tipo de organização também atende aos princípios de unidade de comando e direção porque, embora haja vários 
departamentos com o mesmo nível de autoridade, dentro de cada departamento a estrutura é linear e não há interferên-
cia entre departamentos, setores ou seções do mesmo nível.
Os departamentos do mesmo nível de autoridade estão também sob uma única autoridade direcional. Dependendo do tipo de 
atividade econômica desenvolvido pela empresa e do porte dela, pode haver várias formas de divisão departamental:

a) Departamentalização por Função
Quando os grupos de atividades ou funções desenvolvidas são reunidos em departamentos distintos, cada um sob uma 
direção administrativa.

b) Departamentalização por Produto
É o caso de empresas cuja produção é amplamente diversificada, dividida em torno de produtos ou grupos de produtos.

c) Departamentalização Territorial ou Geográfica
Também chamada geográfica ou por área, utilizada pelas empresas territorialmente muito espalhadas, confiando-se uma 
ou várias unidades a uma direção regional ou mesmo internacional, no caso das companhias multinacionais. É o caso de 
empresas cuja atividade é amplamente diversificada, dividida em torno de produtos ou serviços.

d) Departamentalização por Área de Consumo ou Processo
Tendo em vista o mercado consumidor diferenciado, uma empresa pode seguir este critério como, por exemplo, uma grande 
casa de comércio que separa o atacado e o varejo em departamentos específicos. É sem dúvida uma das mais utilizadas nas 
indústrias. Há uma ênfase maior no agrupamento de máquinas e processos semelhantes em um mesmo setor.
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IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – LEITURA E ESCRITA

1.1. A ação leitora e escrevente
1.2. Ler e conhecer
1.3. Passos para análise e interpretação de textos
1.4. A leitura
1.5. Como ler
1.6. Passos à leitura
1.7. A crítica
1.8. O trabalho da critica do pensamento
1.9. O processo leitor e escrevente

UNIDADE II- TEXTO E TEXTUALIDADE

2.1. Conceito de texto
2.2. Funções da linguagem
2.3.O que é textualidade
2.4. Parágrafo no texto. Estrutura do parágrafo
2.5. Coesão
2.6. Coerência;
2.7. Fatores pragmáticos: intencionalidade; aceitab ilidade; situacionabilidade; informatividade; intertextualidade;
2.8. Tipos de texto:

UNIDADE III - LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO D E TEXTOS

3.1. Organização do texto e ideia central
3.2. Implícitos: pressupostos, inferência, subenten dido, Polifonia, Intertexto
3.3. Argumento e ponto de vista

V- METODOLOGIA

O Procedimento metodológico predominará pela ocorrê ncia de diálogo interativo, com vista à concepção da leitura e produção 
textual. Utilizar-se-á como recurso didático o processo de oficina, e será dese nvolvido por meio de atividades como: Aulas 
expositivas e interativas; oficinas de leitura, análise e produção de textos dissertativos, descritivos e narrativos.

VI- RECURSOS

· Jornais; Revistas; Livros; Data show; Quadro Negro; Coletânea de textos,
outros.

VII- AVALIAÇÃO

Avaliação ocorrerá de forma contínua relacionada ao desempenho: individual; em dupla e em grupos, através dos passos 
a seguir: leitura, interpretação e compreensão de textos dissertativos, descritivos, narrativos e outros como informativos, 
apelativos, fáticos, etc... , visando a criação e recriação textual falada ou escrita.

OBJETIVO DA DISCIPLINA

Caros cursista!

O objetivo da disciplina Redação ou Leitura e Produção de Textos no Curso Preparatório ao Vestibular, não se caracteriza 
somente pela preparação e favorecimento à disputa de uma vaga no Curso Superior de Gestão Pública, mas, discutir 
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sobre a leitura, escrita, produção textual, tipos de textos, seus avanços, e estudar, não somente a palavra ou frase, mas 
também, as formas de manifestações e uso da linguagem na leitura e na escrita; como forma de atividade social em que 
o indivíduo, se desenvolve cognitiva, intelectual e socialmente, permitindo assim, sua inserção na sociedade como cida-
dão capaz de ler, es crever e refletir sobre o uso da linguagem, tanto em manifestação de ensinoaprendizagem, quanto 
no que diz respeito às ações sociais que envolvem os processos de análise, interpretação e produção textual, falada ou 
escrita, em que o cidadão cotidianamente participa.

  Espera-se que as leituras propostas,contribuam significativamente, no sentido de ajudá-los
  a enfrentar os desafios concer nentes ao ensinoaprendizagem da Língua Portuguesa, em especial a  
  leitura e produção textual, assim como no fazer cotidiano em que se privilegia o desenvolvimento 
  de competências e habilidades à Leitura e produção de texto, inerente a habilidade de
  comunicar-se socialmente.

UNIDADE

1 - LEITURA E ESCRITA

1.1. A ação leitora e escrevente

Em educação, um dos temas importantes atualmente, para o cidadão é a dificuldade que gira em torno do exercício da 
práti ca da leitura, e da escrita e da oralidade na construção textual, razão pela qual os textos abaixo apresentados têm 
como objetivo o reconhecimento dos eventuais problemas decorrentes da aquisição e uso da linguagem seja na fala ou 
na escrita. Haja vista que, o cidadão, leitor e escrevente que trabalha nas mais variadas situações da linguagem, deve-
rá buscar atualizações constantes de acordo com as novas tecnologias, para que de posse de novos conhecimentos 
proporcione maneiras de desenvolver habilidades e de adequar-se diante de situações diversas que envolvam o uso da 
linguagem falada e escrita como interação social.
Kock (2009. p.19) em seu ponto de vista sobre a oralidade, infere que na situação discursiva, ao se fazer “um gesto em 
qualquer direção, os interlocutores compartilham (...) uma vasta gama de conhecimentos relativos à situação comunica-
tiva”, um processo de construção textual com base na linguagem falada que, inseri-se em situações momentâneas. No 
entanto , a autora também, lança um alerta que “o texto falado, por sua vez, emerge no próprio momento da interação” 
constituindo-se assim, de características próprias tais quais: Necessita ser planejada no local em que se realiza; replane-
jada a cada novo ato de fala, mas, difere da linguagem escrita, pois são duas modalidades diferentes de uso da língua.
Em face desse posicionamento, apresenta-se o texto de Paulo Freire extraído do livro “A importância do ato de ler”, 
“coleção Polêmica do nosso tempo”, editora Cortez, juntamente com o texto desenvolvido por Hünne (1987, p.11) “O Ato 
de estudar” e o “ Trabalho da critica do pensamento” de Marilena Chaui, para a efetivação de uma leitura informativa e 
analítica, com vista à concepção de alguns passos a serem seguidos no decorrer do processo de conhecer e interpretar 
por meio da ação leitora e escrevente na produção de texto, no processo formativo intelectual e social.

1.2. Ler e conhecer.

A importância do ato de ler
Paulo Freire

Me parece indispensável, ao procurar falar de tal i mportância, dizer algo do momento mesmo em que me preparava para 
aqui estar hoje: dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo este texto que agora leio, processo 
que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da 
linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da 
palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da con tinuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 
se prendem dinamicamente. A concepção do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das rela-
ções entre o texto e o contexto. Ao escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado e até gostosamente - a 
“reler” momentos fundamentais de minha prática, guardados na memória, desde as experiências mais remotas de minha 
infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio 
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em mim constituindo.
Ao ir escrevendo este texto, ia tomando distância d os diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha 
experiência existencial. Primeiro, a leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia; depois, a leitura da palavra 
que nem sempre, ao longo de minha escolarização, foi a leitura da “palavra mundo”.
A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de ler o mundo particular em que me movia - e até 
onde não sou traído pela memória - me é absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou entregando, re-crio, 
re-vivo no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra.
Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem gente, tal 
a intimidade entre nós - à sua sombra brincava e em seus galhos mais dóceis à minha altura eu me experimentava em 
riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores.

A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço - o sítio das avencas de minha mãe - o quintal amplo 
em que se achava, tudo isso foi meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, 
aquele mundo especial se dava em mim como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de 
minhas primeiras leituras. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto - em cu ja percepção me experimentava 
e, quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber - se encarnavam numa série de coisas, de objetos, 
de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles, minhas relações com meus irmãos mais velhos e 
com meus pais. (...).
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 12a ed. São Paulo, Cortez, 1996.

1.3. Passos à análise e interpretação de textos.

O ato de estudar
(apresentação a partir do texto de Paulo Freire)

Paulo Freire, educador da atualidade, aponta a necessidade de se fazer uma prévia reflexão sobre o sentido do estudo. 
Segundo suas palavras:
“Toda bibliografia deve refletir uma intenção fundamental de quem a elabora: a de entender ou despertar o desejo de 
aprofundar os conhecimentos naqueles a quem se oferece a bibliografia.”
Se falta o ânimo de usar a bibliografia em quem a recebe, ou se a bibliografia, em si mesma, não foi capaz de desafiá-lo, 
se frustra a referida intenção fundamental. A relação bibliográfica, então permanece como um papel inútil, entre outros, 
perdido nas gavetas de um escritório.
Essa intenção fundamental de quem elabora a bibliografia exige dele um tríplice respeito: a quem se dirige a bibliografia, 
aos autores citados e a ele mesmo.
A sugestão de leitura de livros não é a copia dos títulos ao acaso. Quem sugere deve saber o que e por que sugere. 
Aqueles que recebem a relação bibliográfica, por sua vez, devem ter nela, não uma rota dogmática de leitura, mas
um desafio, desafio que vai se concretizando na medida em que vão estudando e não simplesmente lendo, por alto, os 
livros citados .
“Estudar, realmente, é um trabalho difícil. Exige, de quem a ele se propõe, uma posição crítica, sistemática. Exige uma 
disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando-a” .
Isto, infelizmente, é o que a educação “bancária” não estimula. Ao contrário, sua técnica reside, fundamentalmente, em 
matar nos educandos a curiosidade, o espírito investigador, sua criatividade. Sua “disciplina” é a disciplina para a inge-
nuidade frente ao texto, não para a indispensável criticidade.
Este procedimento ingênuo ao qual é submetido o educando, ao lado de outros fatores, pode explicar “as fugas do texto 
que os estudantes fazem, cuja leitura se torna puramente mecânica, enquanto, em imaginação, se voltam a outras situ-
ações. O que se lhes exige não é a compreensão do conteúdo, mas sua memorização.
Paulo Freire nos mostra que em vez do estudante tentar compreender o texto, ele toma como único desafio a sua memorização.
No entanto, prossegue o autor, no caso de uma visão crítica, se dá exatamente o contrário.

Paulo Freire, no seu texto Consideração em Torno do Ato de Estudar , nos chama a atenção para os seguintes itens 
indispensáveis ao ato de estudar:
· O estudante deve assumir o papel de sujeito do ato de estudar.
· O ato de estudar é uma atitude frente ao mundo. 
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· O estudo de um tema específico deve colocar o estudioso a par da bibliografia em questão.
· O ato de estudar depende de uma atitude de humildade face ao saber.
· O ato de estudar significa compreender e criticar.
· Estudar significa assumir “uma misteriosa relação dialógica com o autor do texto, cujo mediador é o tema!

1.4. O ato de estudar, como reflexão crítica, exige do sujeito uma reflexão sobre o próprio significado de estudar.

1.5. A LEITURA

No texto de Paulo Freire não só é possível analisar a própria atitude face ao estudo, como também se pode estudar a 
relação com a leitura. Não nos diz Paulo
Freire que o ato de ler só se realiza mediante um espaço de relação dialógica com o autor? Esta postura nos remete à 
questão do pensar. Todavia, na época atual, época dos meios de comunicação de massa, dos sistemas educacionais 
funcionalistas, de imediato não se consegue apreender claramente as dificuldades inerentes ao trabalho teórico. Mas 
o ato de ler, que é um ato de concentração, exige distanciamento e reflexão. É um ato que só se realiza mediante os 
procedimentos lógicos de análise, síntese, interpretação, juízo crítico.
Deste modo, só seguindo uma série de atividades preparatórias é que se consegue alcançar um nível de interpretação 
aprofundado do texto, onde afinal o sentido se manifesta.

1.5. COMO LER

Dizia um professor de filosofia: “a inteligência humana é lenta”. Isto pode significar que passamos por um lento processo 
intelectual até vencermos os obstáculos pessoais e culturais e alcançarmos a exata compreensão de uma mensagem. 
Esta nem sempre se mostra de imediato no momento da comunicação.
É necessário da nossa parte um espaço de tempo para que possamos decodificar e assimilar, o que foi revelado no texto.
Deste modo, se quisermos descobrir a mensagem de um texto, de modo abrangente, temos de nos submeter a uma séria 
disciplina de trabalho:

1.° - delimitar a unidade de leitura que pode ser um capítulo, uma seção ou até mesmo um grande parágrafo. O que 
caracteriza a unidade de leitura é a apresentação do sentido de modo global. Só após o entendimento dessa unidade é 
possível prosseguir na investigação de novas unidades de leitura;

2.° - ler repetidas vezes o mesmo texto para certificar-se do alcance da compreensão verdadeira do assunto em pauta, 
grifando as idéias principais de cada parágrafo; ao lado, na margem, escrevendo uma frase -resumo.

1.6. PASSOS À LEITURA

a) Leitura exploratória - é a fase em que se deve prestar atenção à diretriz do pensamento do autor. Neste primeiro contato, 
dependendo das motivações da leitura, o leitor poderá levantar outros elementos que possam esclarecer mais a leitura.
Nessa primeira leitura corrida não convém resumir nem sublinhar as idéias-chave. Todavia, é possível elaborar um modo 
sucinto, um esquema das grandes partes do texto, de preferência dos três momentos da relação: Introdução,
Desenvolvimento e Conclusão, que expressam a estrutura lógica do pensamento do autor. O esquema para visualizar o 
texto de modo global.
Poderá procurar dados sobre a vida e obra do autor, sobre o momento histórico que ele viveu, sobre as influências que 
recebeu e até mesmo se elucidar sobre o vocabulário que ele usa.

b) Leitura analítica - é a fase do exame do texto ou, como diz Paulo
Freire, fase “da relação dialógica com o autor do texto, cujo mediador não é o texto considerado formalmente, mas o 
tema, ou os temas nele tratados”.
Nesta etapa é necessário deixar o autor falar para tentar perceber o quê e como ele apresenta o assunto. Quando es-
tamos atentos ao texto, geralmente surge na mente um conjunto de perguntas, cujas respostas revelam o sentido e o 
conteúdo da mensagem.
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Exemplo de perguntas:

1. De que fala o texto?
2. Como está problematizado?
3. Qual o fio condutor da explanação?
4. Que tipo de raciocínio ele segue na argumentação?
Todavia, é necessário lembrar que a idéia central defendida pelo autor só pode tomar corpo associada a outras idéias 
que são chamadas de secundárias em relação à principal.

Mas como trabalhar nesta fase da leitura?

A partir de unidades bem determinadas (parágrafos), tendo sempre à frente o tema-problema, que é o fio condutor de 
todo o texto. Neste trabalho de análise o texto é subdividido refazendo toda a linha de raciocínio do autor. Para deixar às 
claras a idéia central e as idéias secundárias do texto é fundamental a técnica de sublinhar.

1 - Nunca sublinhar na primeira leitura.
2 - Só sublinhar as idéias principais e os pormenores significativos.
3 - Elaborar um código a fim de estabelecer sinais que indiquem o seu modo pessoal de apreender a leitura. Ex.: um 
sinal de interrogação face aos pontos obscuros do parágrafo; um retângulo para colocar em destaque as palavras-chave.
4 - Reconstruir o texto a partir das palavras sublinhadas em cada parágrafo.
A leitura analítica serve de base para a elaboração do resumo ou síntese do livro. Convém lembrar que o resumo não é uma 
redução de idéias apreendidas nos parágrafos, mas é fundamentalmente a síntese das idéias do pensamento do autor.

c) Leitura interpretativa — o ato de compreender se afirma no processo da interpretação, que afinal expressa a nossa 
capacidade de assimilação e crítica do texto.
Nessa nova etapa de interpretação já não mais estamos apreendendo apenas o fio condutor do raciocínio do autor como 
na leitura analítica.
Estamos nos posicionando face ao que ele diz. Para isso precisamos muitas vezes de outras fontes de consulta. Elas deverão 
servir para ampliar a nossa visão sobre o assunto e o autor e deste modo servir de instrumento de avaliação do texto.
Este momento de crítica, momento de muita ponderação, exige uma consciência dos nossos pressupostos de análise 
diante dos pressupostos do autor.
Se não houver distinção provavelmente haverá interferência na compreensão dos fundamentos básicos da mensagem.
Também é possível se estabelecer critérios de julgamento, como originalidade, nova contribuição à exploração do assun-
to, coerência interna, etc. Todavia, esta postura considerada objetiva pode estar tão presa à diretriz de uma escola que 
pode até mesmo impedir a autocrítica e nos induzir a uma postura crítica inadequada em relação ao assunto e ao autor.
O esforço de autocrítica nos permite perceber os limites da certeza da nossa interpretação como também possibilita pres-
tar maior atenção aos argumentos apresentados pelo autor. Deste modo, ficamos sensíveis à demonstração da verdade 
e o exercício da sua busca se torna o sentido do nosso estudo e trabalho acadêmicos.

d) Problematização - Para termos certeza da compreensão do que foi lido, nada mais indicativo do que o levantamento 
dos problemas do texto. Esse esforço nos faz rever todo o texto, dando-nos elementos para a reflexão pessoal e debate 
em grupo.

1.7. A Crítica

O que você entende por crítica? Repare que o ato de criticar é um juízo. Como criticar sem conhecer a matéria que está 
analisando ? Criticar por criticar é um ato psicológico, mas não estritamente lógico. É o ato de se contrapor, mas, na 
maior parte das vezes, sem fundamentos por falta de exame. Como estabelecer a verdadeira correspondência entre os 
conceitos de um texto, se não se estabeleceu a ligação ou a separação entre os dados?
O ato de estudar é um ato lógico, que exige uma consciência e um domínio dos processos intelectuais próprios à aborda-
gem dos problemas. De imediato, as coisas ou as idéias surgem numa unidade confusa, indiferenciada, sincrética, que 
exige uma postura de análise e síntese.
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A análise é um processo de decomposição de um todo em partes, visando separar os elementos de uma realidade com-
plexa que pode ser tanto um objeto individual ou uma idéia.
A análise não é apenas uma operação, é também um método, nesse sentido a análise é uma divisão, parte de um dado 
singular, p ara chegar aos princípios gerais.
A síntese é um processo de composição dos elementos visando chegar a uma totalidade. Mas também é um método que, 
partindo deum todo, estabelece ordem entre os elementos chegando às últimas consequências.
Embora a análise muitas vezes se oponha à síntese, elas devem em geral caminhar juntas, já que uma complementa a 
outra. Se só se usa a análise há o perigo de se perder a visão de conjunto. Se só se emprega a síntese, pode-se alcançar 
o nível de interpretação arbitrária.
Se o pensar não se identifica ao raciocinar porque sua extensão é mais ampla, todavia é impossível pensar sem se usar 
os procedimentos da razão. E só deste modo se pode argumentar, demonstrar e consequentemente criticar.

1.8. O Trabalho da Crítica do Pensamento
Marilena Chauí

Normalmente se imagina que a crítica permite opor um pensamento verdadeiro a um pensamento falso. Na verdade, 
a crítica não é isso. Não é um conjunto de conteúdos verdadeiros que se oporia a u m conjunto de conteúdos falsos. A 
crítica é um trabalho intelectual com a finalidade de explicitar o conteúdo de um pensamento qualquer para encontrar o 
que está se ndo silenciado por esse pensamento ou por esse discurso. O que interessa para a crítica não é o que está 
explicitamente pensado, explicitamente dito e que, muitas vezes nem sequer está sendo pensado de maneira consciente. 
Ou seja, a tarefa da crítica é fazer falar o silêncio, colocar em movimento um pensamento que po ssa desvendar todo o 
silêncio contido em outros pensamentos, em outros discursos.
Qual é a finalidade de fazer falar o silêncio, ou tornar explícito o implícito?
Essa finalidade é dupla.
Se quando explicito um pensamento ou um discurso, fazendo aparecer tudo aquilo que estava em silêncio, tudo aquilo 
que esta va implícito, se, ao fazer isso, o pensamento ou o discurso que estou examinando se revela insustentável, se 
começa a desmanchar, se dissolver, se destruir à medida que vou explicitando tudo que nele havia, mas que ele não 
dizia, então a crítica encon trou algo muito preciso, encontrou a IDEOLOGIA. A ideologia é exatamente aquele tipo de 
discurso, aquele tipo de pensamento que contém um silêncio que, se for dito, destrói a coerência, a lógica da ideologia.
Mas esse trabalho crítico pode encontrar uma outra coisa também. É perfeitamente possível que, ao fazer falar o silênc io 
de um pensamento ou de um discurso ao explicitar o seu implícito, o que se revele para nós seja um pensamento ainda 
mais rico do que havíamos imaginado, ainda mais coerente do que havíamos imaginado, ainda mais importante do que 
havíamos imaginado, capaz de nos dar.
pistas para pensar, caminhos novos, justamente porque pudemos perceber muito mais do que o que parecia à primeira 
vista estar contido nele. Nesse caso, a crítica encontrou um pensamento verdadeiro e, mais do que um pensamento 
verdadeiro, encontrou uma obra de pensamento propriamente dita. Ou seja, o que diferencia uma obra de pensamento 
de uma ideologia é o fato de que, na obra de pensamento, a descoberta de tudo o que estava silenciosamente contido 
nela, de tudo aquilo que nela pedia interpretação, de tudo aquilo que nela pedia revelação, explicitação, desdobramento, 
é aquilo que faz, no caso de uma ideologia, a destruição do próprio pensamento.
Assim, a tarefa da crítica não é trazer verdades para se opor a falsidade; mas realizar um trabalho interpretativo com 
relação a pensamentos e discursos dados, para explicitar o implícito ou fazer falar seu silêncio, de tal modo que a aber-
tura de um novo campo de pensamento através da crítica revela a descoberta de uma obra de pensamento, enquanto a 
destruição da coerência e da lógica do que foi explicitado revela que descobrimos uma ideologia.
A crítica não é, portanto, um conjunto de conteúdos verdadeiros, mas uma forma de trabalhar. A forma de um trabalho 
intelectual, que é o trabalho filosófico por excelência. Nesse sentido, excluir a Filosofia de u ma Universidade é, provavel-
mente, abolir o lugar privilegiado da realização da crítica. Obviamente, tem-se medo da crítica, pois se a crítica não traz 
cont eúdos prévios, mas é descoberta de conteúdos escondidos, então ela é muito perigosa ...
MARILENA CHAUI - O Papel da Filosofia na Universidade. Cadernos SEAF, n.° 1.
HUHNE, L. M. – Metodologia científica: cadernos de textos e técnicas. Rio de Janeiro, /agir, 1987.

1.9. O processo leitor, escrevente e a oralidade.

Se, pedirmos resposta a nós, ou, a outrem, sobre o que são as ações da oralidade, leitora e escrevente, certamente sur-
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girá manifestações distintas na forma de expressão, uma vez que esses processos exigem do individuo ações recíprocas 
tal qual o diálogo, o trabalho compartilhado, as re lações entre membros de um grupo ou de uma comunidade, isto por-
que, esse processo, se constitui numa atividade interativa afetando ou influenciando a condição em que se desenvolve 
o processo comunicativo.
Antunes (2005. p. 28) refere-se ao processo escrevente como uma atividade interativa e de intercambio verbal, o qual 
só tem sentido se houver a procura do agir com o outro, ou seja, quanto se tem um destinatário , alguém com que ou a 
quem se possa passar uma idéia ou uma informação sobre um pretexto, alegação ou razão.
Assim, nos diz Antunes que, escrever, é uma atividade cooperativa entre dois ou mais sujeitos que agem conjuntamente 
para a interpretação de um sentido. E mais, deixa-nos claramente explicitado a dificuldade de se escrever sem saber 
para quem se dirige o texto e em que contexto é explicito ou implicitamente escrito. Pois não tem sentido uma escrita 
sem destinatário.
Vale ressaltar que esse processo não poderia estar isolado da oralidade. Pois, ela é nada mais do que, a transmissão 
do pensamento armazenado na memória humana e se caracteriza como a essência da comunicação interna e eficiente 
concebida pela memória auditiva e visual, em que a palavra (falada) tem Colégio e Cursos P&C 15
uma função complementar, a da escrita (e posteriormente a dos meios eletrônicos) sendo utilizada basicamente na 
comunicação cotidiana entre as pessoas envolvendo esquemas imaginários de determinadas épocas e lugar es, nas 
palavras de Pierre Lévy (2001, p. 23).
Por outro lado a leitura conduz ao conhecimento da verdade por testemunhar a oralidade através da palavra escrita, 
como atividade relevante entre os homens, em idiomas variados através dos símbolos. Logo, o ato de falar, tal como o 
de escrever é uma atividade extremamente textual e, como nos diz Koch
(2009, p. 13) “o texto é um evento sociocomunicativo, que ganha existência dentro de um processo interacional. Um 
resultado de co-produção entre interlocutores, distinta, pela forma como se realiza entre o escrito e o falado.

UNIDADE 2

2 - TEXTO E TEXTUALIDADE

2.1. Conceito de texto

Geralmente, pessoas que não possuem o hábito da lei tura como atividade social, julga, deduz, pondera, imagina ou 
pensa que um texto, é um conjunto de palavras escritas em papel, para serem lidas, recitadas, encenadas, etc... . No 
entanto, a esse conjunto de palavras, o homem dá um sentido mais amplo, mais abrangente, de maior dimensão.
O homem, em sua necessidade inerente de interagir com o outro e com a sociedade, inventou diversas formas de trans-
mitir mensagens tendo em vista melhorar seu entendimento.
Nós nos comunicamos através de símbolos (aquilo que sugere ou substitui algo) convencionados, cores, som, gestos, 
expressões fisionômicas, cartazes, filmes, e, também, códigos de linguagem escrita. E tudo isso é texto.
Textum, vem do latim, que significa “teia”. Logo, escrever é tecer uma rede onde fios se solidarizam, de forma que cada 
um deles torne-se um elo indispensável, entrelaçando-se em sequência formand o simplificadamente um conjunto de 
idéias imbuídas de significado, transmitidas de alguém para alguém e que não se restringe à linguagem escrita. É todo 
tipo de comunicação. É um tecido, numa teia bem trançada, nela, o leitor fica agradavelmente preso, pois uma idéia pede 
outra, uma ação leva à outra, e todos os parág rafos ou versos enroscam-se numa relação de dependência, como fios 
de um pano.
Ao chegarmos a determinado lugar ou local, e avistarmos uma placa com o desenho de um cigarro e uma tarja verme-
lha, entendemos, imediatamente, a mensagem sugerida pela figura. Essa figura padrão c onstitui um exemplo de texto 
não-verbal. Mas há outros, a vida é riquíssima dele s. Estão em grandes quantidades e, sob os olhares das pessoas. 
São vistos nas placa s de trânsito, em gestos convencionados que fazemos com as mãos... , assim, um texto não é ne-
cessariamente a palavra escrita e juntada umas as outras; mais especificamente “texto não é um aglomerado de frases”.
Por isso, não basta um aglomerado de letras, juntar palavras ao acaso, juntar frases feitas para termos um texto pronto. 
Épreciso haver uma lógica interna, garantida por dois mecanismos que são a pedra no sa pato de muita gente: coesão e 
coerência, as quais serão vistas mais adiante.
No sentido mais abrangente a definição de texto ou, produção textual é mais bem compreendida como um fenômeno de 
produção da linguagem sistemática de comunicar idéias ou sentimento através dos signos convencionais, sonoros, gráfi-
cos, gestuais, etc. e, caracteriza-se por aquilo que designa a palavra texto como um enunciado qualquer, oral ou escrito, 
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longo ou breve, antigo ou moderno, que na visão de Guimarães (2000.14) concretiza-se suma cad eia sintagmática de 
extensão muito variável, podendo ser um enunciado único tant o quanto um segmento de grandes proporções.
Portanto, texto ou discurso evidencia-se como linguagem em uso através de uma frase, um diálogo, um provérbio, um verso, 
uma estrofe, um poema, um romance e outros que, quando limitados às fronteiras da linguagem verbal, escrita, imagética, 
musical, teatral, coreográfica e muitas outras, o texto ou discurso, é um processo que engloba as relações sintagmáticas de 
q ualquer sistema de signo, produzindo a ocorrência linguística falada ou escri ta, de qualquer extensão, dotada de unidade 
sociocomunicativa, semântica e formal qu e tem um papel determinante na produção e recepção da linguagem.
O texto possui como papel determinante em sua produção e recepção uma série de fatores pragmáticos que contribuem 
para a construção de seu sentido e possibilita seu reconhecimento como um emprego normal do uso da língua como 
atividade social. Logo, são considerados elementos fundamentais do processo peculiar de atos comunicativos: as in-
tenções do produtor; o jogo de imagens que cada um dos interlocutores fazem de si, do outro, e do outro com relação 
a si mesmo e ao tema do discurso; o espaço da perceptibilidade visual e acústica comum, a comunicação face a face, 
podendo ser pertinente numa situação e não ser em outra.
Desse modo é pertinente o contexto sociocultural em que se insere o discurso tanto na sua produção como em sua re-
cepção, pois à medida que este é inserido, delimita o conhecimento partilhado pelos interlocutores, inclusive quando as 
regras sócias interativas de comunicação como (variações de registro; tom de voz, postura, etiqueta sociocomunicativa) 
são elementos constituinte de seu sentido.
Vale ressaltar que contexto é, a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre, ou seja, é o conjunto de circuns-
tâncias em que a mensagem é produzida em determinado tempo e lugar de forma a permitir sua compreensão, ou, pela 
cultura do emissor e receptor, etc...
Vê-se então, que o texto ou discurso, de um lado, é nas palavras de Guimarães (2000.5) um sistema de linguagem 
hierarqu izado de configurações estruturadas internas; de outro, como um objeto aberto, plural, dialogante, ligado ao 
contexto verbal e extra verbal em que se deduz seu significado global emergente das relações fonológicas, morfológicas, 
sintáticas semânticas e pragmáticas que estão na base do complexo sistema que é a linguagem em uso, na qual texto 
ou discurso é tomado como sinonímia, pois, se pode empregar um termo ou outro.
Pode-se inferir que o texto ou discurso se caracteriza por sua unidade formal, material, numa ocorrência linguística falad 
a, escrita ou gestual de qualquer extensão, significado ou importância em que seus co nstituintes linguísticos devem se 
mostrar reconhecivelmente integrados de modo a permitir que seja percebido como um todo coeso. Assim, um texto será 
bem compre endido quando percebido pelo interlocutor sob três aspectos:

a) O pragmático, que tem a ver com seu funcionament o enquanto atuação informacional e comunicativa em que se 
insere o discurso (conjunto de normas);
b) O semântico conceitual em que depende sua coerên cia;
c) O formal, que diz respeito a sua coesão.

O conceito de texto aqui entendido enquanto produção, criação, teoria ou faculdade de compreensão da linguagem fala-
da, escri ta, sinalizada, coloquial e outras, não pode ser vista como algo que se constrói individualmente, mas como uma 
prática social de determinada época, em determi nada sociedade. Pois o homem, na comunicação, utiliza-se de sinais 
devidamente organizados, emitindo-os como mensagens em que se envolvem emissor e receptor. Vale ressaltar que 
qualquer mensagem precisa de um meio transmissor, o qual se pode chamar de canal de comunicação e refere-se a um 
contexto ou uma situação em que estão envolvidos os elementos da comunicação.
Vale revelar que na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem cotidiana entre os homens de sociedade diferenciada, 
usam-se as palavras conforme as situações ou contexto a que são inseridas ou se apresentam. Exemplo: “isso é um 
castelo de areia” uma expressão na qual pode estar inserida uma faculdade de agir denotativa ou conotativa. Denotativa-
mente a expressão citada refere-se a uma construção feita na areia de uma praia qualquer, em forma de castelo; conota-
tivamente apresenta-se como uma expressão que traduz o significado de uma ocorrência sem solidez ou de caracterizam 
como material de pouca resistência sujeito a mudança rápida ou, fácil de ser derrubado .

Temos, portanto, o seguinte:

a) Denotação: é o uso do signo em seu sentido real; 
b) Conotação: é ouso do signo em sentido figurado, simbólico.
Para que seja cumprida a função social da linguagem em uso como processo sociocomunicativo, ou seja, para que um 
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texto seja percebido como um todo há necessidade que as palavras tenham signific ado, ou seja, que cada palavra apre-
sente um conceito. A essa combinação de conceito e palavra denomina-se signo. O signo linguístico une um elemento 
concreto, material, perceptível (um som ou letras impressas) chamado significante, a um elemento inteligível (o conceito) 
ou imagem mental, chamado significado. Portanto, pode-se tomar como exemplificação de significante e significado o fruto da 
abobeira que sozinho nada representa, é apenas uma imagem material, o significante, mas se nela “abóbora” for colocado: 
olhos, nariz e boca, passa a representar o dia das bruxas, do halloween, caracterizando assim o uso da linguagem como fun-
ções, ou papel a desempenhar pelo individuo ou instituição na transmissão ou rec epção de mensagem, Logo:

Signo = significante + significado.
Significado = idéia ou conceito (inteligível)

2.2. Funções da linguagem

A linguagem em uso realiza diferentes ações, e consequentemente, também, efetiva a transmissão de informações, 
em qu e se tenta convencer o outro a fazer ou dizer algo. Isso evidencia que através da mensagem emitida assumi-se 
compromissos, ordena-se, pede-se, demonstra-se sentimentos, constrói-se representações mentais sobre nosso mun-
do, enfim, através da linguagem organiza-se a vida cotidiana sob diferentes aspectos, em diferentes sociais, onde, ao 
transmitir-se uma mensagem, esta, sempre tem um objetivo. Logo esse objetivo leva a predominância de cada situação 
de comunicação que se apresenta auxiliando a melhor compreensão daquilo que foi dito.
Ressalta-se que as funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Toda comunicação apresen-
ta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante, de acordo com o enfoque 
que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar no recebedor. Para melhor compreensão das funções de lingua-
gem, torna-se necessário identificar e conhecer os elementos da comunicação . São eles:

a) emissor - emite, codifica a mensagem
b) receptor - recebe, decodifica a mensagem
c) mensagem - conteúdo transmitido pelo emissor
d) código - conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem
e) referente - contexto relacionado a emissor e receptor
f) canal - meio pelo qual circula a mensagem

Os elementos de comunicação que demonstram ou manifestam as funções da linguagem mediantes ações, procedimen-
tos ou modo de atuar, são assim representados:

Função emotiva (ou expressiva)
Centralizada no emissor, revelando sua opinião, sua emoção. Nela prevalece a 1ª pessoa do singular, interjeições excla-
mações. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas e cartas de amor.

Função referencial (ou denotativa)
Centralizada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Objetiva, direta, denotativa, 
prevalecendo a 3ª pessoa do singular.
Linguagem usada nas notícias de jornal e livros científicos.

Função apelativa (ou conativa)
Centraliza-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao 
receptor, é comum o uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além dos vocativos e imperativo. Usada nos discursos, 
sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor.

Função fática
Centralizada no canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato Colégio e Cursos P&C 21
com o receptor, ou testar a eficiência do canal. Linguagem das falas telefônicas, saudações e similares.
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Função poética
Centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Afetiva, sugestiva, conotativa, ela é 
metafórica. Valorizam-se as palavras, suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras 
de música, em algumas propagandas etc.

Função metalingüística
Centralizada no código, usando a linguagem para falar dela mesma.
A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto.
Principalmente os dicionários são repositórios de m etalinguagem (linguagem que serve para descrever ou falar sobre 
outra linguagem natural ou artificial.

Obs.: Em um mesmo texto podem aparecer várias funções da linguagem. O importante é saber qual a função predomi-
nante no texto, para então defini-lo.

O que é textualidade
É um conjunto de características que fazem com que um texto seja considerado como tal, e não apenas uma sequência 
de palavras e frases, ou seja,
qualidade ou condição daquilo que é textual ou, fielmente reproduzido. Meaugrande e Dressler (1983) apontam sete 
fatores responsáveis pela textualidade de um discurso qualquer: a coesão e a coerência, que se r elacionam com o 
material conceitual e linguístico do texto, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a in-
tertextualidade, que tem a ver com os fatores pragmáticos envolvidos no processo sociocom unicativo (ver mais adiante).

2.4. Parágrafo no texto
Texto extraído de: MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 2000.

Parágrafo é a unidade redacional que divide o texto em partes menores, cada uma responsável por um novo enfoque ou abor-
dag em sobre o mesmo assunto que tem em vista atingir um objetivo. A gramática f ormal conceitua parágrafo como aquele que 
está marcado pela mudança de linha e de um afastamento da margem esquerda, mas sua finalidade vai além desses conceitos 
gramaticais. A compreensão do texto depende de uma estrutura organ izacional adequada do parágrafo, pois o mesmo é resul-
tado de um conjunto de idéias que se inter-relacionam naturalmente, espontaneamente, consistentemente.
A estrutura organizacional do texto deve-se primeiramente estabelecer uma idéia capaz de orientá-lo inteiramente, distri-
buind o-se em introdução, desenvolvimento e conclusão de forma adequada e ass im atingir o objetivo desejado pelo au-
tor. É importante destacar outros aspectos do texto, selecionar idéias relevantes e manifestar características de coerênci 
a, ou seja, o pensamento deve desenvolver-se de forma lógica, espontânea e natura l. Finalmente, o texto deve ser claro 
e conciso, ou seja, sem excesso de pormenores, de explicações desnecessárias, sem repetição de idéias e palavras. É 
necessário que o próprio assunto do texto seja restrito proporcionando profundidade de forma a atrair a atenção do leitor, 
O parágrafo é iniciado por uma idéia-núcleo apresen tada de forma clara e concisa que encerra uma idéia básica, que 
constitui ó tópico frasal. Este indica ao autor os limites das idéias que pode explanar no parágrafo. O elemento relacio-
nador é opcional, mas geralmente presente a partir do segundo parágrafo, servindo de “ponte” entre o parágrafo em si e 
o tópico que o antecede.
Vale lembrar que o homem ao construir algo, um texto, por exemplo, procura ou deve fazê-lo seguindo de maneira a 
esmerar-se pe la perfeição, pois, tratando-se de texto, deve construí-lo como um objeto aberto, plural, dialogante e ligado 
ao contexto verbal, estrutural entre o este e a situação em que ele ocorre.

Estrutura do parágrafo

A Estrutura do parágrafo é um processo em construçã o que deve ser organizado em partes, ou seja, o texto ao ser cons-
truído deve ser moldado em parágrafos, os quais deverão ser aumentados ou diminuídos. Isto é, variando de tamanho, 
de forma a alcançar o que nos diz Medeiros (2009) “a regra geral para determinar o tamanho é o bom senso”. A afinal o 
contexto é quem define o texto através do uso da linguagem.
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O tamanho do parágrafo

Os parágrafos são moldáveis como a argila e, podem ser aumentados ou diminuídos, conforme o tipo de redação e o ve-
ículo de comunicação onde o texto vai ser divulgado. Se o escritor souber variar o tamanho dos parágrafos, dará colorido 
especial ao texto, captando a atenção do leitor, do começo ao fim. Em princípio, o parágrafo é mais longo que o período 
e menor que um a página impressa no livro, e a regra geral para determinar o tamanho é o bom senso.
Parágrafos curtos: próprios para textos pequenos, fabricados para leitores de pouca formação cultural. A exemplo: A no-
tícia possui parágrafos curtos em colunas estreitas; artigos e editoriais costumam ter parágr afos mais longos. Revistas 
populares, livros didáticos destinados a alunos ini ciantes, geralmente, apresentam parágrafos curtos.
Quando o parágrafo é muito longo, o escritor deve d ividi-lo em parágrafos menores, seguindo critério claro e definido a 
fim de enfatizar uma idéia.
Parágrafos médios- comuns em revistas e livros didáticos destinados a um leitor de nível médio (2º grau). Cada parágrafo 
médio cons truído com três períodos que ocupam de 50 a 150 palavras. Em cada página de livr o cabem cerca de três 
parágrafos médios.
Parágrafos longos- em geral, as obras científicas e acadêmicas poss uem longos parágrafos, por três razões: os textos 
são grandes e consomem muitas páginas; as explicações são complexas e exigem várias idéias e especificações, ocu-
pando mais espaço; os leitores possuem capacidade e fôlego para acompanhá-los.
Esse conjunto de características apresentadas na construção dos parágrafos, acompanhados da coesão e coerência, 
aju dam a fazer com que um texto não seja uma sequência de palavras e frases, dando condição àquilo que é textual, 
ou seja, fielmente reproduzido.
Se você até hoje detestou textos, talvez não tenha entendido que eles falam uns com os outros através, não somente da 
moldagem dos parágrafos, mas também de outros fatores. Bem, este é o princípio básico d o sétimo fator, a intertextua-
lidade: o conversar entre textos distintos, ou seja, qualquer discurso tem a ver com os fatores pragmáticos envolvidos no 
processo sociocom unicativo. Fica assim entendido que os elementos que concorrem para a textualidade numa relação 
coerente entre as idéias, são:
Fatores semântico/formal (coesão e coerência);
Fatores pragmáticos (intencionalidade, aceitabilidade, situacionabilidade, informatividade e intertextualidade).

2.5. Coesão

A coesão de um texto depende muito da relação entre as orações que formam os períodos e os parágrafos. Os períodos 
com postos precisam ser relacionados por meio de conectivos adequados, se não quisermos torná-los incompreensíveis.
Para cada tipo de relação que se pretende estabelecer entre duas orações, existe uma conjunção que se adapta perfei-
tamente a ela. Por exemplo, a conjunção
mas só deve ser usada para estabelecer uma relação de oposição entre dois enunciados. Porém, se houver uma relação 
de adição ou idéia de concessão, a conjunção deverá ser outra.
Os Conectivos ou elementos de coesão são todas as p alavras ou expressões que servem para estabelecer elos, para 
criar relações entre segmentos do discurso, tais como: então, portanto, já que, com efeito, por que, ora, mas, assim, daí, 
aí, dessa forma, isto é, embora e tantas outras.
Ao lado da coerência, a coesão é um requisito relev ante para que sua redação seja clara, eficiente. A coesão textual pod 
e conseguir-se mediante quatro procedimentos gramaticais elementares:

1. Substituição: quando uma palavra ou expressão substitui outras anteriores: O Rui foi ao cinema. Ele não gostou do filme.

2. Reiteração: quando se repetem formas no texto: «E um beijo?! E um beijo do seu filhinho?!» - Quando dará beijos o 
meu menino?! (Fialho de Almeida)
A reiteração pode ser lexical (“E um beijo”) ou sem ântica (“filhinho”/”menino”).

3. Conjunção: quando uma palavra, expressão ou oração se relacio na com outras antecedentes por meio de conectores 
gramaticais: O cão da Teresa desapareceu. A partir daí, não mais se sentiu segura.
A partir do momento em que o seu cão desapareceu, a Teresa não mais se sentiu segura.

4. Concordância: quando se obtém uma sequência gramaticalmente lógica, em que todos os elementos concordam 
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entre si (tempos e modos verbais correlacionados; regências verbais corretas, gênero gramatical corretamente atribuído, 
coordenação e subordinação entre orações ):

- Cheguei, vi e venci.

- Primeiro vou tomar banho, escovar os dentes, depois vou para a cama.

A coesão textual pode ser feita através de termos que retomam palavras, expressões ou frases já ditas anteriormente 
(“anáfora”) ou antecipam o que vai ser dito (“catáfora”).
A coesão por retomada ou antecipação pode ser feita por: pronomes, verbos, numerais, advérbios, substantivos, adjetivos.
A coesão por encadeamento pode ser feita por conexã o ou por justaposição.

A coesão por conexão traz elementos que:

a) fazem uma gradação na direção de uma conclusão: “até”, “mesmo”, “inclusive” etc;
b) argumentam em direção a conclusões opostas: “caso contrário”, “ou”, “ou então”, “quer... quer”; etc;
c) ligam argumentos em favor de uma mesma conclusão: “e”, “também”, “ainda”, “nem”, “não só... mas também” etc;
d) fazem comparação de superioridade, de inferioridade ou igualdade: “mais... do que”, “menos... do que”, “tanto... quanto”, etc
e) justificam ou explicam o que foi dito: “porque”, “já que”, “que”, “pois” etc;
f) introduzem uma conclusão: portanto, logo, porconseguinte, pois, etc;
g) contrapõem argumentos: “mas”, “porém”, “todavia”,“contudo”, “entretanto”, “no entanto”, “embora”, “ainda que” etc;
h) indicam uma generalização do que já foi dito: “de fato”, “aliás”, “realmente”, “também” etc;
i) introduzem argumento decisivo: “aliás”, “além diss o”, “ademais”, “além de tudo” etc;
j) trazem uma correção ou reforçam o conteúdo do já dito: “ou melhor”, “ao contrário”, “de fato”, “isto é”, “quer dizer”, “ou seja”, etc;
l) trazem uma confirmação ou explicitação: “assim”, “dessa maneira”, “desse modo”, etc;
m) especificam ou exemplificam o que foi dito: “por exemplo”, como, etc

2) Os elementos coesivos por justaposição estabelec em a seqüência do texto, ou seja:
a) introduzem o tema ou indicam mudança de assunto: “a propósito”, “por falar nisso”, “mas voltando ao assunto” etc;
b) marcam a seqüência temporal: “cinco anos depois”, “um pouco mais tarde”, etc; c) indicam a ordenação espacial: “à direita”, 
“na frente”, “atrás”, etc; d) indicam a ordem dos assuntos do texto: “primeiramente”, “a seguir”, “finalmente”,etc;

Para analisar o papel da coesão na construção do se ntido de um texto, é necessário a correlação entre os provérbios 
e os el ementos coesivos respectivos, de modo a preencher as lacunas, de tal forma que haja coerência entre as duas 
partes que constituem um texto: ver o exemplo:

TEXTO: A LEI

A lei é um absurdo do começo ao fim. Primeiro, porque permite aos moradores da superquadra isolar uma área pública, n 
ão permitindo que os demais habitantes transitem por ali. Segundo, o projeto nã o repassa aos moradores o custo disso, 
ou seja, a responsabilidade pela coleta do lixo, pelos serviços de água e luz e pela instalação de telefones. Pelo contrá-
rio, a tax a de limpeza pública seria reduzida para os moradores. Além disso, a aprovação do texto foi obtida mediante 
emprego de argumentos falsos.
(Revista VEJA, julho /97)

ANÁLISE TEXTUAL:
Para que se possa analisar a existência de coesão t extual é necessário que se tenha conhecimento sobre elementos coesivos 
do texto e conhecimento de mundo sobre texto e intertextualidade.
Koch (2009) nos remete a seu argumento de que é lícito concluir, portanto, que o termo texto pode ser tomado em duas acep-
ções: texto em sentido lato designa toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano; em sentido estrito, 
consiste em qualquer passagem, falada ou escrita, que forma todo um significativo, independente de sua extensão.
Em sua contínua explanação a autora diz que a coesão pode ser descrita como um fenômeno que diz respeito ao modo 
como os elementos linguísticos presentes na superfície textual encontram-se interligados, por meio de recursos, também 
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linguísticos, formando sequência veiculadora s de sentido.
Com base no exposto, podem-se apresentar no texto abaixo alguns elementos que sinalizam para o fenômeno que se 
denomina coesão textual existentes na matéria veiculada pela Revista VEJA, em julho / 97.
Podem-se comprovar analisando o texto acima alguns mecanismos da coesão textual como em: primeiro e segundo, 
elementos coesivos demonstrativos que indicam a ordem dos argumentos; ali elemento coesivo pronominal demonstra-
tivo de lugar que faz referência a área pública, anteriormente citada; disso referencial demonstrativo que retoma o que 
é considerado um absurdo dentro da lei; ou seja e pelo contrário são conectores que introduzem uma retificação, uma 
correção relacionada a nominalização absurdo dada a lei; além disso elemento que tem por função acrescentar mais um 
argumento ao que está se ndo discutido; texto elemento coesivo de substituição que tem como referente a lei; demais 
conectivo referencial adverbial que remete a um referente secundário que são os moradores proibidos de transitar pela 
superquadra; permitindo e transitem elementos coesivos verbais que fazem referências ao deslocamento dos habitantes 
que não são os da superquadra.
Pela forma em que o texto a lei foi apresentado, percebe-se que a coesão pode estabelecer relações de sentido tornan-
do-se responsável pela continuidade dos sentidos no texto como uma complexa rede de fatores de ordem linguística, 
cognitiva e interacional.
Elementos coesivos: primeiro, segundo, ali, disso, ou seja, pelo contrário, além disso, permitindo, transitem, demais, 
texto, projeto, absurdo.

2. 6. Coerência

A coerênciaresulta da configuração que assumem os conceitos e relações subjacentes à superfície textual. Ela é consi-
derada o fator fundamental da textualidade, porque é responsável pelo sentido do texto. Envolve não só aspectos lógicos 
e semânticos, mas também cognitivos, na medida em que depende do partilhar de conhecimentos entre os interlocutores.
Antunes (2005. p.176) nos ensina que a coerência é uma propriedade ou peça comunicativa que tem a ver com o fun-
cionamento do texto como meio de interação verbal e, não se pode avaliar a coerência de um texto se for levado em 
conta às formas como as palavras aparecem no texto. Logo, um discurso é aceito como coerente quando apresenta uma 
configuração conceitual compatível com o conhecimento de mundo do receptor.
Vale revelar que o sentido do texto é construído não somente pelo produtor como também pelo receptor, que precisa 
deter os conhecimentos necessários a sua interpretação. O produtor do discurso não ignora a participação do interlocutor 
e conta com ela. É fácil verificar que grande parte dos conhecimentos necessários à compreensão do texto não vem 
explícita, mas fica de pendente da capacidade de pressuposição e inferência do receptor.
Assim, a coerência do texto deriva de sua lógica interna, resultante dos significados que sua rede de conceitos e relações 
põe em jogo, mas também, da compatibilidade entre essa rede conceitual, o mundo textual e o conhecimento de mundo 
daqueles que processam os discursos, daqueles que decodificam, compreendem e interpretam os significados das pala-
vras. Isso equivale à compreensão de que um texto é coerente quando é possível sua interpretação.
Para que um texto seja coerente existem condições de interpretabilidade ligadas diretamente a ele, como o conhecimen-
to e o uso adequado dos recursos léxicos e gramaticais da língua. Se alguém ouvisse ou lesse coisas como:

Exemplo:
a) Quem tem uma foto importada de 1000 cc, que custa US$ 20.000, não vai expô-la ao trânsito de uma cidade como 
São Paulo. (Platão e Fiorin).

b) João venceu a luta, apesar de ser o mais forte dos lutadores. (Platão e Fiorin)
Um leitor experiente não hesitaria em classificá-la s como incoerentes. No primeiro caso, houve o uso inadequado de 
uma palavra do léxico. Basta trocar a palavra foto pela palavra moto que o texto fica coerente. No segundo caso, houve 
uma falha gramatical. A conjunção apesar de não está adequada para unir as duas Colégio e Cursos P&C 30
idéias expostas no texto. Se a substituirmos pela conjunção pois tudo volta a ficar bem, em uma outra versão como:
João venceu a luta, pois era o mais forte dos lutadores.
A coerência de um texto depende de fatores pragmáticos como a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, 
a informatividade e a intertextualidade, e outros, como os elementos contextualizadores que são data, local, assinatura, 
elementos gráficos etc., envolvi dos no processo sociocomunicativo. E também do conhecimento de mundo do leitor, 
Alguém que não possua conhecimento sobre um tema tratado terá mais dificuldades para entender a contextualização 
em que este se dá.



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

15

2.7. Os fatores pragmáticos da textualidade

a) Intencionalidade – concerne ao empenho do produtor em construir um discurso coerente, coeso e capaz de satisfazer 
os objetivos que tem em mente numa determinada situação comunicativa.

b) Aceitabilidade - refere-se à expectativa do recebedor de que o conjunto de ocorrências com que se defronta seja um texto 
coerente, coeso, útil e relevante, capaz de levá-lo a adquirir conhecimentos ou cooperar com os objetivos do produtor.

c) Situacionalidade – diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto quanto ao contexto 
em que ocorr e. É a adequação do texto à situação comunicativa.

d) Informatividade – diz respeito à medida na quais às ocorrências de um texto são esperadas ou não, conhecidas ou 
não, no plano conceitual e no formal.

e) Intertextualidade - concerne aos fatores que fazem à utilização de um texto dependente do conhecimento de outro (s) 
texto (s). A essa relação em que um texto pode ser produto de outro texto, Medeiros (2009.p. 123) denomina de “retoma-
da constantes de textos anteriores.

Conforme, as sábias palavras de Platão e Fiorin:

“Com muita freqüência um texto retoma passagens de outro. Quando um texto de caráter científico cita outros textos, isto é feito 
de maneira explícita. O texto citado vem entre aspas e em nota indica-se o autor e o livro donde se extraiu a citação.
Platão e Fiorin (1985)

2.8. Tipos de textos

Basicamente existem três tipos de texto: Texto desc ritivo; narrativo e dissertativo. E, cada um possui características pró-
prias de construção. No entanto, o texto envolve outras situações que revelam o papel primordial do emissor e receptor, 
conforme o que afirma Guimarães (2000) com predomin ância da perspectiva do emissor do discurso, segundo o grau de 
participação, o texto é classificado como objetivo e subjetivo.

Descrição

O texto descritivo é constituído pela explicação, com palavras, daquilo que se viu ou, observou. A descrição é estática, 
sem mo vimento, desprovida de ação. Na descrição o ser, o objeto ou ambiente são important es, ocupando lugar de 
destaque na frase, o substantivo e o adjetivo.
O emissor capta e transmite a realidade através de seus sentidos, fazendo uso de recursos linguísticos, tal que o receptor 
os identifique. A caracterização é indispensável, por isso existe uma grande quantidad e de adjetivos no texto.
O texto descritivo se apresenta de duas formas: denotativo e conotativo.

Descrição denotativa
Quando a linguagem representativa do objeto é objetiva, direta sem metáforas ou outras figuras literárias, chamamos 
de descrição denotativa. Na descrição denotativa as palavras são utilizadas no seu sentido real, único de acordo com a 
definição do dicionário.

Exemplo:
Saímos do campus universitário às 14 horas com des tino ao agreste pernambucano. À esquerda fica a reitoria e alguns 
pontos comerciais. À direita o término da construção de um novo centro tecnológico. Seguiremos pela BR-232 onde 
encontraremos várias formas de relevo e vegetação.
No início da viagem observamos uma típica agricultura de subsistência bem à margem da BR-232. Isso provavelmente 
facilitará o transporte desse cultivo a um grande centro de distribuição de alimentos a CEAGEPE.
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Descrição conotativa
Em tal descrição as palavras são tomadas em sentido figurado, ricas em polivalência.

Exemplo:
João estava tão gordo que as pernas da cadeira esta vambambas do peso que carregava. Era notório o sofrimento da-
quele pobre objeto.
Hoje o sol amanheceu sorridente; brilhava incansáve l, no céu alegre, leve e repleto de nuvens brancas. Os pássaros 
felizes cantarolavam pelo ar.

Exemplo de um parágrafo descritivo

Título: Uma casa
Era uma casa comum, como tantas milhares que existem na cidade. Nada ali indicava com firmeza que vivia uma joga-
dora e leitora de cartas. Nada parecido Colégio e Cursos P&C 33
com uma tenda de ciganos nem com um cômodo esotérico de adivinhadores do futuro presente e passado. A não ser um 
pano preso na parede maior da sala, estampada com cartas de um baralho desconhecido. O pano estava tão novo que 
até permitia aos narizes comuns sentirem o cheiro característicos sem uso. No canto esquerdo da sala, uma pequena 
mesa quadrada coberta com uma toalha branca e um jogo de cartas.
(Edson Gabriel Garcia)

Narração

Narrar é falar sobre os fatos. É contar. Consiste na elaboração de um texto inserindo episódios, acontecimentos.
A narração difere da descrição. A primeira é totalmente dinâmica, enquanto a segunda é estática e sem movimento. Os 
verbos são predominantes num texto narrativo.
O indispensável da ficção é a narrativa, respondend o os seus elementos a uma série de perguntas:
Quem participa nos acontecimentos? (personagens);
O que acontece? (enredo);
Onde e como acontece? (ambiente e situação dos fatos).
O texto narrativo é feito com base em alguns elementos:
O quê? - Fato narrado;
Quem? – personagem principal e o anti-herói;
Como? – o modo que os fatos aconteceram;
Quando? – o tempo dos acontecimentos;
Onde? – local onde se desenrolou o acontecimento;
Por quê? – a razão, motivo do fato;
Por isso: - a conseqüência dos fatos.
No texto narrativo, o fato é o ponto central da ação, sendo o verbo o elemento principal. É importante só uma ação cen-
tralizadora para envolver as personagens.

Exemplo de texto narrativo:

Toda a gente tinha achado estranha a maneira como o Capitão Rodrigo
Camborá entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabia de onde, com o chapéu de barbi-
cacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida e aquele seu olhar de gavião que irritava e ao 
mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo mei o da casa dos trinta, montava num alazão, trazia bomba-
chas claras, botas com chil enas de prata e o busto musculoso apertado num dólmã militar azul, com gola vermelha e 
botões de metal.
(Um certo capitão Rodrigo – Érico Veríssimo)
A relação verbal emissor – receptor efetiva-se por intermédio do que chamamos discurso. A narrativa se vale de tal recur-
so, efetivando o ponto de vista ou foco narrativo.
Quando o narrador participa dos acontecimentos diz-se que é narrador-personagem. Isto constitui o foco narrativo da 1ª essoap.
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Exemplo:
Parei para conversar com o meu compadre que há muit o não falava. Eu notei uma tristeza no seu olhar e perguntei:
- Compadre por que tanta tristeza?
Ele me respondeu:
- Compadre minha senhora morreu há pouco tempo. Po r isso, estou tão triste.
Há tanto tempo sem nos falarmos e justamente num m omento tão triste nos encontramos. Terá sido o destino?
Obs: O narrador-observador é aquele que serve de intermediário entre o fato e o leitor. É o foco narrativo de 3ª pessoa.

Exemplo:
O jogo estava empatado e os torcedores pulavam e torciam sem parar. Os minutos finais eram decisivos, ambos preci-
savam da vitória, quando de repente o juiz apitou uma penalidade máxima.

O técnico chamou Neco para bater o pênalti, já que ele era considerado o melhor batedor do time.
Neco dirigiu-se até a marca do pênalti e bateu com grande perfeição. O goleiro não teve chance. O estádio quase veio 
abaix o de tanta alegria da torcida.

Aos quarenta e sete minutos do segundo tempo o juiz finalmente apontou para o centro do campo e encerrou a partida.

Formas de discurso:
- Discurso direto;
- Discurso indireto;
- Discurso indireto livre.

Discurso direto

É a produção exata daquilo que escutou ou leu de outra pessoa, nela podem-se enumerar algumas características do 
discurso direto:
- Emprego de verbos do tipo: afirmar, negar, perguntar, responder, entre outros;
- Usam-se os seguintes sinais de pontuação: dois-pontos, travessão e vírgula.

Exemplo:
O juiz disse:
- O réu é inocente.

Discurso indireto

É aquele reproduzido pelo narrador com suas próprias palavras, aquilo que escutou ou leu de outra pessoa. No discurso 
indireto eliminamos os sinais de pontuação e usamos conjunções: que, se, como, etc.

Exemplo:
O juiz disse que o réu era inocente.
Discurso indireto livre
É aquele em que o narrador reconstitui o que ouviuou leu por conta própria, servindo-se de orações absolutas ou coor-
denadas sindéticas e assindéticas.

Exemplo:
Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cavalos, que 
lembrança! Olhou a mulher, desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando”. (Graciliano Ramos).
Adaptado de Interpretação de textos, de José Emmanu el Barbosa Ferraz
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UNIDADE 3

3 - LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Para ler e entender um texto é preciso atingir dois níveis de leitura:
Informativa e de reconhecimento; Interpretativa.
A primeira deve ser feita cuidadosamente por ser o primeiro contato com o texto, extraindo-se informações e se prepa-
rando para a leitura interpretativa. Durante a interpretação grife palavras-chave, passagens importantes; tente ligar uma 
palavra à idéia-central de cada parágrafo.
A última fase de interpretação concentra-se nas per guntas e opções de respostas. Marque palavras com não, exceto, 
respectivamente , etc, pois fazem diferença na escolha adequada.
Retorne ao texto mesmo que pareça ser perda de tempo. Leia a frase anterior e posterior para ter idéia do sentido global 
proposto pelo autor.

3.1. Organização do texto e idéia central

Um texto para ser compreendido deve apresentar idéias seletas e organizadas, através dos parágrafos que é composto 
pela idéia central, argumentação e/ou desenvolvimento e a conclusão do texto. Pode-se, desenvolver um parágrafo de 
várias formas:
a) Declaração inicial;
b) Definição;
c) Divisão; Colégio e Cursos P&C 37
d) Alusão histórica.

Serve para dividir o texto em pontos menores, tendo em vista os diversos enfoques. Convencionalmente, o parágrafo é 
indicado através da mudança de linha e um espaçamento da margem esquerda.
Uma das partes bem distintas do parágrafo é o tópico frasal, ou seja, a idéia central extraída de maneira clara e resumida.
Atentando-se para a idéia principal de cada parágra fo, assegura-se um caminho que nos levará à compreensão do texto.

3.2. Implícitos: pressupostos, subtendido e inferência

É comum se constatar em dicionários a seguinte explicação: implícito é tudo aquilo que foi proposto, mas que não está 
expresso claramente; está contido numa
proposição, mas não expresso formalmente; não se ma nifesta declarado, ou, está envolvido não de modo claro.
Fiorin (2003.p.181) utiliza-se de “pressupostos e subtendidos” para contextualizar sobre o implícito e o explicito, de modo 
a clarificar sobre as implicaturas de que trata o tema. Vejamos um trecho:
“A questão das implicaturas tenta explicar o proble ma dos conteúdos implícitos. (...) por exemplo, a dificuldade de es-
tabelecer uma distinção nítida entre implicaturas generalizadas e implicaturas particulares (...) inspiradas no linguista 
francês Oswald Ducrot,a dizer que os conteúdos tran smitidos pelos atos de fala podem ser explícitos e implícitos.Estes 
são as infe rências e dividem-se em pressupostos e subentendidos.
Para que alguém perceba os conteúdos implícitos, eles precisam estar marcados, seja no enunciado, seja na situação de 
comunicação. Quando se toma o exemplo clássico Pedro parou de fumar, nota-se que há um conteúdo explícito,
Pedro não fuma atualmente, e dois conteúdos implíci tos, Pedro fumava antes e que isso sirva de exemplo para você. O 
primeiro exemplo é um pressuposto, pois é veiculado pelo enunciado, no qual se acha incontestavelmente inscrito. Um 
falante não poderia usar o verbo parar, se não quisesse veicular a informação de que um evento acontecia antes do mo-
menta da fala. Já o seg undo conteúdo implícito é um subentendido, pois depende do contexto particular (por exemplo: 
o falante vem insistindo com o interlocutor para que ele pare de fumar).
O conteúdo explícito é denominado posto e é verdadeiro. Quando alguém diz minha mulher gastou este ano cem mil 
reais, o verdadeiro objeto do dizer não é sou casado (pressuposto), mas Gastou este ano cem mil reais (posto). (....)

Conceito de inferência

Em lógica, inferência é a passagem, através de regras válidas, do antecedente ao consequente (dedução daquilo que se 
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segue naturalmente) de um argumento.
Franco (2007. p. 29) versa sobre inferência como “D iferente estocagem de informações, da leitura interpretativa ou da 
critica literária” ás quais se produz inferências sobre qualquer um dos elementos básicos do processo comunicativo, seja 
ele a fonte emissora; o processo em que a mensagem é decodificada e outros. Esse processo de decodificação.
A esse processo de dedução por raciocínio o autor compara ao de arqueologia, em que o analista “trabalha com vestígio”, 
“tal como um detetive” tirando partido do tratamento que dá as mensagens q ue manipula para inferir conhecimentos que 
ultrapassem os limites manifestados nas mensagens, as quais podem estar associadas a outros conteúdos.
Tal como um detetive, o analista trabalha com aquilo que considera de maior importância, ou seja, cuidadosamente colo-
ca em evid ências todos os fatos ou índices que possam denotar procedimentos mais ou menos complexo.
Nos termos colocados acima, produzir inferências é conferir relevância a análise de conteúdo uma vez que implica, pelo 
menos , em comparar algo validando o conteúdo analisado mediante relações entre as par tes. É como nos diz Franco
(2007. P. 30) toda análise de conteúdo implica na c ompetência do investigador no que diz respeito ao maior ou menor 
conhecimento daquilo que é abordado, ou seja, o analista ao ler ou ouvir um discurso deve ser capaz de conciliar ou 
harmonizar o conteúdo com alguma ou, algumas teorias explicativa s.

Polifonia

Em linguística, polifonia é, segundo Mikhail Bakhtin a presença de outros textos dentro de um texto, causada pela inser-
ção do autor num contexto que já inclui previamente textos anteriores que lhe inspiram ou influenciam. A polifonia é um 
fenômeno que não se confunde com heterogeneidade enunciativa, pois este é um fenômeno que diz respeito à possibili-
dade do desdobramento das vozes no texto, enquanto aquele é a multiplicidade de vozes, em que Bakhtin usa o conceito 
de polifonia para definir a forma de um tipo de romance que se contrapõe ao romance monológico.
O texto abaixo serve de base às reflexões acerca de sta temática.
MON BIJU DEIXA SUA ROUPA UMA PERFEITA

O texto apresenta as linguagens escrita verbal e visual, apresentando um mínimo de coerência assegurada pelo sentido 
global, dependendo do interlocutor.
No texto, o produto anunciado, deixe a roupa macia e perfumada. Logo, a expressão ¨obra prima¨ na parte escrita (signi-
fica perfeita) e remete ao quadro de Da Vince, ¨Mona Lisa¨ uma ¨obra prima).
A essa característica de um texto, dentro de outro texto, chama-se intertexto.

3.3. ARGUMENTAÇÃO E PONTO DE VISTA

A argumentação tem como objetivo levar um indivíduo ou grupo a aderir a determinada tese (defendida pelo argumentador, por 
motivo de familiarização ou até mesmo por próprio capricho). O texto argumentativo deve possuir uma clareza na transmissão 
de idéias (concisão), podendo tratar de temas, situações ou assuntos variados. É constituído por um primeiro parágrafo curto, 
que deixa a idéia clara, depois o desenvolvimento deve referir a opinião da pessoa que o escreve, com argumentos convincen-
tes e verdadeiros, e com exemplos que exemplifique uma confiabilidade e persuasão. Deve também conter contra-argumentos, 
de forma a não permitir a meio da leitura que o leitor os faça. Por fim, deve ser concluído com um parágrafo que responda ao 
primeiro parágrafo, ou si mplesmente com a idéia-chave da opinião.
A argumentação surgiu em 427 a.C., na Grécia Antiga. Era denominada Retórica. Argumentar é a arte de convencer e persuadir.
A persuasão acontece pela gestão da relação, ou seja, quando s e fala à emoção do ouvinte. Persuadir é construir algo 
no terreno das emoções.
A persuasão é parte da Argumentação que é a arte de convencer e persuadir. Persuadir se resume na virtude de saber 
se comunicar convencendo o leitor modificando seu pensar.
Argumentar é organizar idéias em função da expressão sobre um ponto de vista. De modo geral, nos arranjos e estraté-
gias argumentativas há predominância de:

a) Linguagem denotativa, objetiva, sem rodeios. Afinal o argumentador convence o leitor pela força dos argumentos, 
dispensando o valor conotativo das palavras, assim como o uso abusivo das figuras de linguagem;

b) As vozes ao longo do texto: a voz do produtor do texto; as vozes introduzidas por ele através de citações ou referên 
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cias, ora para afirmar sua posição,ora para refutá-las;

c) Períodos compostos por subordinações, especialmente os que exigem relações de causa/consequência e concessão: 
Conjunç ões subordinativas causais (porque, que, pois, visto que, etc.); concessivas (embora, ainda que, se bem que, 
conquanto, etc.).

Em fim, a argumentação depende da análise, da capac idade de montagem do argumento, do raciocínio lógico. Quem argu-
menta, trabalha com fatos, dados, e testemunhos, os quais utiliza para sedimentar e solidificar o desenvolvimento de sua tese 
ou posição final. Quem argumenta, interage socialmente tendo como função principal influir no ponto de vista do outro.

3.4. OFICINA DE TEXTOS

Textos dissertativos

Título: O alto preço a ser pago pela escolha da liberdade
As estatísticas de enfarte começam a mudar, pendendo atualmente mais para o feminino do que para o masculino. O 
fato é lembrado pelo analista Alberto
Goldin, autor de “Freud explica”, ao analisar as queixas da mulher que se sente sobrecarregada. A verdade para ele, 
porém, é que a vida está muito agressiva, para ambos os sexos, e de nada adiantam as lamúrias, já que “não se pode 
ser dependente depois de ter sido independente”:

- A escolha passa por elementos inconscientes, culturais. E uma vez que escolheram o seu caminho, as mulheres têm 
que bancá -lo.
Para a socióloga Moema Toscano, fundadora da primeira organização feminista no Rio, a mulher sempre paga um preço 
muito alto, qualquer que seja sua escolha. Ou o enfarte, ou a alienação, ou a solidão , ou até a regressão – esta “a pior 
de todas, por botar para fora todas as conquistas de décadas”. (o globo)

Título: O namoro

O namoro pode ter inicio a partir de situações, geralmente, casuais, diferenciadas e que chamam a atenção. É o tom de 
voz, a forma de falar, o estilo pessoal, o olhar, algo que nos encanta, nos chama a atenção. São atributos percebidos na 
outra pessoa e que a partir desta percepção segue-se a aproximação progressiva. Nesta etapa percebem-se manifesta-
ções que variam desde o medo, dúvidas, excitações, euforia... Tudo porque existe o risco de ser rejeitado e isto ameaça 
o afeto que o indivíduo investiu no outro e que espera que retorne na forma de investimento.

(...)
Namorar é diferente de namoricar, termo antigamente utilizado para designar o que hoje chama-se “ficar”, ou seja, 
situa-se no que referimos no início do processo evolutivo do namoro. As pessoas sentem-se atraídas, aproximam-se, 
tocam-se, beijam-se, não necessariamente “transam”, mas també m podem chegar a fazê-lo. Tudo no mais curto espaço 
de tempo possível (de horas de uma noite, por exemplo), sem assumir compromisso algum em relação ao outro; muitas 
vezes sem sequer saber o nome da outra pessoa: com o objetivo de apenas divertir-se, de distrair-se e de desenvolver 
a perícia de sentir. Ou seja, os sujeitos estão mais concentrados em si mesmos do que no outro e utilizam-se dele para 
tocar e atingir a si mesmo.
O namoro, por sua vez, caracteriza por um investimento afetivo de ambas as partes, uma em relação a outra. É formulado 
progressivamente, existe uma constância que pode levar a um relacionamento de in teração e intimidade maior.
(Doris Helena Della Valentina)

Atividade 1.

O termo namorar reflete: poesia, jeito de se expressar desejo, paixão, cativar; seduzir, atrair, encantar-se, cortejar, paque-
rar e outros. O namoro, ou ato de namorar, é significativo na visão social, familiar e outras, este, representa no mundo 
consumista, vender alguma coisa. Para que isso seja comprovado, basta observar nos meios de comunicações e no 
comercio local ou nacional, o que ocorre no período que antecede o dia dos namorados.
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Tendo por base as afirmações acima construa um texto dissertativo contendo dois parágrafos em 07 linhas cada, expon-
do o que você pensa do ato de namorar, a partir do título:
Quem namora.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Construa um texto dissertativo com no máximo 20 linhas a partir do título:
Uma história de amor.
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Textos narrativos

O texto narrativo possui características que o identificam e diferem do dissertativo e do descri matéria prima da narração 
é o fato. A narração tem sentido amplo. Nela predomina os verbos estes participam. Esta pode se referir a um fato real 
ou imaginário. O que?: O fato que é narra fato; Quando?: a época ou o momento (tempo) Onde?: o lugar que ocorreu o 
fato (espaço) Que e as mudanças que foram ocorrendo e estabelece uma sequência de ações anteriores e posteri esses 
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elementos apareçam ao mesmo tempo, mas, os fatos, o personagem e o narrador sempre rapidamente. Logo, o relógio 
da catedral bateu treze horas. Marina tentou se atrasar um pouco expressaram a vontade de não irem à aula , de ficarem 
ali sentados conversando o que planeja Colégio e Cursos P&C 45
hora, algumas amigas vieram para perto de Marina e não houve outro jeito. Irineu e Marina jun sempre próximo um dos 
outros. E o assunto do namoro surgiu, mas na boca dos colegas. E ganh Todos gozando, tirando sarro. Irineu e Marina 
ficaram muito vermelhos de raiva, o que confirm disfarçadamente, mostrando que a brincadeira também os agradava. 
Raiva e alegria se mistura
(Elias José)
Leia o texto abaixo e
RICHE, Rosa Cuba. Of
Depois de pul que
Andrade jamais pode
Andrade nunca conse
Certamente o e outras viaturas da Por isso era necessári
Ele tinha fug de carro. Entrou em u o muro de trás, passa na rua paralela àquel ladeira acima, enqua ladeira, entrou no pr
Era a hora d cansadas, suadas, an oito. Menino, como andar de ônibus, ma passar por um Office se esconder da políci

ATIVIDADE 2
2.1. De acordo com o desenrolar narrativo há ocorrência s de verbos de ação que formam o encadeamento dos fatos, 
destaque-os em ordem seqüencial e escreva-os nas linhas abaixo.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2.2. Releia a narrativa e conforme seu entendimento preencha corretamente os questionamentos a seguir:

a) Qual ó fato narrado? 
___________________________________________________________________________________________________
b) Quantos e quais são os personagens? 
___________________________________________________________________________________________________
c) Como aconteceu a ação? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
d) Quando ocorreram os fatos? Onde? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

2.3. Agora é hora de treinar. Construa um parágrafo com os verbos destacados contando em 20 linhas, um fato criado 
por você de f orma a estabelecer uma sequência de ações.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

23

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Textos descritivos

Os textos descritivos se caracterizam pelo predomínio do uso de adjetivos em que a matéria-rima é o objeto da descrição.
Descrever expor de forma circunstanciada, através da fala ou da escrita, é fotografar, é focar no objeto e numerar deta-
lhes que compõem um ser vivo ou um Colégio e Cursos P&C 50
ambiente, é apresentar suas características mais marcantes. É contar minuciosamente um fato.

Veja o exemplo abaixo.
Título: Retrato falado
(retirado do Livro Oficina de Texto: Leitura e Redação. RICHE, Cuba Rosa. 5ª Ed. Editora Saraiva. 1998.
Renato, Isabel e Cristiano são oradores de uma mesm a cidade, têm quase a mesma idade, mas possuem características 
pessoais, físicas, psicológicas e sociais e preferências muito diferentes um dos outros. Leia a ficha com as informações 
sobre um deles.

FICHA DE DADOS (adaptada)

01. Quem é:
Nome: Renato de Araújo Carneiro

02. Características físicas
Idade: 10 anos; Peso: 361 quilos; Altura: 1, 37 m

03. Características sociais
Renda familiar: R$: 1.500,00 mil (os gastos com Renato são de aproximadamente R$: 400,00)

1. Características sociais
Presente que gostaria de dar para os pais: Um carro para o pai e uma maquina de costura para a mãe.
Mesada: Quando os pais têm dinheiro. Renato leva R$ 3.00 por dia para a escola.

2. Características psicológicas: Medo: de cachorro Namorada: Fernanda
Se fosse bicho, que bicho seria: Tubarão (porque não morre de fome).
Pior castigo: Apanhar

3. Preferências:
Super-heroi que gostaria de ser: He man Comida que mais gosta: Sopa com legumes O que prefere ser quando crescer: 
cantor Idolo: Zico

Aproveitamento das informações constantes na Ficha de dados, com vistas à construção de um parágrafo descritivo. 
(adaptado)

Renato tem10 anos, pesa 31 kg e mede 1,37 m. Ele é pobre, a renda de sua família é de aproximadamente dois salários 
mínimos e os gastos com ele corresponde a vinte por cento. Se pudesse, gostaria de dar um carro de presente para o 
pai e uma maquina de costura para mãe. Ele g osta de sopa de legumes e detesta arroz-doce. O menino tem medo de 
cachorro e se fosse bicho, queria ser um tubarão. Para ele o pior castigo é apanhar. Seu maior ídolo é o Zico e, se fosse 
super-herói, gostaria de ser o He-Man. Quando crescer, deseja ser cantor.
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Capítulo 1 – Breve introdução à Psicologia

PSIQUE - Alma, Vida.

PSICO - Termo de composição que se emprega a fim de indicar a idéia de mente, espírito, alma.

LOGOS - Estudo, teoria.

Psico + logia: Ciência que estuda as idéias, as determinações e sentimentos, cujo conjunto forma o espírito do homem; ciência 
dos fatos da consciência e de suas leis; tratado sobre a alma e as faculdades intelectuais e morais.

O que é senso comum e ciência: nascimento da psicologia

Iniciaremos nossa disciplina, entrando em contato com o nascimento da Psicologia como Ciência e as principais tendências 
teóricas do século XX. Os principais conceitos apresentados nessa aula foram extraídos da Bock (2002).
Aprofunde seus conhecimentos sobre o assunto, lendo os capítulos um e dois do livro apontado nas referências bibliográficas.

Mas, afinal,       Conhecimento acumulado no nosso cotidiano

        ... a dona de casa, quando usa uma garrafa térmica sabe por quanto
        tempo o café permanecerá razoavelmente quente, sem fazer
        nenhum cálculo complicado e, muitas vezes, desconhecendo
        completamente as leis da termodinâmica. (BOCK, 1988, p.16)

No entanto, o senso comum não seria suficiente para as exigências de desenvolvimento da humanidade.
Assim, destacamos outras formas de conhecimento humano:

CIÊNCIA

Ciência: reflexão sobre o cotidiano, mas segue um método, denominado método científico que é baseado na observação e no 
empirismo.
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Qual é o objeto da psicologia científica?
O HOMEM a insere no campo das Ciências Humanas

Qual é o objeto específico da psicologia?

- O comportamento humano - Comportamentalista
- O inconsciente - Psicanalista
- O ser integral – Gestaltista

No século XIX, o papel da ciência destaca-se e seu avanço se torna necessário num contexto em que o capitalismo está em 
fase de crescimento.
Uma nova ordem econômica gera impulso para o desenvolvimento da ciência que será usada como base para o capitalismo.
Em meados do século XIX, problemas e temas da psicologia passam a ser estudados pela fisiologia e neurofisiologia.

A ORIGEM DA PSICOLOGIA CIENTÍFICA

Em 1846, a neurologia descobre que as doenças mentais são resultado de ação de diversos fatores sobre as células nervosas.
Em 1860, a Psicofísica passa a estudar as relações entre estímulos físicos e as respectivas sensações (percepção / sensação 
/ estímulo).

Aproximadamente por volta de 1890, Wundt – Laboratório de Psicofisiologia na Alemanha estuda a correspondência entre 
fenômenos e fenômenos orgânicos.

É a partir de Wundt que a psicologia se torna ciência:
- define seu objeto de estudo (comportamento, vida psíquica e consciência).
- delimita seu campo de estudo.
- formula métodos de estudo desse objeto.
- formula teorias.

O Nascimento da Ciência Psicológica

Vimos anteriormente o que é senso comum e o que é Ciência, veremos agora como nasceu a Ciência Psicológica.
Assim veremos quais as principais tendências teóricas que, no século XX, influenciaram importantes visões de homem e de mundo.
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Embora tenha nascido na Alemanha, é nos EUA que a psicologia encontra rápido crescimento. Ali surgem as primeiras aborda-
gens ou escolas em Psicologia, as quais deram origem às inúmeras teorias que existem atualmente.
Até o final do século XIX, os filósofos estudavam a natureza humana mediante a especulação, a intuição e a generalização ba-
seados em sua limitada experiência. Uma grande transformação ocorreu, quando estes mesmos filósofos começaram a aplicar 
os instrumentos e métodos que já tinham se mostrado bem sucedidos nas ciências físicas e biológicas a questões relativas à 
natureza humana. Apenas quando os pesquisadores passaram a se apoiar na observação e na experimentação cuidadosa-
mente controladas para estudar a mente humana, é que a Psicologia começou a alcançar uma identidade que a distinguia de 
suas raízes filosóficas. (BOCK, 2002)

Wilhelm Wundt em 1879 cria, na Alemanha, o primeiro laboratório de Psicologia, passando assim a ser conhecimento científico 
aquele produzido em laboratório, com a utilização de instrumentos de observação e de medição. Com isso a Psicologia liga-se 
a especialidades da Medicina e não mais à Filosofia, uma vez que, aquela utilizava-se de método de investigação das ciências 
naturais como critério rigoroso de construção do conhecimento.

Atualmente existem inúmeras linhas teóricas na Psicologia.

Dentre elas as mais conhecidas e consideradas são: o Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanálise.

• O Behaviorismo: também chamado comportamentalismo surge com Watson e desenvolve se fortemente nos Estados Uni-
dos. Suas aplicações práticas permitem que questões sejam formuladas com clareza e encontrem- se respostas.
A partir da noção de comportamento (do inglês behavior), define o fato psicológico de modo concreto.
Tem seu foco centrado nos acontecimentos objetivos, denominando-os como estímulos e respostas que podem ser mensura-
dos objetivamente, constituindo com isso a base de toda a psicologia científica.

• Gestalt: seus fundadores conduziram pesquisas sobre a percepção e a interpretação da informação pelos sentidos humanos, consi-
derando que a psicologia deveria estudar não apenas os comportamentos específicos, mas, e principalmente, como as partes unem-se 
para formar um todo significativo ou organizar as experiências na criação do significado de um evento; enfatizando assim, a necessida-
de de compreender o homem como totalidade e não como fragmentos das ações e processos humanos.

• A Psicanálise: nasce em Viena, na Áustria, na década de 1890, com Freud, um médico interessado em achar tratamento efetivo para 
pacientes com sintomas neuróticos ou histéricos. A partir da prática médica, recupera a Psicologia a importância da afetividade e postula 
o inconsciente como objeto de estudo, rompendo a tradição da Psicologia como ciência da consciência e da razão.

A Psicologia é uma área de atuação em ascendência, porém ainda falta o reconhecimento da atuação deste profissional. Prin-
cipais atividades: recrutamento e seleção de pessoal, entrevista; avaliação de desempenho; aplicação de testes; treinamentos 
entre outros:

PSICOLOGIA
• Clínica
• Experimental
• Escolar
• Industrial e Organizacional
• Social
• Hospitalar
• Comunitária

PSICÓLOGOS:

Pessoas que, em sua profissão, se ocupam com experiência psíquica e comportamento, com os variados modos de sua ex-
pressão e com as causas e condições do psíquico. As tarefas do psicólogo que atua na prática dos mais diversos campos de 
psicologia aplicada podem ser classificadas em três ramos de atividades, a saber:
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• Psicodiagnóstico (reconhecimento das particularidades individuais, inclusive condições responsáveis pela atualização de tais 
características);

• Aconselhamento (orientação profissional, orientação educacional, etc.,);

• Psicoterapia (tratamento, mudanças no indivíduo ou por influência ambientais às quais ele está sujeito).
No sentido mais amplo, o objeto de estudo da Psicologia é o HOMEM.

Referêncas Bibliográficas

BOCK, A.M.B. FURTADO, O.; TEIXEIRA, M.L.T. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 2002.

MYERS, D. Introdução à psicologia geral. Rio de Janeiro: LTC EditoraAS, 1999.
_______, A.M.B. FURTADO, O; TEIXEIRA, M.L.T. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 2002.

CABRAL, C. & NICK, E. Dicionário técnico de psicologia. 10ª ed. Revista e ampliada. São Paulo: Cultrix, 2000.

_______, Ana M.Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Mª. De Lourdes T.. Psicologias, Uma Introdução ao Estudo de Psicologia. Ed. Saraiva.

BOCK, Ana M.Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Mª.de Loudes T.. Psicologias; Uma Introdução ao Estudo de Psicologia.
REESE, Ellen P. Análise do Comportamento Humano.

Questões
1. Após estudar esse capítulo, descreva sua antiga visão e sua visão atual sobre a psicologia. O que mudou?
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Capítulo 2 – PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

Psicologia Organizacional compreende e intervêm em relação a fenômenos e processos relativos ao mundo do trabalho e das organi-
zações, explora, analisa, compreende e interage as múltiplas dimensões que caracterizam as pessoas, grupos e organizações.

A Psicologia Organizacional, inicialmente denominada como Psicologia Industrial, estuda os fenômenos psicológicos presentes 
nas organizações. Mais especificamente, atua sobre os problemas organizacionais ligados à gestão de recursos humanos (ou 
gestão de pessoas). A psicologia está muito ligada a empresas atualmente, seja ela no bem estar de cada um dos colaborado-
res, até mesmo nas emoções geradas num ambiente de trabalho.

2.1) RECRUTAMENTO DE PESSOAL

Entende-se por RECRUTAMENTO DE PESSOAL o meio pelo qual uma organização objetiva atrair a mão-de-obra necessária 
para a realização da seleção.

O recrutamento pode ser EVENTUAL ou PERMANENTE

É EVENTUAL quando procura atender a uma necessidade específica e momentânea. É PERMANENTE quando em con-
seqüência de um crescimento da empresa, aumento de produção, criação de novas atividades, saída de funcionários, etc. A 
admissão é contínua.

O Recrutamento de Pessoal deve prontamente basear-se em três pontos básicos: Rapidez, Economia e Qualidade.
Assim, a escolha dos métodos e recursos a serem utilizados devem ser os mais econômicos, rápidos e que possam obter 
pessoal da melhor qualidade possível.

Devemos ainda enfatizar que antes de iniciar-se qualquer atividade em recrutamento, deve-se proceder a uma análise do 
mercado de mão-de-obra enfocando:

a) Flutuações do Mercado: Alterações entre a oferta de determinados profissionais no mercado e a procura desses mesmos 
profissionais.

b) Crises: Quaisquer alterações acidentais ou não previstas que possam alterar a situação do mercado de trabalho.

c) Ciclo Econômico-Político: Variáveis ligadas a iniciativas econômico políticas podem também ocasionar mudanças no mer-
cado de trabalho.

Quanto a população que pretende atingir, o recrutamento pode ser Interno ou Externo.

RECRUTAMENTO INTERNO: Quando visa obter elementos originários da população dos funcionários da organização. Para 
tanto, pode utilizar recursos como: indicação de chefia, indicações baseadas em resultados de avaliações de desempenho, 
inscrições abertas para posterior seleção.

Os meios utilizados para esse tipo de recrutamento podem ser: cartazes, volantes, comunicados no jornal interno, etc.

RECRUTAMENTO EXTERNO: Quando visa obter elementos originários da população extra empresa. Os meios utilizados para 
esse tipo de recrutamento são: Rádio, televisão, jornal, revistas, cartazes, panfletos, agências de emprego, escolas profissiona-
lizantes ou não, Sindicatos, Sine, serviços de auto-falantes, etc.
Nesta modalidade de recrutamento, há necessidade de verificar-se qual o veículo de comunicação mais adequado ao recruta-
mento e se esse veículo vai atingir a população pretendida.
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2.2) SELEÇÃO DE PESSOAL

BREVE HISTÓRICO:

A Seleção de Pessoal no sentido sistemático e sobre bases psicológicas, começou praticamente com Hugo Munstenberg em 
1910 na Universidade de Harvard. A partir daí, o desenvolvimento da Seleção de Pessoal, foi muito intenso, embora, alguns 
estudos já tivessem sido iniciados antes dessa época.

Por volta de 1917 ou logo após surgiram as primeiras instituições destinadas à orientações e à seleção profissional, do Instituto 
Jean Jacques Rousseau em 19l6; o Laboratório de Psicologia Industrial de Charlo Henbourg em 1918 e outros.
No Brasil o pioneiro em Seleção Profissional, foi o Engº Roberto Mange, criando a primeira organização do gênero, o Centro 
Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional.

A partir de 1945 passamos a contar também com o Dr. Emílio Mira y Lopes, posteriormente diretor do Instituto de Seleção e de 
Orientação Profissional da Fundação “Getúlio Vargas”, no Rio de Janeiro.

Embora ambos apresentassem objetivos idênticos, usavam métodos até certo ponto diferentes. Mange representava a corrente 
psicométrica, enquanto Mira y Lopes a corrente clínica.

2.2.1) POSIÇÃO DA SELEÇÃO DE PESSOAL NO CAMPO DA PSICOLOGIA:

A seleção é fundamentada em que as pessoas desenvolvem potencialidades diferentes, e assim a psicologia também acredita 
que existe em cada pessoa a potencialidade desenvolvida diferentemente. Assim sendo o Psicólogo desta área deverá conhe-
cer inteligência, aptidão, interesse, personalidade e bom conhecimento de técnicas.

DEFINIÇÃO:

A literatura especializada contém inúmeros conceitos de Seleção. Dentre alguns que examinamos, segue aqueles que expri-
mem de maneira mais satisfatória o que entendemos ser Seleção de Pessoal.

Visto o objetivo que imedia, “Seleção é o satisfatório ajustamento de um indivíduo a um determinado grupo social, seja este um 
grupo educacional (seleção de alunos), seja um grupo ocupacional (seleção de pessoal), ou qualquer outro grupo (esportivo, 
religioso, cultural, etc.)”.

SELEÇÃO:

É um processo através do qual escolhemos elementos que tiverem as melhores probabilidades de ingressarem com sucesso 
num grupo operacional.

Seleção não significa que sempre devemos escolher os indivíduos que obtiverem os melhores e mais elevados índices de 
aptidões e capacidade. Trata-se da escolha, dentre os melhores, daquele que mais convêm a determinada situação. Assim, 
interessa o indivíduo que apresente, pelos resultados obtidos na testagem e na entrevista, maior possibilidade de adaptação a 
determinado grupo e não o indivíduo que obteve a melhor classificação.

Como exemplo imaginemos uma fábrica que necessita de operadores para máquinas automáticas num determinado setor. O trabalho 
é predominantemente sensório-motor (colocar chapa de metal numa prensa, acionar um pedal e retirar a chapa já estampada).

Fica claro que um indivíduo com nível intelectual ou de escolaridade próprio a profissões superiores estaria rapidamente submetido 
à fadiga psicológica, a sentimentos de desvalorização pessoal e profissional que rapidamente ocasionariam instabilidade em seu 
comportamento e consequentemente no emprego. Essa situação é muito comum quando indivíduos com aptidões e capacidades 
superiores (os melhores colocados) são admitidos para trabalhos que exigem muito pouco dessas mesmas capacidades.
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2.2.2) TIPOS DE SELEÇÃO:

a) EXPERIÊNCIA NO TRABALHO:

É o método mais natural e considerado o mais primário. Este método é utilizado por empresas ainda não atingidas por provas 
técnicas e métodos dessa área.
Baseia-se na verificação da experiência do candidato, visto o exame de documentos como C.T.P.S., Cartas de Referências, 
dados pessoais como idade, sexo, nacionalidade, etc. Uma vez admitido, o indivíduo trabalha durante um determinado período, 
quando deverá permanecer ou não definitivamente na empresa.

b) FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPREGO:

O formulário de solicitação de emprego, pode servir como meio a seleção de pessoal. Alguns formulários são elaborados mi-
nuciosamente e através do exame de itens, procura-se fazer uma correlação estatística entre as respostas e um possível êxito 
no trabalho. O problema maior na elaboração das propostas de solicitação de emprego é a definição dos itens que realmente 
possam diferenciar indivíduos com boa possibilidade de êxito. O conceito atual é de que o exame dos formulários é apenas um 
dos itens que deve formar o processo seletivo.

c) PROVAS E TESTES PSICOLÓGICOS:

O uso dos testes psicológicos é intenso hoje em seleção. Entretanto devemos observar que atualmente procura-se dar uma 
interpretação dinâmica aos resultados obtidos, ou seja: as reações dos indivíduos, em determinado momento e situação são o 
resultado de variáveis pessoais e sociais atuando sobre o indivíduo.

Os métodos de seleção psicológicos incluem em geral testes, questionários, formulários específicos e entrevistas específicas. 
Procura-se reunir as vantagens da utilização de múltiplos recursos para assegurar um máximo de precisão e validade nos 
prognósticos.

d) DOCUMENTOS: Apresentação de provas de títulos, papéis comprobatórios.

e) ENTREVISTAS: (abertas ou dirigidas); Poderão ser entrevistas técnicas ou psicológicas (individual ou coletiva).

f) DINÂMICAS DE GRUPOS

g) CONCURSO COM PROVAS ESCRITAS

h) INDICAÇÕES: e outros métodos.

2.2.3) SELEÇÃO COMPETITIVA E SELEÇÃO NÃO COMPETITIVA:

Quando o número de vagas é menor que o número de candidatos, dizemos Seleção Competitiva. Neste tipo de seleção, desen-
volve-se um melhor nível de admissão, pessoas mais aptas serão admitidas.

Na Seleção Não Competitiva, o número de vagas é maior ou igual ao número de candidatos. Neste caso, deve-se montar pa-
drões mais exigentes para conseguir pessoas mais aptas.

Quanto maior é o número de candidatos, tanto maior é a possibilidade de que seja escolhido um bom funcionário. Se há somen-
te um candidato para uma vaga, o recrutamento é negativo e não existe seleção de pessoal.

Aumentando-se a proporção de candidatos para uma vaga, aumenta-se as possibilidades de uma escolha melhor. Assim, a 
seleção depende vitalmente do Recrutamento. Se não existem candidatos com potencial para preencher determinada vaga 
também não existe Seleção, mesmo que estejam preparados os testes, hajam pessoal e instalações adequadas.
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A seleção de Pessoal científica deve ser constituída:

1º. Conhecimento do Cargo ou da Função;
2º. Conhecimento dos Instrumentos de Seleção;
3º. Conhecimento da Amostra (população de candidatos a este cargo).

2.3) TREINAMENTO

HISTÓRICO:

- BRASIL SÉCULO PASSADO – Predominância do trabalho artesanal.

- PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - esforço gradual para substituição de bens de consumo importados pêlos produzidos inter-
namente (mecanização do trabalho).

- INFLUÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOBRE O SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO - surgem as 
Escolas de Ensino Profissionalizante (mais integradas às necessidades da mão-de-obra do mercado).

- 1920 à 1994 - Política Educacional não é capaz de atender às necessidades do mercado de trabalho. Surgem os Órgãos de 
Treinamento nas Empresas. No início restrito às empresas industriais, posteriormente abrangente à todas as organizações.

2.3.1) CONCEITO TRADICIONAL DE TREINAMENTO:

Indivíduo X Máquina (adestramento do operário ao processo de produção). O operário tinha que trabalhar com eficiência e rapidez.

2.3.2) CONCEITO MODERNO DE TREINAMENTO
O indivíduo é o centro da ação. (visa aumento da produtividade por meio da capacidade e da integração do mesmo ao ambiente 
de trabalho, proporcionando maior satisfação e bem estar social).

NA EMPRESA:

SETOR DE TREINAMENTO:

* Diagnosticar (levantar necessidades)
a)Coleta de Dados, através de questionários, entrevistas, observações., reuniões, etc.
b) Análise de Dados: da organização, da operação e do indivíduo.

* Planejar

* Desenvolver ou Encaminhar para treinamentos fora da empresa

* Acompanhar

* Avaliar

* Feedback

POR QUE TREINAR OU EDUCAR?

TREINAR: aumentar o conhecimento e perícia ao realizar determinado trabalho ou tarefa
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O QUE É TREINAR?

Pode-se considerar como um esforço planejado, organizado, especialmente projetado para auxiliar os indivíduos a desenvol-
verem suas capacidades.

EDUCAR: processo amplo de desenvolvimento, aumento de conhecimento geral, modificação de comportamento geral ou no 
meio do qual participa.

O QUE VISA O TREINAMENTO?
1. Aprender o método certo de trabalho.
2. Alcançar um nível satisfatório de desempenho de trabalho.
3. Adquirir capacidades que poderão ser valiosas para possíveis ocupações futuras.

FINALIDADES DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO:
1. Aperfeiçoar o conhecimento e as habilidades de trabalho.
2. Receber informações.
3. Modificar as atitudes. (desenvolver atitudes mais favoráveis)

2.3.3) APRENDIZAGEM X DESEMPENHO:
- O processo de aprendizagem é fator importante na estruturação do comportamento humano.
- Há métodos apropriados para a aprendizagem.
- É preciso entender as várias maneiras de aprender.

APRENDIZAGEM:
Processo através do qual uma mudança (ou reformulação) de comportamento ocorre como resultado de prática ou experiência.

2.3.4) ESTÍMULO / IMPULSO / REAÇÃO / REFORÇO

ESTÍLOS DE APRENDIZAGEM:
1. Experiência Concreta.
2. Observação e Reflexão.
3. Formação de conceitos abstratos e generalização.
4. Aplicação dos conceitos em novas atribuições.

NÃO HÁ APRENDIZAGEM SE O INDIVÍDUO NÃO SENTE NECESSIDADE DE APRENDER
* Não se deve programar um treinamento, se não houver o desejo de aprender.
* A insatisfação consigo próprio e com o seu desempenho leva o indivíduo a participar ativamente das atividades de treinamento.

DESEMPENHO:
É a demonstração do aprendido.
O desempenho pode ser alterado pela fadiga, falta de motivação, temperatura ambiente.

2.3.5) PLANEJAMENTO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO

O planejamento cuidadoso de um bom programa de treinamento exige respostas às perguntas:
1 - QUE habilidades, conhecimentos e atitudes devem ser objeto de treinamento?
2 - QUEM deve ser treinado?
3 - COMO deve realizar-se o treinamento?
4 - ONDE E QUANDO deve realizar-se o treinamento?
5 - POR QUE se deve realizar o treinamento?

Os treinamentos podem ocorrer:
- Local de Trabalho;
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- Treinamento de Vestíbulo;
- Fora do local de trabalho;
- Treinamento Integrado.

INDICADORES DE NECESSIDADE DE TREINAMENTO:

- INDICADORES A PRIORI: são os eventos que - se acontecerem - proporcionarão necessidades futuras de treinamento, 
facilmente previstas:
- expansão da empresa e admissão de novos empregados;
- redução do n.º de empregados;
- mudanças de métodos e processos de trabalho;
- substituições ou movimentação de pessoal;
- falhas, licenças e férias de pessoal;
- expansão dos serviços;
- mudanças nos programas de trabalho ou de produção;
- modernização do maquinário e equipamentos;
- produção e comercialização de novos produtos e serviços.

- INDICADORES A POSTERIORI: são os problemas provocados por necessidades de treinamentos não atendidos.

a) Problemas de Produção:
- qualidade inadequada da produção;
- baixa produtividade;
- avarias freqüentes em equipamentos e instalações;
- comunicações defeituosas;
- tempo de aprendizagem e integração ao cargo muito prolongado;
- despesas excessivas na manutenção de máquinas e equipamentos;
- excesso de erros e desperdícios;
- elevado nº de acidentes;
- pouca versatilidade dos empregados; etc.

b) Problemas de Pessoal:
- relações deficientes entre o pessoal;
- número excessivo de queixas;
- pouco ou nenhum interesse pelo trabalho;
- falta de cooperação;
- falhas e substituições em demasia;
- dificuldades na obtenção de bons elementos;
- tendência a atribuir falhas aos outros;
- erros na execução de ordens; etc.

2.3.6) MÉTODOS DE TREINAMENTO:

- Demonstração (Workshop, Oficina);- Filmes;- Slides e TV;- Conferências;- Aula;- Estudo de casos;- Role-playing;- Task-model 
(tarefas q.estimulam discussões sobre fatores críticos);- Rodízio de cargos;- Treinamento de sensibilidade

2.4) DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

É um conjunto de fatores externos, organizacionais e individuais que precisam ser investigados para que se conheça a real 
situação de uma empresa. Assim, tem por objetivo avaliar esse conjunto de fatores para, em seguida, identificar a distância 
entre o ponto de partida e o ponto aonde se quer atingir. Trata-se de uma radiografia pontual registrando pontos fortes e fracos 
a serem melhorados.
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O Diagnóstico Organizacional propõe-se a levantar e definir problemas, a explorar o ambiente, reportando-se a uma situação, 
em um momento definido. A rigor, qualquer mudança organizacional deveria ser precedida de uma fase de diagnóstico, como:

a) Sistemas de informação, introdução de programas de qualidade e produtividade;

b) Para a introdução de um novo sistema para remuneração de cargos operativos;

c) Para analisar a viabilidade econômico-financeira de uma empresa;

d) Para efetuar levantamento de necessidades de treinamento; e,

e) Para outros projetos como pesquisa de mercado, análise competitiva.

O Diagnóstico Organizacional constitui-se num método de levantamento e análise das causas da baixa produtividade, do 
desempenho da administração e da potencialidade da empresa, identificando as deficiências e os desequilíbrios com vistas à 
elaboração de um programa de reorganização e para facilitar a tomada de decisões.
Para isso, exige experiência, conhecimento empírico e teórico; depende da habilidade, capacidade e do senso de responsabi-
lidade do administrador.

Os principais objetivos de um Diagnóstico Organizacional são:

a) Tomar medidas corretivas se a empresa estiver numa situação crítica
Quando a empresa encontra-se em uma situação crítica (alto custo de produção, má qualidade do produto, insatisfação do 
pessoal, posição financeira inadequada), antes de se tomarem medidas para resolvê-la cabe analisar com profundidade as 
causas reais de tais problemas visando preparar-se para uma reformulação;

b) Facilitar o crescimento da empresa se ela está em expansão
Quando uma empresa está em fase de expansão deve-se verificar se está sendo feita desordenadamente, se há falta de con-
trole, se as previsões são reais, se o planejamento é adequado. Um crescimento desordenado causa problemas graves que 
uma análise preventiva pode eliminar;

c) Controlar periodicamente o funcionamento da empresa
O diagnóstico pode ser utilizado como um instrumento de controle das atividades da empresa, afastando os problemas antes 
que se agravem;

d) Verificar os fatores que limitam o desenvolvimento da empresa
A determinação dos fatores que limitam o desenvolvimento é um passo importante na reorganização interna;

e) Tornar clara a situação da empresa para todos os seus responsáveis
O diagnóstico possibilita a cada dirigente conhecer melhor a sua área, como também as demais áreas, proporcionando um 
conhecimento originado da situação geral da empresa, facilitando o trabalho em equipe;

f) Comparar a empresa com empresas similares
Comparando-se o desempenho da empresa (financeiro, comercial, administrativo, produção) com as concorrentes, permitirá a 
tomada de decisões que incrementam a sua agressividade no mercado.

Questões
1. O que é Psicologia Organizacional?
2. Quais são os tipos de seleção? Na sua opinião, qual é a mais funcional?
3. Na sua opinião. Por que treinar?
4. Em grupos, elabore um treinamento do setor de montagem de uma empresa de autopeças. O que é importante o sujeito saber neste setor?
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Capítulo 3 – TAYLORISMO E FORDISMO

É denominado taylorismo o movimento de racionalização do trabalho que se inicia no final do século passado e, efetivamente, 
difundido e implantado em todo o mundo no início deste século.

Segundo Proença (1993), no início do século XX, o engenheiro americano F. W. Taylor, foi um dos primeiros a utilizar um método 
de organização objetiva do trabalho, conhecido no Brasil, a partir dos anos 30, por Organização Científica do Trabalho (OCT), 
ou simplesmente Taylorismo, obtendo grande repercussão na industrialização nascente. Muito jovem, preocupou-se com o 
esbanjamento de tempo, que significava para ele o tempo morto na produção. Assim sendo, ele iniciou uma análise racional, do 
tipo cartesiana, por meio da cronometragem de cada fase do trabalho, eliminado os movimentos muito longos e inúteis. Desta 
forma, conseguiu dobrar a produção. Infelizmente, este método, bastante lógico do ponto de vista técnico, ignorava os efeitos 
da fadiga e os aspectos humanos, psicológicos e fisiológicos, das condições de trabalho.

A cronometragem definiu para cada operário, um trabalho elementar, desinteressante, uma vez que era parcelado, e que deve-
ria ser realizado dentro de um tempo previsto pelos engenheiros (Bart, 1976).

Taylor observava existir uma grande variedade de modos de operação e de ferramentas para cada atividade, considerando que 
os trabalhadores eram incapazes de determinar os melhores, por falta de instrução e/ou capacidade mental. Ao mesmo tempo, 
acreditava que os mesmos tinham uma certa indolência, natural ou premeditada, na execução de suas tarefas. Enfatizava, 
assim, ser de vital importância a gerência exercer um controle real sobre o processo de trabalho, o que só poderia ser feito na 
medida em que a mesma dominasse o seu conteúdo, o procedimento do trabalhador no ato de produzir.

Fleury apud Proença (1993), a partir dos textos de Taylor, relaciona as hipóteses operativas para a estruturação do trabalho 
dentro do esquema citado anteriormente como sendo:

“Existe uma maneira ótima de realizar uma tarefa, para obtê-la deve-se examinar a realidade de uma forma científica”.

“É necessário separar o planejamento da execução do trabalho”.

“Deve-se promover a seleção do melhor operário para cada tarefa, promovendo-se o seu treinamento e o seu 
desenvolvimento, substituindo-se o hábito corrente de deixá-lo escolher o seu próprio trabalho e de treinar 
da maneira que for capaz”.

“Todo trabalhador procura maximizar seus ganhos monetários”. “Deve-se evitar a formação de grupos de trabalho”.

Enfim, Taylor reduziu o homem a gestos e movimentos, sem capacidade de desenvolver atividades mentais, que depois 
de uma aprendizagem rápida, funcionava como uma máquina. O homem, para Taylor, podia ser programado, sem pos-
sibilidades de alterações, em função da experiência, das condicionantes ambientais, técnicas e organizacionais (Noulin, 
1992). A redução do trabalho mental também é enfatizada na medida em que a superespecialização da tarefa levou a 
simplificação do trabalho a um nível elevado, desprovendo o indivíduo de sua capacidade pensante (Dallagnelo, 1994).

Visando obter maior intensidade no processo de trabalho, Henry Ford retoma e desenvolve o taylorismo através de dois 
princípios complementares. Os mesmos são definidos pela integração, por meio de esteiras ou trilhos dos diversos seg-
mentos do processo de trabalho, assegurando o deslocamento das matérias primas em transformação; e pela fixação 
dos trabalhadores em seus postos de trabalho. Deste modo, é garantida que a cadência de trabalho passa a ser regulada 
de maneira mecânica e externa ao trabalhador, é a regulação do trabalho coletivo (Ruas apud Proença 1993).

No Fordismo, a segmentação dos gestos do taylorismo torna-se a segmentação das tarefas, o número dos postos de 
trabalho é multiplicado, cada um recobrindo o menor número de atividades possíveis.

Fala-se, então, de uma parcelização do trabalho que se desenvolverá igualmente no setor administrativo.
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O sistema taylorista-fordista percebe as organizações como máquinas e administrá-las significa fixar metas e estabelecer 
formas de atingi-las; organizar tudo de forma racional, clara e eficiente, detalhar todas as tarefas e principalmente, con-
trolar, controlar,....(Wood apud Dellagnelo 1994).

Enfim, quase na mesma época do desenvolvimento da organização taylorista do trabalho, estabelecia-se na França, por 
Henry Fayol, uma doutrina de estruturação administrativa da empresa (rigidez militar da via hierárquica), sempre com o 
objetivo de obter o máximo rendimento. Contudo, os trabalhadores conservavam um papel passivo e devem obedecer 
ordens, cujas razões eles mal compreendem.

Questões
1. O que o Fordismo acrescentou ao Taylorismo? Houveram melhorias?
2. Pesquise quem foi Henry Ford e porque ele contribuiu para a vida organizacional.



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

15

Capítulo 4 – MOTIVAÇÃO

MOTIVAÇÃO - tanto quanto emoção provém de um mesmo verbo latino “movere” que significa mover-se. Ambas indi-
cam um estado de despertar do organismo. “Convencionalmente, temos denominado emocionais os estados intensos e 
imediatos do despertar, e motivacionais os estados emocionais mais prolongados e dirigidos” (Telford e Sarwrey, 1973).
Motivo ou Motivação, refere-se a um estado interno que resulta de uma necessidade e que ativa ou desperta comporta-
mento usualmente dirigido ao cumprimento da necessidade ativante.
A Motivação é algo que não se pode observar diretamente, inferimos a existência de motivação observando o comporta-
mento. Um comportamento motivado se caracteriza pela energia relativamente forte nele dispensada e por estar dirigido 
para um objetivo ou meta.

Existem diferentes modelos teóricos de interpretação do processo motivacional:

Teoria Behaviorista – A motivação, para o Behaviorismo, tem como ponto central o conceito de impulso, entendido como 
a força que impele à ação e o hábito a via de acesso construida entre o ponto de partida (estímulo) e o destino (resposta). 

Os hábitos são criados pela contiguidade da resposta ao reforço. A presença do reforço reduz o impulso, uma vez que 
sacia sua necessidade.

Teoria Cognitiva – Procura negar que o efeito dos estímulos sobre o comportamento seja automático (colocando-se 
contra a behaviorista). Acreditam que nós escolhemos, por meio da percepção, pensamento e raciocínio, os valores, 
as crenças, as opiniões e as expectativas que regularão a conduta para uma tarefa almejada. Mas, reconhecem que o 
comportamento e seu resultado dependerão tanto das escolhas conscientes do indivíduo, como dos acontecimentos do 
meio sobre os quais não tem controle e que atuam sobre ele.

Teoria Psicanalítica – Freud entendia que o comportamento humano é determinado, basicamente, pela motivação 
inconsciente e pelos impulsos instintivos. Portanto, a mais forte tendência de comportamento não é, necessariamente, 
aquela que a pessoa conscientemente decide que é melhor para ela.
Nesta abordagem, a motivação do comportamento, em grande parte, é proveniente do Id e o comportamento resulta da 
interação, conflituosa ou não entre ID, EGO e SUPEREGO.

4.1) TEORIA MOTIVACIONAL DE ABRAHAM MASLOW

1. NECESSIDADES BÁSICAS SEGUNDO MASLOW:

Há uma série universal de necessidades fundamentais inerentes ao homem, que têm seus próprios atributos, os quais 
não são determinados pelas estruturas sociais, pelos modelos culturais ou por processo de socialização. O que difere é 
a ênfase e os meios de satisfaze-los, o que varia de cultura de um grupo ao outro.
Estudando o comportamento humano, os psicólogos em geral concluem que todo comportamento é motivado, isto é pro-
vocado de alguma necessidade dentro do homem e não lhe pode ser imposto. Defini-se o comportamento, como sendo 
uma tentativa de satisfazer uma necessidade.

O que é necessidade? O que acontece quando sentimos necessidade? Uma necessidade é um estado de tensão ou 
de desequilíbrio que resulta da falta, da ausência que sentimos dentro de nós mesmos. Sentida esta ausência desta 
necessidade, a pessoa torna-se tensa e irrequieta, ativando-a a satisfazer esta necessidade - procurando livrar-se desta 
tensão e alcançar o estado de satisfação e equilíbrio. O homem, por exemplo, que esteja assistindo um show de TV, 
pode muito bem não estar com fome, não ter necessidade de comer. Mas o que acontece, tão logo a propaganda anuncia 
algo de gostoso? Tal pessoa sente-se com vontade, sente necessidade de ir à cozinha comer, ou seja, ela sente-se num 
estado de tensão e desconforto até o momento em que ela satisfaça esta necessidade. Desta forma aliviará a tensão, e 
o equilíbrio se restabelece.

Para Maslow, a humanidade está perpetuamente dependendo de indivíduos que estejam empenhados em incessante 
esforço para encontrarem formas de satisfazer suas necessidades básicas. Uma pessoa é motivada a alcançar um deter-
minado objetivo por possuir internamente a necessidade de alcançá-lo. As necessidades básicas não são estáticas: uma 
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vez satisfeita uma necessidade, ela não mais atuará como agente motivador do comportamento. Outras necessidades, 
então, passam a ocupar a “linha de frente”, e o comportamento é dirigido para a sua satisfação.

Maslow identificou cinco necessidades fundamentais e as dispôs numa hierarquia.

HIERARQUIA DE NECESSIDADES DE MASLOW

Como é possível observar, estão ali dispostos em termo em que se manifestam, desde o nível mais elementar de sobre-
vivência até a auto-realização, o apogeu da existência humana.

    5. Necessidade de auto-realização
   
    4. Necessidade de respeito/reconhecimento

    3. Necessidade de aceitação e afeto
     2. Necessidade de segurança
   
     1. Necessidades fisiológicas

A fome é uma necessidade chamada física, assim como: a sede, a necessidade de dormir, do oxigênio, da eliminação, 
do sexo, e tantas outras atividades que ajudam a manter um estado físico satisfatório. Cada uma dessas necessidades 
liga-se com um sistema biológico junto ao corpo, que na maioria dos casos, para poder sobreviver, exige a satisfação. 

Ninguém pode imaginar um homem privado do oxigênio mais de 8 minutos, ou privado de água e viver mais de uma 
semana ou privado de comida e viver mais de um mês. Por isso, assim que uma pessoa se torna ciente da falta de oxi-
gênio, água ou comida, ela se torna agitada, irrequieta e tensa, até que consiga algo para satisfazer estas necessidades.
O mesmo acontece com todas as outras necessidades fisiológicas, incluindo o sexo, exceto que a necessidade do sexo parece 
a única necessidade não exigida para a sobrevivência individual, mas é muito importante para a sobrevivência da raça.

Ao identificar as necessidades fisiológicas como sendo as preponderantes Maslow quis dizer que, se uma pessoa fosse 
totalmente carente - se todas as necessidades estivessem por satisfazer - ela seria dominada por suas necessidades 
fisiológicas; suas outras necessidades desapareceriam ou seriam reprimidas. No entanto, uma vez satisfeitas as ne-
cessidades fisiológicas, surgem então necessidades “mais altas” que passam a dominar o comportamento. Ao serem 
atendidas, elas são substituidas por outras necessidades mais altas por serem mais tipicamente humanas, e assim por 
diante. Eis, pois, o que Maslow pretendeu dizer ao conceber as necessidades humanas dispostas em uma hierarquia de 
preponderância relativa.

Preenchidas as necessidades fisiológicas, surgem as necessidades de segurança, Karem Horney define como a “ne-
cessidade de sentir-se seguro de perigos hostis e ameaças do mundo”. A segurança física não se revela tão importante 
como a segurança psicológica, conforme ficou demonstrado durante a guerra. Crianças que assistiram ao bombardeio da 
Segunda Guerra Mundial, em Londres, manifestaram menos insegurança do que as crianças que ficaram privadas dos 
pais e mandadas para lugares mais seguros. Evidentemente as pessoas que nos amam e nos querem bem representam 
para nós maior segurança do que toda segurança física que sentimos na presença de pessoas estranhas. Mesmo como 
adultos nos sentimos inseguros quando tememos que ninguém nos quer, ninguém nos ama, em situações em que pes-
soas estranhas nos cercam, em situações de perigo.
A satisfação dessa necessidade requer uma real segurança física e ainda uma sensação de estar protegido dos males e 
danos, tanto físico quanto emocional (potencialmente “gratificáveis” por salários, benefícios marginais e um sentimento 
de segurança na capacidade pessoal de ganhar o sustento pelo trabalho realizado).
As necessidades fisiológicas e as de segurança acham-se, ambas, centradas no indivíduo. Contudo, uma vez satisfeitas, 
aparecem as primeiras necessidades:

Sociais: as de aceitação e afeto. Neste estágio, o indivíduo é motivado a assegurar o seu lugar num determinado grupo, com a gratifi-
cação do sentimento de a ele pertencer, bem como a construir relações emocionais íntimas com outros, a dar e receber amor.
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Maslow denominou necessidade de “respeito” o conjunto de necessidades seguintes, o qual não só inclui a necessidade 
de auto-respeito e a de uma auto avaliação de si mesmo, como também abrange o respeito ou consideração por parte 
dos outros indivíduos. Maslow classificou esta necessidade em dois subconjuntos. Primeiro, há uma necessidade de 
independência e liberdade e de um sentimento íntimo de confiança na própria competência para lidar com o mundo. 
Segundo, há a necessidade de ter esta competência reconhecida e apreciada pelos outros.

Quando todas as outras necessidades foram satisfeitas, a última a emergir é a da auto-realização. Segundo Maslow, 
“aquilo que um homem pode ser, ele deve ser”. A auto realização não é tanto um estado ou estágio do organismo, como 
a fome, a ser satisfeito por uma gratificação periódica. Trata-se, ao invés disso, de um processo do ser humano, no qual 
o indivíduo luta para alcançar a extensão total da sua capacidade.

De acordo com Maslow, as necessidades fisiológicas, as de segurança, as de afeto e as de respeito são todas necessi-
dades por escassez, por déficit, enquanto, por outro lado, a necessidade de auto-realização é a necessidade de cresci-
mento. Os quatro primeiros conjuntos de necessidades foram denominados de déficit por serem resultantes da falta de 
alimentação ou da falta de segurança e etc. Contudo, a pessoa que busca a auto-realização, livre das necessidades por 
déficit, está emprenhada no processo de realizar suas potencialidades de vivenciar o conceito que tem de si mesmo. 
Cada pessoa é uma entidade singular e “única” e precisa procurar sua fórmula própria de realização. Trata-se, pois, 
quase que inteiramente, de um processo interno, e a gratificação da necessidade, o sentimento de realização, advêm 
da experiência de executar coisas que realizam o potencial da pessoa. A auto-realização é uma necessidade de cresci-
mento por ser, em sua essência, um processo permanente de autodesenvolvimento. Cada novo desenvolvimento do ser 
constitui prospecção para um desenvolvimento posterior.

Embora Maslow defendesse a relativa integridade da ordem de sua hierarquia, ele não acreditava que uma necessidade 
tivesse 100% satisfeita, antes que surgisse a necessidade mais elevada. Pelo contrário, ele afirmou que a maior parte 
dos integrantes de nossa sociedade se acha, ao mesmo tempo, parcialmente satisfeita e parcialmente insatisfeita, quan-
to a todas as suas necessidades básicas.

4.2) CICLO MOTIVACIONAL:

A partir da Teoria das Relações Humanas, todo acervo de teorias psicológicas acerca da motivação humana passou a 
ser aplicado dentro da empresa. Verificou-se que todo comportamento humano é motivado. Que a motivação, no sentido 
psicológico, é a tensão persistente que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento visando à satisfação de uma 
ou mais determinadas necessidades. Daí o conceito de Ciclo Motivacional.

O Ciclo Motivacional pode ser assim explicado: O organismo permanece em estado de equilíbrio psicológico (equilíbrio 
de forças psicológicas, segundo Lewin), até que um estímulo o rompa e crie uma necessidade. Essa necessidade provo-
ca um estado de tensão em substituição ao anterior estado de equilíbrio. A tensão conduz a um comportamento ou ação 
capaz de atingir alguma forma de satisfação daquela necessidade. Se satisfeita a necessidade, o organismo retornará 
ao seu estado de equilíbrio inicial, até que outro estímulo sobrevenha. Toda satisfação é basicamente uma liberação de 
tensão, uma descarga tensional que permite o retorno ao equilíbrio anterior.

ETAPAS DO CICLO MOTIVACIONAL, ENVOLVENDO A SATISFAÇÃO DE UMA NECESSIDADE:

Equilíbrio

Satisfação Necessidade

Estímulo ou Incentivo

Tensão

Comportamento ou ação



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

18

4.3) FRUSTRAÇÃO E COMPENSAÇÃO:

Nem sempre a satisfação das necessidades é obtida. Pode existir alguma barreira ou obstáculo ao alcance da satisfação 
de alguma necessidade.

Toda vez que alguma satisfação é bloqueada por alguma barreira, ocorre a frustração. Havendo frustração a tensão 
existente não é liberada através da descarga provocada pela satisfação. Essa tensão acumulada no organismo mantém 
o estado de desequilíbrio.

Por outro lado, o Ciclo Motivacional pode ter outra solução além da satisfação da necessidade ou da sua frustração: a 
Compensação ou Transferência. Ocorre a compensação (ou transferência) quando o indivíduo tenta satisfazer alguma 
necessidade impossível de ser satisfeita, através da satisfação de outra necessidade complementar ou substitutiva. 
Assim, a satisfação de outra necessidade aplaca a necessidade mais importante e reduz ou evita a Frustração. Desta 
forma, toda necessidade humana pode ser satisfeita, frustrada ou compensada. Cada uma dessas soluções envolve uma 
infinidade de nuances e de variações intermediárias.

Para as necessidades fisiológicas, os objetivos são relativamente fixados e quase não tem compensações ou substi-
tutivos: a fome só se satisfaz com alimentação, a sede somente com a ingestão de líquidos, se estes são os motivos a 
serem satisfeitos. Para as necessidades psicológicas e de auto-realização os objetivos são mais flexíveis e possibilitam 
transferências e compensações. A necessidade de prestígio, por exemplo, pode ser satisfeita pela premência social, pelo 
sucesso profissional, pelo poder do dinheiro ou ainda pela conduta atlética.

Toda necessidade não satisfeita é motivada de comportamento, porém quando uma necessidade não é satisfeita dentro 
de algum tempo razoável, ela passa a ser um motivo de frustração.

ETAPAS DO CICLO MOTIVACIONAL COM FRUSTRAÇÃO QUANDO HÁ
IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE

A frustração pode levar a certas reações generalizadas, a saber:

1. desorganização do comportamento: a conduta do homem frustrado pode se tornar repentinamente ilógica e sem 
explicações aparentes;

2. agressividade: o homem frustrado pode se tornar agressivo. A liberação da tensão acumulada pode acontecer atra-
vés de agressividade física, verbal, simbólica, etc.;

3. reações emocionais: a tensão retida pela não-satisfação da necessidade pode provocar formas de reação como 
ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo ou ainda outras formas de conseqüências como insônia, distúrbios 
circulatórios, digestivos, etc.;

Equilíbrio

Barreira

Substituição Frustração

Necessidade

Estímulo ou Incentivo

Tensão

Comportamento ou ação



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

19

4. alienação e apatia: o desagrado em face da não-satisfação pode ocasionar reações de alienação, de apatia e de de-
sinteresse pelo alcance dos objetivos frustrados como forma ou mecanismo inconsciente de defesa do ego.

4.4) FATORES MOTIVADORES DO TRABALHO:

Apresentamos idéias básicas que muito ajudarão à compreensão deste assunto.

* Para medir a motivação no trabalho, precisamos de conceitos operacionais, ou seja, de conceitos com os quais possa-
mos atuar. O primeiro deles é o de satisfação e seu correlato, o de insatisfação. Generalizando, podemos dizer: 
O que causa satisfação, em geral, motiva; o que causa insatisfação reduz a motivação.

* Outro conceito importante é o de necessidade, que gera impulso nos seres vivos. Este impulso está muito ligado a motivo.

* Há muitas tendências nas pessoas, capazes de levá-las à ação. Por exemplo, a tendência para o poder, para a reali-
zação, para buscar companhia de outras pessoas (afiliação), para a independência, para a satisfação sensorial (prazer), 
para a segurança pessoal e familiar, para a auto-realização, para conhecer coisas novas (curiosidade), para destruir 
obstáculos que impedem a satisfação de necessidades (agressão), etc. Estas apresentam-se em maior ou menor inten-
sidade, em cada pessoa. Podem elas transformar-se em força de ação e por isso, certamente, em motivo.

* E por fim relacionamos a diferença entre Incentivo e Motivo: No primeiro (Incentivo), não há envolvimento do “eu” . O 
indivíduo age levado por pressões externas: ganhar comissão, levar certa vantagem, evitar punições, etc. No Motivo, ao 
contrário, o “eu” está envolvido, isto é, o indivíduo age impelido por força interna, porque gosta e quer. Recorrendo aos 
incentivos, pode-se fazer com que as pessoas ajam, mas sob condições limitadas. Uma duradoura, entretanto, só pode 
emanar de uma motivação verdadeira, que ocorrerá quando o indivíduo tiver seu próprio gerador instalado dentro de si, 
não havendo maior necessidade de impulso externo; neste caso, o indivíduo terá vontade de executar as tarefas.

4.5) OS FATORES “HIGIÊNICOS” NA ADMINISTRAÇÃO:

Não se podem alicerçar as bases da motivação do pessoal nos fatores “higiênicos”, mas, de outro lado, sua ausência 
produz insatisfação com a qual não é possível criar um processo de motivação verdadeira e duradoura.

1. Salários em espiral - Para alguns empregados e empregadores, o salário é o único motivador eficiente e certo. As 
pesquisas de Herzberg não confirmam tal posição. Há muitos funcionários ganhando muito bem e sem nenhuma moti-
vação no trabalho.

2. Vantagens adicionais - Podem ser desde melhorias no ambiente físico de trabalho, até seguro de vida, colônia de 
férias, etc. Esses benefícios logo deixam de ser considerados como recompensas, passando a ser vistos como direito. 
São fatores higiênicos e não motivadores, segundo Herzberg.

3. Preparo em relações humanas - Quando a administração percebeu a ineficiência dos incentivos materiais como 
motivadores, recorreu aos psicológicos, no intuito de introduzir na empresa, novas maneiras de motivar. A resposta foi: 
preparo em relações humanas.

Se há um problema de Organização e Métodos ou uma falha administrativa, as práticas de relações humanas pouco 
adiantam. Nesta mesma área de bom relacionamento entre as pessoas e grupos, contamos, hoje, com práticas mais 
aperfeiçoadas como sejam “desenvolvimento de sensibilidade”, dinâmica de grupo, etc.; que mesmo assim não motivam, 
isoladamente ou no contexto administrativo defeituoso.

4. Desenvolvimento da sensibilidade - É a busca da autenticidade nas relações interpessoais. Embora útil, essa técni-
ca não resolve o problema da motivação na
área administrativa ou industrial quando o problema se origina da estrutura deficiente da empresa.

5. Boas comunicações - Surgiram cursos e livros sobre comunicação, técnicas de liderança de reuniões, jornais e re-
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vistas de empresa, todos querendo obter mais satisfação e motivação no trabalho.

6. Orientação individual do empregado - Verificou-se neste último caso, que os empregados apresentavam problemas 
pessoais que interferiam em seu comportamento no trabalho. A orientação individual, neste caso, foi um meio de permitir 
que os empregados tirassem esse peso dos ombros, conversando com alguém.

Fizemos com esta exposição, um histórico do esforço desenvolvido nas organizações, no sentido de criar motivação em 
seus funcionários. Somente com as pesquisas de Herzberg é que se soube que todas essas práticas, muito úteis, não 
são em sua essência motivadoras. Servem, na expressão do autor citado, para eliminar a insatisfação nos funcionários 
e “higienizar” o ambiente de trabalho.

4.6) AFINAL, COMO MOTIVAR?

Por que as práticas de que falamos não são motivadoras? Vamos encontrar uma resposta na análise da natureza huma-
na. O homem possui uma natureza biológica e outra psíquica; cujas necessidades e objetivos se encontram num plano 
diferente e mais elevado. Os incentivos tradicionais e os que descrevemos acima giram em torno da natureza biológica 
do homem, atendendo às necessidades que surgem nessa área. Bom salário, vantagens adicionais, colônia de férias, 
tratamento adequado à pessoa, etc., deixam o ser humano biologicamente satisfeito e atendido em suas necessidades 
fisiológicas, de conforto, de segurança e de saúde. Contudo, essas práticas pouco têm haver com a natureza psíquica 
que possui outras necessidades: de realização, de crescer como pessoa (auto-realização), de conhecimento e estima, e 
fazer alguma coisa que lhe agrade e de faze-la bem feito, de ascensão social, etc.

Motivar é mobilizar esta área psíquica (superior) da pessoa. É implantar nessa parte da personalidade um móvel ou 
“motor” de ação. Numa empresa, o indivíduo gosta de sentir-se solicitado como pessoa, de receber responsabilidade, 
de aceitar um trabalho que o desafie. Partindo desta premissa, pode-se motivar alguém com estas palavras: “tenho uma 
tarefa difícil para você. Mas sei que está à altura dela”. Tais palavras podem tornar-se um gerador de ação dentro da pes-
soa. Sabendo-se digno de confiança, o funcionário passa a ver e a sentir a tarefa de modo diferente. Sendo responsável 
pelo trabalho e estando pessoalmente envolvido, quer mostrar que tem capacidade para realizá-lo. É diferente do que 
alguém dizer: “faça isto, e você ganhará uma comissão de 10% “ ou “se não fizer isto, você será punido” ou simplesmente 
“faça isto”.

Como já vimos, o incentivo parte sempre do exterior, ao contrário da verdadeira motivação, que atua no interior do indiví-
duo, levando-o a ação. Empresários de países sobretudo rico, consciente ou inconscientemente, fazem-se muitas vezes 
esta pergunta: “Por que o pessoal não é mais produtivo? Pagamos bom salário, damos boas condições de trabalho, 
temos excelentes vantagens adicionais e emprego estável. Mesmo assim, o pessoal parece não estar disposto a des-
pender mais do que o esforço mínimo”.

Para motivar não é preciso usar palavras, basta criar condições tais que mobilizem o empregado como pessoa, como 
realizador que é, como ser responsável que deseja ser, como ser social, justo e produtivo que é.

4.7) EXPERIÊNCIA DE FREDERICK HERZBERG

Em 1961, Frederick Herzberg realizou uma pesquisa sobre motivação na Texas Instruments, trazendo importante contri-
buição ao assunto. Pediu a diversos funcionários que indicassem, dentre as situações ocorridas na Empresa, quais lhes 
haviam proporcionado maior ou menor satisfação. Suas respostas foram interpretadas e tratadas estatisticamente. A 
amostragem da pesquisa incluía desde cientistas, pesquisadores até operários. Relatamos a seguir alguns depoimentos 
anotados por Herzberg:

CIENTISTA: “Fiquei muito satisfeito quando recebi a tarefa de desenvolver um novo produto. Tive de estudar e aprender 
muito. Era um projeto diferente. Sempre fico feliz quando tenho pela frente alguma coisa nova”. Outro cientista descreveu 
o seguinte: “No outono de 1961, meu grupo descobriu problemas que exigiam esforço para serem resolvidos. Apresenta-
mo-los ao supervisor, que nos responde: vamos ter que deixar isto de lado, há muitos problemas em outras áreas. Façam 
o que está programado, mesmo achando que não vai resolver. Tentamos convencê-lo do que devia ser feito, mas sem 
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resultado”. Pouco se pode esperar de uma situação como esta.

ENGENHEIRO: “Em certa época, estava trabalhando num projeto cuidadosamente planejado. Era livre para fazer o que 
fosse necessário à sua implantação. No decorrer do projeto nunca houve falta de recurso. O trabalho que tínhamos pela 
frente era imenso, mas o desafio era nosso e iríamos até o fim. Quando terminamos, nosso esforço foi reconhecido. Fi-
camos particularmente satisfeitos”. Já outro engenheiro descreve o seguinte: “Em dezembro de 1961, fiquei desapontado 
com o meu aumento. Era uma injustiça. Diminuí o meu ritmo de trabalho e pensei em procurar outra firma”.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: “Texas Instruments assumiu compromisso de entregar um volume de mercadorias con-
siderado muito superior à sua capacidade. Era praticamente impossível cumprir com o prometido. No entanto, como fui 
incumbido de realizar tal serviço e senti que haviam confiado em mim, fiz tudo que estava ao meu alcance, conseguindo 
embarcar o pedido todo. Fico satisfeito quando tenho um desafio pela frente”. Vejamos agora o depoimento de outro 
supervisor: “Certa vez disse a meu chefe imediato, que estudava comigo o número ideal de peças a serem produzidas, 
que não se devia exagerar na quantidade. Ele respondeu: Eu vou determinar o que se deve fazer. Isso me chocou muito, 
pois não imaginava que ele tivesse esse tipo de personalidade. Fiquei ressentido e magoado”.

TÉCNICO: “Em julho de 61, recebi uma grande responsabilidade. Com isto, o trabalho ficou mais interessante. Trabalho 
com mais afinco, porque é algo diferente da rotina que estou habituado. Sinto-me mais feliz e satisfeito com meu serviço 
e com a Companhia em que trabalho”. Outro técnico disse o seguinte: “Estava trabalhando num projeto e pensei que 
tivesse encontrado uma boa solução. Um profissional do Departamento, no entanto, arrasou, parte por parte, todo meu 
planejamento, com comentários depreciativos. Isso me deixou profundamente triste e insatisfeito”.

OPERÁRIA: “Há duas semanas atrás, soldei mais transistores que ninguém: 2.100 aparelhos em nove horas. Meu chefe 
de seção elogiou-me e me sinto satisfeita até agora... Meu antigo chefe também veio me cumprimentar”.

A motivação deriva, em suma, do auto-controle exercido pelo indivíduo no seu trabalho, aquela característica de liberda-
de de ação que se lhe dá sem mantê-lo constantemente sob rígido controle, e da integração que se define como a rea-
lização das próprias necessidades dos indivíduos orientando seus esforços no sentido do êxito da empresa. Em outras 
palavras, integrar os objetivos individuais com os objetivos da empresa, trabalhando em comum para o êxito desta de 
maneira a que cada um possa partilhar dos benefícios resultantes.

Parece não haver dúvidas que o indivíduo contribui muito mais para a organização quando aceita responsabilidades e 
assume um compromisso, livremente, para alcançar seus objetivos, do que quando tais objetivos são impostos de fora. 
Neste caso, o compromisso não é autêntico e a aceitação deriva mais da autoridade de quem impôs do que do fato de o 
subordinado estar convencido de que sua contribuição é importante para a empresa.

A confiança e cooperação mútuas, a orientação e o auxílio, são aspectos importantíssimos e necessários à administração 
por integração e autocontrole.

Referências Bibliográficas:
BRAGHIROLLI, Elaine Maria. Psicologia Geral, editora Vozes

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos (Ed.Compacta). Ed. Atlas.

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração McGrow - Hill.

KONDO, Yoshio. Motivação Humana, um fator-chave para o Gerenciamento. Ed. Gente.

MINICUCCI, Agostinho. Psicologia Aplicada à Administração.Ed. Atlas.

Questões
1. Por que motivar?
2. Quais são os principais métodos de motivação utilizados hoje?
3. Você se sente motivado em sua atuação profissional? Quais são os meios? (caso ainda não atue profissionalmente, descreva como 
gostaria de ser motivado em seu futuro emprego)
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Capítulo 5 – LIDERANÇA

Fator Liderança adquire espantosa importância dentro do contexto organizacional. Como as empresas podem ser consi-
deradas predominantemente formadas de grupos de pessoas que precisam ser coordenadas em seus esforços individu-
ais, a fim de que metas e objetivos sejam alcançados, cada dia mais se tem valorizado aqueles que patentemente usam 
com eficácia seus recursos pessoais no cumprimento das responsabilidades de bem dirigir subordinados.
A organização bem sucedida tem uma característica principal que a distingue das organizações malsucedidas: uma 
liderança dinâmica e eficaz.

5.1) DEFINIÇÃO DE LIDERANÇA:

“Liderança é a atividade de influenciar pessoas fazendo-as empenhar-se voluntariamente em objetivos de grupo.”
George R. Terry

“Influência interpessoal exercida numa situação e dirigida, através do processo de comunicação, para a consecução de 
objetivos específicos.” Robert Tannenbaum, Irving R. Wescgler e Fred Massarik

“A liderança consiste em influenciar pessoas para a realização de um objetivo comum.” Harold Koontz e Cyril O’Donnell

O comportamento de Liderança (que envolve funções como planejar, dar informações, avaliar, arbitrar, controlar, recompensar, 
estimular, punir, etc) deve ajudar o grupo a atingir os seus objetivos, ou, em outras palavras, a satisfazer suas necessidades.

5.2) TEORIAS SOBRE LIDERANÇA

a) TEORIA DE TRAÇOS DE PERSONALIDADE:
O líder é aquele que possui alguns traços específicos de personalidade que o distinguem das demais pessoas.

Os traços mais comuns apontados foram os seguintes:
1. Traços Físicos: energia, aparência e peso.
2. Traços Intelectuais: adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e autoconfiança.
3. Traços Sociais: cooperação, habilidades interpessoais, e habilidade administrativa.
4. Traços Relacionados com a Tarefa: impulso de realização, persistência e iniciativa.

b) TEORIAS SOBRE ESTILOS DE LIDERANÇAS:
São as teorias que estudam a liderança em termos de estilos de comportamento do líder em relação aos seus subordi-
nados, isto é, maneiras pelas quais o líder orienta sua conduta.

1. Liderança Autocrática.
2. Liderança Democrática.
3. Liderança Liberal.

1. LIDERANÇA AUTOCRÁTICA:
. Apenas o líder fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo.
. O líder determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se 
tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo.
. O líder determina qual a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro de trabalho.
. O líder é dominador e é “pessoal” nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro.

2. LIDERANÇA DEMOCRÁTICA:
. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder.
. O próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo, solicitando aconselhamento técnico ao líder 
quando necessário, passando este a sugerir duas ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas 
perspectivas com os debates.



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

23

. A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo e cada membro tem liberdade de escolher os seus companheiros 
de trabalho.
. O líder procura ser um membro normal do grupo, em espírito, sem encarregar-se muito de tarefas. O líder é “objetivo” e 
limita-se aos fatos em suas críticas e elogios.

3. LIDERANÇA LIBERAL (Laissez - Faire):

. Há liberdade completa para as decisões grupais ou individuais, participação mínima do líder.

. A participação do líder no debate é limitada, apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que po-
deria fornecer informações desde que as pedissem.
. Tanto a divisão das tarefas, como a escolha dos companheiros, fica totalmente a cargo do grupo. Absoluta falta de 
participação do líder.
. O líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso dos acontecimentos. O líder somente faz comentários 
irregulares sobre as atividades dos membros quando perguntado.

c) TEORIAS DAS LIDERANÇAS SITUACIONAIS:
As Teorias Situacionais partem do princípio de que não existe um único estilo ou característica de liderança válida para 
toda e qualquer situação. A recíproca é que é verdadeira: cada tipo de situação requer um tipo de liderança diferente 
para se alcançar a eficácia dos subordinados. Assim um verdadeiro líder é aquele que é capaz de se ajustar a um grupo 
particular de pessoas sob condições extremamente variadas.

Em 1958, Tannenbaum e Schmidt publicaram um artigo no qual expõem uma abordagem situacional da liderança, suge-
rindo uma gama bastante ampla de padrões de comportamento de liderança que o administrador pode escolher para as 
suas relações com os subordinados. Cada tipo de comportamento está relacionado com o grau de autoridade utilizado 
pelo líder e o grau de liberdade disponível para os subordinados na tomada de decisões, dentro de um “continuum” de 
padrões de liderança.

Para que o administrador escolha qual o padrão de liderança que desenvolverá em relação aos seus subordinados, ele 
deve considerar e avaliar três forças, a saber:

a) Forças no administrador, como:
1. Seu sistema de valores e convicções pessoais.
2. Sua confiança nos subordinados.
3. Suas inclinações pessoais a respeito de como liderar.
4. Seus sentimentos de segurança em situações incertas.

b) Forças nos subordinados, como:
1. Suas necessidades de liberdade ou de orientação superior.
2. Sua disposição de assumir responsabilidade.
3. Sua segurança na incerteza.
4. Seu interesse pelo problema ou pelo trabalho.
5. Sua compreensão e identificação do problema.
6. Seus conhecimentos e experiências para resolver o problema.
7. Sua expectativa de participação nas decisões.

c) Forças na situação, como:
1. O tipo de empresa, seus valores e tradições, suas políticas e diretrizes.
2. A eficiência do grupo de subordinados.
3. o problema a ser resolvido ou a complexidade do trabalho.
4. A premência de tempo.

2. LIDERANÇA DEMOCRÁTICA:
. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder.
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. O próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo, solicitando aconselhamento técnico ao líder 
quando necessário, passando este a sugerir duas ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas 
perspectivas com os debates.
. A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo e cada membro tem liberdade de escolher os seus companheiros 
de trabalho.
. O líder procura ser um membro normal do grupo, em espírito, sem encarregar-se muito de tarefas. O líder é “objetivo” e 
limita-se aos fatos em suas críticas e elogios.

3. LIDERANÇA LIBERAL ( Laissez - Faire ):
. Há liberdade completa para as decisões grupais ou individuais, participação mínima do líder.
. A participação do líder no debate é limitada, apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que po-
deria fornecer informações desde que as pedissem.
. Tanto a divisão das tarefas, como a escolha dos companheiros, fica totalmente a cargo do grupo. Absoluta falta de 
participação do líder.
. O líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso dos acontecimentos. O líder somente faz comentários 
irregulares sobre as atividades dos membros quando perguntado.

c) TEORIAS DAS LIDERANÇAS SITUACIONAIS:
As Teorias Situacionais partem do princípio de que não existe um único estilo ou característica de liderança válida para 
toda e qualquer situação. A recíproca é que é verdadeira: cada tipo de situação requer um tipo de liderança diferente 
para se alcançar a eficácia dos subordinados. Assim um verdadeiro líder é aquele que é capaz de se ajustar a um grupo 
particular de pessoas sob condições extremamente variadas.

Em 1958, Tannenbaum e Schmidt publicaram um artigo no qual expõem uma abordagem situacional da liderança, suge-
rindo uma gama bastante ampla de padrões de comportamento de liderança que o administrador pode escolher para as 
suas relações com os subordinados. Cada tipo de comportamento está relacionado com o grau de autoridade utilizado 
pelo líder e o grau de liberdade disponível para os subordinados na tomada de decisões, dentro de um “continuum” de 
padrões de liderança.

Para que o administrador escolha qual o padrão de liderança que desenvolverá em relação aos seus subordinados, ele 
deve considerar e avaliar três forças, a saber:

a) Forças no administrador, como:
1. Seu sistema de valores e convicções pessoais.
2. Sua confiança nos subordinados.
3. Suas inclinações pessoais a respeito de como liderar.
4. Seus sentimentos de segurança em situações incertas.

b) Forças nos subordinados, como:
1. Suas necessidades de liberdade ou de orientação superior.
2. Sua disposição de assumir responsabilidade.
3. Sua segurança na incerteza.
4. Seu interesse pelo problema ou pelo trabalho.
5. Sua compreensão e identificação do problema.
6. Seus conhecimentos e experiências para resolver o problema.
7. Sua expectativa de participação nas decisões.

c) Forças na situação, como:
1. O tipo de empresa, seus valores e tradições, suas políticas e diretrizes.
2. A eficiência do grupo de subordinados.
3. o problema a ser resolvido ou a complexidade do trabalho.
4. A premência de tempo.
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2. LIDERANÇA DEMOCRÁTICA:
. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder.
. O próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo, solicitando aconselhamento técnico ao líder 
quando necessário, passando este a sugerir duas ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas 
perspectivas com os debates.
. A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo e cada membro tem liberdade de escolher os seus companheiros 
de trabalho.
. O líder procura ser um membro normal do grupo, em espírito, sem encarregar-se muito de tarefas. O líder é “objetivo” e 
limita-se aos fatos em suas críticas e elogios.

3. LIDERANÇA LIBERAL ( Laissez - Faire ):
. Há liberdade completa para as decisões grupais ou individuais, participação mínima do líder.
. A participação do líder no debate é limitada, apresentando apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que po-
deria fornecer informações desde que as pedissem.
. Tanto a divisão das tarefas, como a escolha dos companheiros, fica totalmente a cargo do grupo. Absoluta falta de 
participação do líder.
. O líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso dos acontecimentos. O líder somente faz comentários 
irregulares sobre as atividades dos membros quando perguntado.

c) TEORIAS DAS LIDERANÇAS SITUACIONAIS:
As Teorias Situacionais partem do princípio de que não existe um único estilo ou característica de liderança válida para 
toda e qualquer situação. A recíproca é que é verdadeira: cada tipo de situação requer um tipo de liderança diferente 
para se alcançar a eficácia dos subordinados. Assim um verdadeiro líder é aquele que é capaz de se ajustar a um grupo 
particular de pessoas sob condições extremamente variadas.
Em 1958, Tannenbaum e Schmidt publicaram um artigo no qual expõem uma abordagem situacional da liderança, suge-
rindo uma gama bastante ampla de padrões de comportamento de liderança que o administrador pode escolher para as 
suas relações com os subordinados. Cada tipo de comportamento está relacionado com o grau de autoridade utilizado 
pelo líder e o grau de liberdade disponível para os subordinados na tomada de decisões, dentro de um “continuum” de 
padrões de liderança.
Para que o administrador escolha qual o padrão de liderança que desenvolverá em relação aos seus subordinados, ele 
deve considerar e avaliar três forças, a saber:

a) Forças no administrador, como:
1. Seu sistema de valores e convicções pessoais.
2. Sua confiança nos subordinados.
3. Suas inclinações pessoais a respeito de como liderar.
4. Seus sentimentos de segurança em situações incertas.

b) Forças nos subordinados, como:
1. Suas necessidades de liberdade ou de orientação superior.
2. Sua disposição de assumir responsabilidade.
3. Sua segurança na incerteza.
4. Seu interesse pelo problema ou pelo trabalho.
5. Sua compreensão e identificação do problema.
6. Seus conhecimentos e experiências para resolver o problema.
7. Sua expectativa de participação nas decisões.

c) Forças na situação, como:
1. O tipo de empresa, seus valores e tradições, suas políticas e diretrizes.
2. A eficiência do grupo de subordinados.
3. o problema a ser resolvido ou a complexidade do trabalho.
4. A premência de tempo.



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

26

a) NA FUNÇÃO AUTORITÁRIA: (líder autocrático) fortemente diretivo, toma para si as responsabilidades de designar 
tarefas e de eleger seus companheiros de trabalho e indicar as pessoas e o que deve ser seguido (esboça antecipada-
mente todo o plano a ser desenvolvido). Premia ou repudia arbitrariamente o trabalho do grupo, esclarecendo o motivo 
porque considera uns bons e alguns maus.

A reação do grupo é de antipatia ou de agressividade. Essas reações estão relacionadas com a dependência com respei-
to a função autoritária. A reação agressiva implica a rebeldia e desejo de chamar à atenção, e uma amizade mútua entre 
os membros, que sente necessidade dela no grupo apático.

b) NA FUNÇÃO DEMOCRÁTICA: (líder democrático) o líder favorece as discussões e as decisões orientando o grupo, 
sugerindo esquemas possíveis que o grupo possa concluir e obter o resultado almejado. O líder democrata reconhece os 
méritos e as falhas ocorridas o trabalho.

5.6) DEFEITOS E QUALIDADES DE UM LÍDER:
Sintetizando, sem a pretensão de esgotar o quadro de características do líder, podemos apontar:

DEFEITOS DO LÍDER:
- Lutar pelo poder no grupo, reprimindo o surgimento de outras lideranças;
- Dominar o grupo, impondo sua vontade;
- Açambarcar as decisões e a ação do grupo, deixando os outros na sombra, passivos;
- Anular as iniciativas dos integrantes do grupo;
- Ser ativista sem tempo para refletir, questionar, acolher, revisar;
- Marcar os outros, sem se deixar marcar por eles;
- Gerar dependências, sem admitir sua dependência dos demais;
- Queimar etapas no processo de crescimento do grupo;
- Centralizar tudo em si, deixando o grupo confuso, quando ausente;
- Desconhecer o processo de dinâmica de grupo;
- Desconhecer que num grupo há pessoas com qualidades diferentes;
- Projetar-se como sendo mais importante ao grupo que os outros;
- Satisfazer-se com sua realização pessoal, sem se preocupar com que os outros também se sintam realizados.

QUALIDADES DO LÍDER:
- Aceitar as contribuições dos outros, analisando-as com vistas à sua aplicação;
- Deixar cargos e funções a outros, para se exercitarem e se expressarem;
- Ir ao encontro dos integrantes do grupo;
- Tomar decisões em conjunto;
- Estimular a participação de todos, partilhando responsabilidades, êxitos e fracassos;
- Crescer com os integrantes, sem ser o dono do grupo ou da verdade;
- Não querer marcar época e perpetuar-se com realizações fantásticas;
- Falar na hora certa e escutar sempre, com desejo de captar o outro;
. Ter objetivos claros ou clareá-los com todo o grupo;
. Perseverar na conquista dos objetivos, também nas dificuldades;
. Informar aos demais o que se passa;
. Questionar, sem fazer-se juiz dos outros;
. Provocar a coesão e garantir a continuação do grupo, quando ausente.

5.7) DEZ MANDAMENTOS DE LIDERANÇA: (Pierre Weil)
- Respeitar o ser humano e crer em suas possibilidades, que são imensas;
- Confiar mais no grupo do que em si próprio;
- Evitar críticas a qualquer pessoa em público, procurando sempre elogiar diante do grupo, os aspectos positivos de cada um;
- Estar sempre dando o exemplo, ao invés de ficar criticando o tempo todo;
- Evitar dar ordens, procurando sempre a cooperação de cada um;
- Dar a cada um o seu lugar, levando em consideração os seus gostos, interesses e aptidões pessoais;
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- Evitar tomar, mesmo de maneira provisória, a iniciativa de uma responsabilidade que pertence a outrem, mesmo que pensan-
do que faria melhor; no caso dos chefes ou encarregados que são seus subordinados, evitar passar por cima deles;
- Consultar os membros do grupo, antes de tomar uma resolução importante, que envolva interesses comuns;
- Antes de agir, explicar aos membros do grupo o que vai fazer e porquê;
- Evitar tomar parte nas decisões quando presidir uma reunião; guardar neutralidade absoluta, fazendo registrar impar-
cialmente as decisões do grupo.

Questões
1. Para você, liderança é um comportamento inato ou aprendido?
2. Todas as pessoas podem ser líderes?
3. Acrescente e/ou retire características do líder da lista acima, a seu critério.
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Capítulo 6 – ERGONOMIA

6.1) ORIGEM DA ERGONOMIA COMO CIÊNCIA:

Durante a Primeira Guerra Mundial as armas eram bem simples do ponto de vista tecnológico.
Na Segunda Guerra Mundial, entretanto, as armas e instrumentos de guerra eram altamente sofisticados como, por 
exemplo, os radares, os sonares, os submarinos, etc, não tendo os soldados “background” suficiente para manejá-los. 
Isto resultava em uma elevada freqüência de acidentes, quando de seu uso, de forma a preocupar os altos escalões mi-
litares. A solução foi simplificar os instrumentos de guerra para que um número maior de soldados pudessem utilizá-los.

Organizaram-se então equipes de engenheiros, médicos e psicólogos para exames destes instrumentos e máquinas sob 
o ponto de vista anatômico, fisiológico e psicológico. Como conseqüência, vários deles foram reprojetados e adaptados 
às características psico-fisiológicas do homem. Desta forma surgiu uma nova ciência - a ERGONOMIA - nome composto 
das palavras gregas ERGON (trabalho) e NOMOS (lei).

No fim da Guerra, os EUA e a Europa descobriram que se a indústria bélica podia tirar partido desta nova ciência, a ER-
GONOMIA, as indústrias não bélicas também o poderiam fazer. Em 1949, foi então fundada a Sociedade de Pesquisas 
Ergonômicas na Universidade Oxford. Em 1961 foi organizada a Associação Internacional de Ergonomia em Estocolmo.
A partir daí, vários países passaram a desenvolver esta ciência, dentre eles a USA, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, 
Polônia, dentre outros. Os estudos a respeito tiveram um aprofundamento ainda maior com o início dos programas espa-
ciais devido às severas solicitações impostas ao organismo humano dos astronautas em seu ambiente de trabalho, ou 
seja, nas cápsulas espaciais e em locais extra-terrenos.

6.2) BREVE NOÇÃO DO QUE SEJA ERGONOMIA:

Imagine-se proprietário de um sítio analisando a eficiência de dois empregados, um de idade avançada e outro jovem, 
que executam o mesmo trabalho com o uso de enxadas iguais. Imagine o jovem relativamente 30cm mais alto e com uma 
capacidade física superior, imagine ainda ambos com todas as demais características psico-fisiológicas idênticas como, 
por exemplo, a mesma motivação para o trabalho, boa saúde, etc. Nessas condições um resultado lógico seria um maior 
rendimento no trabalho do jovem. E se os resultados fossem ao contrário? Qual a causa?

A resposta seria explicada pela ERGONOMIA - como uma não adaptação da ferramenta de trabalho, a enxada, ao jovem, 
devido, no caso, ao fato da mesma ter um cabo curto para a altura dele, provocando a execução do trabalho em posição 
desfavorável (muito curvado), gerando um cansaço rápido e um rendimento baixo. Tendo a pessoa de idade avançada 
altura inferior o cabo da enxada ajusta-se melhor às suas dimensões, tornando seu trabalho mais eficiente.
Vejamos agora a situação dentro de uma indústria gráfica, onde se verificam repetidos acidentes com lesões e perda de 
dedos e mãos em empregadores de um determinado tipo de guilhotina de corte de papel. Há que se esclarecer que o 
acionamento da máquina era feito pela pressão de um botão com o uso de uma das mãos do operador.

O que fazer para evitar estes acidentes? Devido à máquina não ter sido projetada utilizando os princípios ergonômicos em sua 
concepção, a solução seria dotá-la de condições ergonômicas após a sua fabricação. Desta forma, pensou-se na adaptação de 
um segundo botão distante do já existente, para o guilhotinamento, o acionamento dos dois comandos (botões) simultaneamen-
te, mediante o uso de ambas as mãos, de maneira a impedir a possibilidade de ocorrência destes acidentes.

6.3) CONCEITOS DE ERGONOMIA:

É o estudo científico da adaptação dos instrumentos, condições e ambiente de trabalho à capacidade psico-fisiológica 
do homem.

A ERGONOMIA é uma ciência multidisciplinar com a base formada por várias outras ciências. A Antropometria fornece 
à ERGONOMIA as informações dobre as dimensões e os movimentos do corpo humano. A Anatomia e a Fisiologia Apli-
cada fornecem os dados sobre a estrutura e o funcionamento do corpo humano. A Psicologia, os parâmetros do compor-
tamento humano. A Medicina do Trabalho, os dados de condições de trabalho que podem ser prejudiciais ao organismo 
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humano. Da mesma forma, a Higiene Industrial, a Física e outras ciências fornecem informações a serem utilizadas pela 
ERGONOMIA, de forma a possibilitar o conhecimento e o estudo completo do sistema homem-máquina-ambiente de 
trabalho visando, principalmente, a uma melhor adequação do trabalho ao homem.

6.4) OBJETIVOS DA ERGONOMIA:

1. REDUZIR:
. o cansaço do operário;
. a possibilidade de erros;
. os acidentes de trabalho;
. as ausências ao trabalho;
. os custos operacionais.
(Por acidente de trabalho se entende não apenas aqueles que resultam em lesão ou afastamento - temporário ou defi-
nitivo - do trabalhador, mas também aqueles que resultam em perdas de tempo, de material e em parada ou interrupção 
de produção e/ou atividade).

2. AUMENTAR:
. o conforto do trabalhador;
. a produtividade;
. a rentabilidade.

Em resumo: proporcionar melhores condições de trabalho ao homem e ao mesmo tempo aumentar a eficiência e reduzir 
os custos.

COMO ALCANÇAR ESTES OBJETIVOS?
Ergonomizando as ferramentas, os instrumentos, as condições e o ambiente de trabalho, adaptando-os à capacidade 
psico-fisiológica do homem.

6.5) CLASSIFICAÇÃO DA ERGONOMIA:

1. ERGONOMIA DE CONCEPÇÃO:
É o estudo ergonômico dos instrumentos e ambientes de trabalho antes de sua construção.
EX: Como colocar uma máquina com curva de nível de ruído conhecido, dentro de um ambiente de trabalho onde se 
encontram inúmeras outras máquinas?

Solução: Ela deve ser posicionada de forma que o nível de ruído resultante não ultrapassem limites que provoquem 
lesões na audição do operador.

2. ERGONOMIA CORRETIVA:

É a que modifica sistemas já existentes. Portanto, o estudo ergonômico só é feito após a construção do instrumento e/
ou ambiente de trabalho. O exemplo da guilhotina de corte de papel citado anteriormente é um caso típico de Ergonomia 
Corretiva.

3. ERGONOMIA SELETIVA:

É feita selecionando-se o homem ideal e/ou a faixa de utilizadores ideal para uma máquina, atividade ou ambiente de trabalho 
já existente. A atuação do selecionador de pessoal é importantíssima neste campo, o que esclareceremos mais adiante.

EX: Pessoas predispostas a lombalgias (dores lombares) não devem ser selecionadas para executar trabalhos e utilizar 
máquinas que provoquem ou agravem este problema, como por exemplo, as atividades que envolvam levantamento de 
carga pelo trabalhador.
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6.6) O SELECIONADOR DE PESSOAL E A ERGONOMIA:

Como um Selecionador de Pessoal pode, por exemplo, atuar em conjunto com o Engenheiro de Segurança para aplicar 
a ERGONOMIA no Brasil?

Como no Brasil a Ergonomia de Concepção ainda é principiante, a maioria das indústrias dispõe de máquinas e instrumentos 
não ergonômicos, ou seja, que não dão as mesmas condições de conforto e segurança para os diferentes tipos de pessoas.

Mesmo em se tratando de equipamentos importados que tenham sido ergonomicamente projetados em seu país de 
origem, pode ocorrer, que tais equipamentos, eventualmente, não se adaptem ergonomicamente a uma faixa de nossos 
utilizadores, devido à diferenças antropométricas existentes entre os respectivos povos.

Deve então o Selecionador de Pessoal procurar, juntamente com o Engenheiro de Segurança e o Médico do Trabalho, 
determinar, para estes casos, que características antropométricas e fisiológicas devem ter os candidatos, para execução 
destas funções. Poderá assim escolher, por exemplo, entre os candidatos a operar uma empilhadeira com concepção 
ergonômica, aquele que dimensionalmente e fisiologicamente melhor se adaptar a ela.

É evidente que esta solução é incomparavelmente preferível à trocar toda uma frota de empilhadeiras que ainda se 
encontram em boas condições de uso. Portanto, desde que exista uma faixa de utilizadores para a qual o equipamento 
possibilite condições ergonômicas razoáveis, deve-se optar por esta solução. Desta forma usa-se ERGONOMIA SELE-
TIVA visando solucionar o problema de adaptação da máquina ao homem, nos casos em que houve falha na concepção.
Entretanto, não devemos chegar ao exagero de escolher um gerente apenas considerando-se a compleição física que o 
mesmo deveria ter somente porque é o que melhor se adapta às características da poltrona da sala que lhe será destina-
da. Aliás, de um modo geral, poltronas caríssimas e de uma beleza incomum, normalmente encontradas em ambientes 
de trabalhos de executivos, apresentam, muitas vezes, incríveis deficiências de projeto, devido a não consideração dos 
princípios ergonômicos, quando da sua concepção.

Os princípios devem ainda ser observados nos casos de admissão de pessoal para determinados tipos de atividade 
como, por exemplo, as que envolvem levantamento de peso pelo trabalhador. Deve-se então quando da seleção, eliminar 
os predispostos a problemas na coluna vertebral.

A aplicação dos princípios ergonômicos tem lugar assim, já quando da admissão de pessoal. Esta aplicação da ERGO-
NOMIA SELETIVA por parte do selecionador de pessoal possibilitará não só que se evite acidente de trabalho, como 
também propiciará melhores condições de trabalho, aumentando assim, o rendimento e trazendo, consequentemente a 
diminuição dos custos operacionais.

A contribuição do selecionador de pessoal, é, portanto, decisiva para otimizar ergonomicamente as condições de trabalho 
nas empresas.

6.7) O PSICÓLOGO E A ERGONOMIA:

Por que os Psicólogos também se interessam pela Ergonomia?

Com o desenvolvimento da tecnologia, a natureza do trabalho se modificou. À medida que a indústria moderna se 
automatiza, ela dispensa cada vez mais o trabalho pesado do operário, que tende a utilizar mais suas capacidades de 
memória, percepção e visão periférica.

A fadiga nervosa e as neuroses de trabalho atualmente são muitas vezes mais comuns do que a fadiga muscular.
A realidade é que, mesmo altamente automatizadas, as indústrias não podem dispensar o elemento humano, pois é ele 
quem faz a máquina funcionar, é ele que está no centro do processo produtivo, é ele o elemento mais importante. Daí a 
necessidade de se dar ao homem melhores condições de trabalho, para que sob menor tensão, erre menos, evite aci-
dentes, e produza mais. Isto em ERGONOMIA chama-se OTIMIZAÇÃO.
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OTIMIZAR é dar condições de trabalho ao empregado como ao empregador.

O Psicólogo deve cooperar com o Engenheiro de Segurança da empresa visando determinar se o acidente de trabalho 
não tem como causas tensões exercidas sobre o operador devido às características inadequadas da máquina ou do 
ambiente de trabalho.

6.8) OUTRAS APLICAÇÕES DA ERGONOMIA:

Embora a Ergonomia se destine especificamente a otimizar o ambiente de trabalho do homem, ela pode e deve também 
ser aplicada ao seu ambiente de lazer e ao seu ambiente doméstico, onde aliás, várias das atividades não deixam de 
ser um trabalho.

O conhecimento dos princípios ergonômicos possibilita, por exemplo, que o homem, ao fazer a decoração de seu lar, 
evite o contraste excessivo de cores, pois este gera cansaço visual.

Outros exemplos:
- quando da compra de sofás e cadeiras, deve-se escolher aqueles que além de estéticos, sejam ergonomicamente confortáveis;
- quando da escolha de eletrodomésticos, deve-se optar pêlos mais práticos de serem manejados;
- quando da orientação para a execução de um armário, em que será embutida a TV, deve-se estabelecer um posiciona-
mente para ela, em altura compatível com a dos olhos. Do mesmo modo, deve-se manter uma distancia relativa conve-
niente entre a TV e o sofá, evitando que as radiações emitidas afetem o telespectador;

- quando da compra de uma tábua de passar roupa, deve-se escolher uma que tenha regulagem de altura, para possibi-
litar seu ajuste a pessoa que for utilizá-la.

No lazer externo a aplicação da ergonomia também seria desejável. No caso dos cinemas, um assento desconfortável 
tira quase todo o prazer de um bom filme. No caso de teatros, restaurantes, onde é comum o uso de cadeiras em ângulo 
reto, existem as mesmas condições de desconforto.

Como estes, poderíamos dar outros inúmeros exemplos da necessidade da aplicação dos princípios ergonômicos tam-
bém ao lazer do homem. Por tudo que foi exposto, onde só alguns aspectos da
ergonomia foram abordados com mais detalhes, podemos concluir afirmando que: “A Ergonomia não é Ciência do futuro, 
e sim, uma ciência cuja aplicação é fundamental na nossa vida atual”

Questões
1. Faça uma dissertação de cerca de 10 linhas sobre Ergonomia.
2. Pesquisa: O que é Síndrome de Burn Out?
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Capítulo 7 – ESTUDOS DE CASO

7.1) CASO 1 – PENSANDO NO FUTURO

São 5 da tarde, e o inspetor Almeida vai indo para o hotel, depois de um dia no centro de treinamento na matriz do banco. 
Ele está achando que sua vida profissional vai sofrer uma grande transformação.
Quando Almeida começou a trabalhar como inspetor no banco, há uns 15 anos, a profissão já era bem diferente do que é hoje. 
Naquele tempo, os inspetores faziam visitas periódicas às agências, ou eram chamados pelos gerentes, ou enviados pelos 
inspetores-chefes, para fazer inspeções de rotina ou resolver problemas. Seu trabalho consistia basicamente em procurar e 
evitar irregularidades. Por isso, os inspetores eram vistos como emissários da administração central, que viviam caçando coisas 
erradas. Tendo sido funcionário, Almeida sabe que os funcionários não gostavam dos inspetores e os temiam.

De uns tempos para cá, o banco passou a treinar os inspetores para serem menos fiscais e mais parceiros dos funcioná-
rios. Dentro das diretrizes da qualidade total, os inspetores deveriam orientar os funcionários para fazer as coisas certas 
da primeira vez, de maneira a seguir corretamente os procedimentos do banco e trabalhar para a satisfação do cliente.
Agora, o banco está propondo o que Almeida acha uma revolução. Ele vai trabalhar praticamente sem chefe, monitoran-
do as agências de sua região através de um computador portátil. O computador vai lhe dar acesso a todas as operações 
e ele poderá detectar as irregularidades à distância.

Porém, como as operações são muito numerosas, ele deverá ser capaz de selecionar aquelas que pareçam fugir dos 
padrões normais para determinadas agências. Por exemplo, depósitos muito elevados em agências de pequeno movi-
mento devem ser pesquisadas. Antes, o inspetor só descobria essas operações quando visitava a agência, ou quando o 
gerente chamava. Agora, ele deverá ser capaz de criar seus próprios critérios de análise e decisão, de modo a descobrir 
problemas que indiquem a necessidade de orientação ou correção.

Além disso, ele deverá ser dono de seu próprio tempo, de sua programação de visitas e de suas tarefas. Ele deverá ser capaz 
até mesmo de escolher as tarefas a realizar. Enfim, ele deverá ser seu próprio administrador e depender menos do inspetor-
-chefe de sua região. Aliás, no treinamento de hoje, os chefes insistiram nesse ponto. Até mesmo um dos diretores do banco 
esteve presente, dizendo que a cultura da autogestão deve substituir a cultura da subordinação em nossa empresa. E assim, 
no caminho para o hotel, Almeida vai pensando nas mudanças em seu trabalho e sua vida profissional.

QUESTÕES PARA DEBATE
1) Que mudanças irão ocorrer no trabalho e na vida profissional de Almeida?
2)Quem será seu chefe de agora em diante?
3)Que novas habilidades ele deverá adquirir?
4)Quais são as causas dessas mudanças?

7.1) CASO 2 – MR. TAYLOR RESOLVE UM PROBLEMA

Estamos em 1898. A Bethlehem Steel vendeu 80 mil toneladas de ferro em lingotes. Agora é preciso carregar vagões com 
os lingotes, que estão amontoados em pequenas pilhas ao ar livre. Essa operação deve ser executada manualmente. 
Os operários contratados para essa gigantesca tarefa começaram movimentando 12,5 toneladas por homem por dia, o 
melhor que se pode conseguir.

Chamado para estudar a eficiência do processo, Frederick Taylor chegou decidido a aplicar a administração científica. O 
Sr. Taylor adotou uma combinação de pagamento elevado, proporcional à quantidade movimentada, seleção dos melho-
res trabalhadores e orientação para realizar a tarefa.

Porém, o Sr. Taylor percebeu que os trabalhadores iriam começar correndo, para ganhar bastante, e rapidamente fica-
riam exaustos, sendo obrigados a interromper o trabalho muito antes de terminá-lo.

O Sr. Taylor, então, descobriu que homens de físico adequado conseguiriam aumentar a quantidade de toneladas mo-
vimentadas, com total segurança, desde que os supervisores os obrigassem a descansar a intervalos frequentes. Em 
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resumo, ele descobriu que, para produzir o melhor resultado possível, um trabalhador que ele considerava de primeira 
classe, carregando lingotes que pesavam cerca de 45 quilos, deveria trabalhar apenas 43% do tempo. A “ciência” de 
carregar lingotes de ferro, desse modo, consistia primeiro em escolher o homem apropriado, e segundo, em obrigá-lo a 
descansar a intervalos que se havia descoberto serem os mais eficientes, após cuidadosa investigação.

Como consequência da intervenção do Sr. Taylor, os homens passaram a movimentar, em média, 47,5 toneladas por 
dia. Esse resultado ele conseguiu não por meio do estudo de tempos e movimentos, mas da minização do dispêndio da 
energia muscular. E assim, Frederick Taylor demonstrou que os níveis mais altos de produtividade resultam da utilização 
eficiente da energia: trabalhar menos produz mais.

QUESTÕES PARA DEBATE
1)Que aconteceria se Taylor não obrigasse os homens a descansar? Você acha que eles se esgotariam e sua produtividade diminuiria, 
como Taylor previu?
2)De forma geral, qual a conseqüência do trabalho duro e ininterrupto?
3)O quê Taylor comprovou com esta experiência?
4)Você acha que trabalhar menos produz mais em qualquer situação? Você recomendaria isso a seus auxiliares?
5)Você conhece outras situações em que as pessoas precisam descansar para poder realizar uma tarefa?
6)Em sua opinião, por que algumas pessoas trabalham demais: necessidade, excesso de trabalho, falta de método, ergomania, vontade 
de agradar o chefe, recompensa elevada ou outro motivo?
7)Você acha que, de forma geral, as pessoas que trabalham com inteligência não precisam trabalhar muito para alcançar bons resultados?
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1. Estruturas de Mercado

1.1 Introdução

Se o dono de um posto de combustível aumentasse o preço que cobra pela gasolina em 20%, observaria uma grande 
redução na quantidade vendida, pois seus clientes rapidamente iriam comprar gasolina em outro posto. Por outro lado, 
se a empresa de fornecimento de água aumentasse o preço em 20%, seria observada apenas uma ligeira redução na 
quantidade de água vendida. Isso ocorre porque são empresas que possuem estruturas de mercado diferentes, mode-
lando as decisões sobre os preços e a produção das empresas que operam nestes mercados.

O objetivo é examinar a determinação de preços e produção sob diferentes condições de mercado. As diferentes estru-
turas de mercado estão condicionadas por três variáveis principais:

• Número de firmas produtoras no mercado;
• Tipo do produto (idênticos ou diferenciados);
• Existência de barreiras à entrada de novas empresas.

Se considerarmos o mercado de bens e serviços, as formas de mercado, segundo as 3 características acima são:

a) concorrência perfeita: número infinito de firmas, produto homogêneo, e não existem barreiras à entrada de firmas;
b) monopólio: uma única empresa, produto sem substitutos próximos, com barreiras à entrada de novas firmas;
c) concorrência monopolística: inúmeras empresas, produto diferenciado, livre acesso de firmas ao mercado;
d) oligopólio: pequeno número de empresas que dominam o mercado, os produtos podem ser homogêneos ou diferen-
ciados, com barreiras à entrada de novas empresas.

OBS: o mercado de fatores de produção (fornecimento de insumos) também apresenta várias formas de mercado: con-
corrência perfeita, monopsônio, concorrência monopolística e oligopsônio.

1.2 Concorrência pura ou perfeita

É um tipo de mercado em que há um grande número de vendedores (empresas), sendo que uma empresa, isoladamente, 
por ser insignificante (um “átomo”) não afeta os níveis de oferta do mercado e, conseqüentemente, o preço de equilíbrio 
(Vanconcellos e Garcia, 2003). Neste tipo de mercado devem prevalecer ainda as seguintes hipóteses:

• Atomicidade (mercado atomizado): é um mercado com infinitos vendedores e compradores, de forma que um agente 
isolado não tem condições de afetar o preço de mercado. Nesse caso, cada comprador e vendedor aceita o preço de 
mercado como dado, por isso são chamados tomadores de preços

• Produto homogêneo: todas as firmas oferecem um produto semelhante (homogêneo), ou seja, não existe diferenciação 
entre produtos ofertados pelas empresas concorrentes;

• Mobilidade: não existem barreiras para o ingresso e saída de empresas neste mercado, tanto de compradores como 
de vendedores;

• Racionalidade: os empresários maximizam lucro e os consumidores maximizam satisfação ou utilidade no consumo de 
um bem;

• Transparência de mercado: todas as informações sobre lucros, preços, qualidade etc. são conhecidas por todos os 
participantes do mercado (compradores e vendedores).

OBS: estas hipóteses refletem um mercado ideal e pouco realista. Entretanto, representam uma base, ou seja, um refe-
rencial para a construção de modelos mais próximos da realidade.
Para sabermos qual o ponto de produção ideal para uma empresa que opera em concorrência perfeita, ou seja, o ponto 
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de lucro máximo é preciso determinar as receitas e os custos desta empresa, a partir do comportamento da demanda.
A curva de demanda de uma empresa perfeitamente competitiva é representada por uma reta horizontal. Isso porque o 
preço é estabelecido pelas forças de mercado e nenhuma firma, isoladamente, tem condições de alterar ou praticar pre-
ço superior ao estabelecido. Como os produtos são homogêneos, se a firma vender a um preço mais alto, não venderá 
nada, pois os consumidores procurarão onde está mais barato. Por outro lado, a firma não venderá a um preço mais 
baixo, pois não estaria maximizando seu lucro.

Uma característica do mercado em concorrência perfeita é que, a longo prazo, não existem lucros extraordinários (onde 
as receitas superam os custos), mas apenas lucros normais. Isso porque, em função da transparência de mercado, se 
existirem lucros extraordinários, isso atrairia novas firmas para o mercado, já que não há barreiras à entrada. Com o 
aumento de oferta, os preços de mercado cairiam e, conseqüentemente, os lucros extraordinários seriam reduzidos, até 
tornarem-se lucros normais, quando cessaria a entrada de novas empresas no mercado.

1.3 MONOPÓLIO

1.3.1 Características

O mercado monopolista se caracteriza por apresentar condições totalmente opostas às da concorrência perfeita.
Características ou hipóteses desse mercado:

• Uma única empresa produtora do bem ou serviço;
• Não há produtos substitutos próximos ou concorrentes e, portanto, pode influir sobre o preço de mercado de seus pro-
dutos, se tornando formador de preços;
• Existem barreiras à entrada de firmas concorrentes.

A causa principal para a existência do monopólio está nas barreiras à entrada: ou seja, um monopólio permanece como único 
vendedor em um mercado porque outras empresas não conseguem entrar no mercado e concorrer com ele. As barreiras ao 
acesso de novas empresas nesse mercado têm 3 origens: quando um recurso chave é propriedade de uma empresa; quando 
o governo concede a uma única empresa o direito de produzir com exclusividade algum bem e quando os custos de produção 
tornam um único produtor mais eficiente que os demais. Os tipos de barreiras estão descritas a seguir:

o Monopólio puro ou natural: ocorre quando o mercado, por suas próprias características, exige a instalação de grandes plantas 
industriais, que operam normalmente com economias de escala e custos unitários bastante baixos, possibilitando à empresa 
cobrar preços baixos por seu produto, o que acaba praticamente inviabilizando a entrada de novos concorrentes;

Proteção de patentes: enquanto a patente não cair em domínio público, a empresa é a única que detém a tecnologia 
apropriada para produzir aquele determinado bem;

o Elevado volume de capital: a empresa monopolista necessita de um elevado volume de capital e uma alta capacitação 
tecnológica;

o Controle sobre o fornecimento de matérias-primas –chaves. Ex: a empresa Alcoa detinha quase todas as minas de 
bauxita nos Estados Unidos (matéria-prima para a fabricação do alumínio);

o Tradição no mercado: Ex: os japoneses precisaram investir muito dinheiro, durante muito tempo, para concorrer com a 
tradição dos relógios suíços.
OBS: ao contrário da concorrência perfeita, como no monopólio existem barreiras à entrada de novas empresas, os 
lucros extraordinários devem persistir também a longo prazo.

Clientes do monopólio têm pouca escolha, a não ser pagar o preço cobrado, qualquer que seja. Contudo, a empresa 
não coloca qualquer nível de preço porque preços altos reduzem a quantidade vendida, e, consequentemente, o lucro.
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1.3.2 Funcionamento do mercado em monopólio

É importante saber qual o ponto de produção ideal, ou seja, onde o lucro da empresa é máximo. Dada a tecnologia e os 
preços dos insumos, a firma monopolista determinará seus custos de produção. Por outro lado, a firma fixa o preço ou a 
quantidade produzida.

Dada a demanda que os consumidores desejam adquirir a cada nível de preços, a firma escolhe aquela combinação que 
lhe dá maior lucro.

Exemplo:

1.4 CONCORRÊNCIA MONOPOLÍSTICA
Trata-se de uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio e que possui as seguin-
tes características:

• Número relativamente grande de empresas ofertando um dado bem ou serviço;
• Cada empresa produz um produto diferenciado, seja por características físicas (composição química), embalagem ou 
prestação de serviço complementar (propaganda, atendimento, brindes e atendimento pós-venda);
• Não há barreiras à entrada de novas empresas neste mercado;
• Cada empresa tem certo poder sobre os preços, dado que os produtos são diferenciados e os consumidores têm op-
ções de escolha.

Exemplos: serviços médicos, serviços odontológicos, grande parte dos produtos de higiene e limpeza (pasta, desodoran-
te etc), refrigerantes, sabão em pó etc.

OBS: como não existem barreiras à entrada de firmas neste mercado, há tendência à longo prazo das firmas em con-
corrência monopolística apresentarem apenas lucros normais. Assim, quando há lucros extraordinários no curto prazo, 
atraem-se novas firmas para o mercado, aumentando a oferta do produto, até chegar num ponto que o lucro torna-se 
normal, quando então param de entrar concorrentes.

1.4 CONCORRÊNCIA MONOPOLÍSTICA

Trata-se de uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio e que possui as seguin-
tes características:

• Número relativamente grande de empresas ofertando um dado bem ou serviço;
• Cada empresa produz um produto diferenciado, seja por características físicas (composição química), embalagem ou 
prestação de serviço complementar (propaganda, atendimento, brindes e atendimento pósvenda);

Quantidade
Demandada (Q)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Preço (P)

22
20
18,3
16,8
15,1
13,5
12,0
10,5
9,0
7,4
5,9
4,4

Receita Total
(Q x P)
22
40
55
67
75,5
81,2
84
84
80,8
74,4
64,8
52,6

Receita
Marginal
-
18
15
12
8,5
5,7
2,8
0
-3,2
-6,4
-9,6
-12,2

Receita Média
(RT / Q)
22
20
18,3
16,75
15,1
13,5
12
10,5
8,9
7,44
5,9
4,4
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• Não há barreiras à entrada de novas empresas neste mercado;
• Cada empresa tem certo poder sobre os preços, dado que os produtos são diferenciados e os consumidores têm 
opções de escolha.

Exemplos: serviços médicos, serviços odontológicos, grande parte dos produtos de higiene e limpeza (pasta, desodoran-
te etc), refrigerantes, sabão em pó etc.

OBS: como não existem barreiras à entrada de firmas neste mercado, há tendência à longo prazo das firmas em con-
corrência monopolística apresentarem apenas lucros normais. Assim, quando há lucros extraordinários no curto prazo, 
atraem-se novas firmas para o mercado, aumentando a oferta do produto, até chegar num ponto que o lucro torna-se 
normal, quando então param de entrar concorrentes.

1.5 OLIGOPÓLIO

Estrutura de mercado que apresenta as seguintes características:

Pequeno número de empresas no mercado ou um pequeno número de empresas dominando um setor com muitas em-
presas. Ex: automobilísticas, eletrodomésticos etc.

• Produtos homogêneos ou diferenciados;
• Existência de barreiras à entrada de empresas neste mercado (barreiras tecnológicas, de investimento financeiro etc);
• Devido à existência de empresas dominantes, elas têm o poder de fixar os preços de venda;

Há 2 tipos de oligopólio:
• Oligopólio homogêneo (quando o produto é homogêneo): Ex: cimento
• Oligopólio diferenciado (quando o produto é diferenciado): Ex: automóveis.

OBS: de forma semelhante ao monopólio, a longo prazo os lucros extraordinários permanecem, pois há barreiras à en-
trada de novas empresas.

As empresas oligopolistas atuam de duas formas:
• Quando as empresas concorrem entre si, via guerra de preços ou de promoções;
• Quando as empresas formam cartéis (união das firmas para evitar a competição, repartir o mercado e fixar preços). 
As empresas num cartel concordam quanto à quantidade total a ser produzida e quanto à produção de cada integrante.
Quadro resumo:

Característica

1. Quanto ao
número de
empresas

2. Quanto ao
produto

3. Quanto ao
controle das
empresas sobre
os preços

4. Quanto à
concorrência
extra-preço

5. Quanto à
condições de
ingresso na indústria

Concorrência
perfeita
Muito grande

Homogêneo. Não há
quaisquer diferença

Não há possibilidades de
manobra pelas empresas

Não é possível e
nem seria eficaz

Não há barreiras

Monopólio

Só há uma
empresa

Não há substitutos
próximos

As empresas têm grande poder 
para manter preços relativamente 
elevados, sobretudo quando não há 
intervenções restritivas do governo
A empresa geralmente recorre a 
campanhas institucionais, para
salvaguardar sua imagem

Barreiras ao acesso
de novas empresas

Oligopólio

Pequeno

Pode ser homogêneo ou
diferenciado

Embora dificultado pela
interdependência entre as
empresas, estas tendem a formar 
cartéis controlando preços e quotas 
de produção
É intensa, sobretudo quando
há diferenciação do produto

Barreiras ao
acesso de novas
empresas

Oligopólio

Grande

Diferenciado

Pouca margem de
manobra, devido à
existência de
substitutos próximos

É intensa, exercendo-se
através de diferenças físicas,
embalagens e prestação
de serviços complementares

Não há barreiras
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1.6 FORMAÇÃO DE PREÇOS DE FATORES DE PRODUÇÃO

A demanda de fatores de produção deriva da demanda de bens e serviços finais de consumo. Quanto mais os consumi-
dores demandam produtos e serviços, tanto mais os empresários demandarão mão-de-obra, capitais e atérias-primas. 
Por exemplo, a demanda de pneus pela indústria automobilística depende da demanda de automóveis, caminhões e 
ônibus. Se as vendas de veículos aceleram-se, os fabricantes demandam mais pneus, o que se reflete sobre seus preços 
no mercado.

As estruturas de mercado de fatores são resumidas a seguir (Vasconcellos e Garcia, 2003):

• Concorrência perfeita no mercado de fatores => é um mercado onde existe uma oferta abundante do fator de produção 
(Exemplo: mão de obra), o que torna o preço desse fator constante. Os ofertantes ou fornecedores, como são em grande 
número, não têm condições de obter preços mais elevados por seus serviços;

• Monopsônio => trata-se de uma forma de mercado na qual há somente um comprador para muitos vendedores dos 
serviços dos insumos. É o caso da empresa que se instala em uma determinada cidade do interior e, por ser a única, 
torna-se demandante exclusiva da mão-de-obra local e das cidades próximas, tendo para si a totalidade da oferta de 
mão-deobra.

• Oligopsônio =>é um mercado onde existem poucos compradores que dominam o mercado para muitos vendedores. 
Exemplo: indústria de laticínios. Em cada cidade existem dois ou três laticínios que adquirem a maior parte do leite dos 
inúmeros produtores rurais locais. A indústria automobilística, além de oligopolista no mercado de bens e serviços,
também é oligopolista na compra de autopeças.

• Monopólio bilateral => ocorre quando um monopsonista, na compra do fator de produção, defronta-se com um monopo-
lista na venda desse fator. Por exemplo, só a empresa A compra um tipo de aço que é produzido apenas pela siderúrgica 
B. A empresa A é monopsonista, porque só ela compra esse tipo de aço, e a siderúrgica B. Assim, a empresa A é monop-
sonista, porque só ela compra esse tipo de aço, e a siderúrgica B é monopolista, porque só ela vende esse tipo de aço.

2. Maximização de lucros

O objetivo de toda empresa é maximizar seu lucro. Em termos econômicos, isso ocorre no nível de produção onde sua 
receita marginal é igual a seu custo marginal (RMg = CMg). Ou seja, quando o que se acresce em termos de custo é 
igual ao que se acresce em termos de receita, ao se produzir uma unidade a mais do bem em questão. Vejamos alguns 
dados importantes:

Receita Total (RT) = preço de venda do produto x quantidade produzida

Receita Marginal (RMg) = Δ RT / Δ quantidade produzida

Lucro Total (LT) = receita total (RT) – custo total (CT)

Lucro Médio (LMe) = receita média (RMe) – custo total médio (CTMe)

OBS: Como em concorrência perfeita a receita marginal é igual ao preço de mercado, então temos: RMg = P = CMg.

3. Economia Brasileira

3.1 Introdução à Macroeconomia

A Macroeconomia estuda a economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento de grandes agre-
gados, tais como: renda e produto nacional, nível geral de preços, emprego e desemprego, estoque de moeda e taxa de
juros, balanço de pagamentos e taxa de câmbio (Vasconcellos e Garcia, 2003).
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Este enfoque mais agregativo deixa de lado o comportamento das unidades econômicas individuais (empresas e con-
sumidores), entretanto, permite estabelecer relações entre grandes agregados e proporcionar melhor compreensão de 
algumas interações mais relevantes da economia.

3.1.1 Metas de política macroeconômica

As metas de política macroeconômica são:

• Alto nível de emprego
• Estabilidade de preços
• Distribuição de renda socialmente justa
• Crescimento econômico

3.1.2 Estrutura da análise macroeconômica

A macroeconomia enfoca a Economia como se ela fosse constituída por uma parte real e uma parte monetária, divididas 
em mercados: o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado financeiro (monetário e de títulos) e o
mercado cambial.

Estrutura da análise macroeconômica

3.1.3 Instrumentos de política macroeconômica

A política macroeconômica envolve a atuação do governo sobre a capacidade produtiva (oferta agregada) e sobre as 
despesas planejadas (demanda agregada), com o objetivo de permitir que a economia opere no pleno emprego, com
baixas taxas de inflação e uma distribuição de renda justa. Os principais instrumentos para atingir tais objetivos são:

• Política fiscal
• Política monetária
• Política cambial e comercial
• Política de rendas.

a) Política Fiscal
Refere-se a todos os instrumentos que o governo dispõe para a arrecadação de tributos (política tributária) e o controle 
de suas despesas (política de gastos).
Por meio da manipulação da estrutura e alíquotas de impostos, a política tributária é utilizada para estimular ou inibir os 
gastos de consumo do setor privado.
Ex: se o objetivo da política econômica é reduzir a taxa de inflação, as medidas fiscais utilizadas são a redução de gastos 
públicos e/ou o aumento da carga tributária para inibir o consumo.

b) Política Monetária
Refere-se à atuação do governo sobre a quantidade de moeda, de crédito, de títulos públicos e das taxas de juros. Os 
instrumentos disponíveis para tal são:

Parte Real da
economia

Parte Monetária
da economia

Mercados
Mercado de bens e serviços

Mercado de trabalho

Mercado financeiro

Mercado de divisas

Variáveis determinadas
-Produto Nacional
- Nível Geral de Preços
- Nível de Emprego
- Salários Nominais
- Taxa de Juros
- Estoque de Moeda
- Taxa de Câmbio
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• Emissões
• Reservas compulsórias (percentual de depósitos que os bancos comerciais devem colocar à disposição do Banco Central)
• Open market (compra e venda de títulos públicos)
• Redesconto (empréstimos do Banco Central aos bancos comerciais)
• Regulamentação sobre crédito e taxa de juros.

Ex: se o objetivo é controlar a inflação, a medida apropriada de política monetária seria diminuir o estoque de moeda 
da economia através da redução das emissões, do aumento das reservas compulsórias ou compra de títulos públicos.

c) Política cambial e comercial
São políticas que atuam sobre as variáveis relacionadas ao setor externo da economia. A política cambial refere-se à atu-
ação do governo sobre a taxa de câmbio. O governo, através do Banco Central, pode fixar a taxa de câmbio ou permitir 
que ela flutue de acordo com a oferta e a demanda de divisas. A política comercial diz respeito aos instrumentos de in-
centivos às exportações e/ou estímulo e desestímulo às importações, através de estímulos fiscais, tarifários e creditícios.

3.2. Os principais agregados macroeconômicos

O objetivo da Macroeconomia é a formação e a distribuição de produto e renda gerados pela atividade econômica. É 
o chamado fluxo circular de renda. A partir deste fluxo, estabeleceremos os conceitos dos principais agregados macro-
econômicos (produto nacional, despesa nacional, renda nacional, valor adicionado, poupança agregada, investimento 
agregado e depreciação).

O fluxo do produto e o fluxo de rendimentos propiciam 3 óticas pelas quais pode ser medida a atividade econômica e 
que chegam ao mesmo resultado numérico. A partir delas, podemos definir os conceitos de Produto Nacional, Despesa 
Nacional e Renda Nacional.

3.2.1. Produto Nacional (PN)

É o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo. É a medida do fluxo de pro-
dução, ou seja, pela ótica da produção de bens e serviços das empresas.

PN = Σ p x q

Onde p = preço unitário dos bens e serviços finais

q = quantidades produzidas dos bens e serviços finais
Σ = soma

3.2.2. Despesa Nacional (DN)

É o valor das despesas dos vários agentes na compra de bens e serviços finais. Ou seja, é o gasto dos agentes econô-
micos com o produto nacional.

DN = Despesas de consumo (das famílias + das empresas + do governo + do resto do mundo)

3.2.3. Renda Nacional (RN)

É a soma dos rendimentos pagos às famílias, que são proprietárias dos fatores de produção, pela utilização de seus 
serviços produtivos, em determinado período de tempo.

Renda Nacional = salários + juros + aluguéis + lucros
OBS: então, existem 3 óticas que permitem medir o resultado econômico agregado de um país. São óticas diferentes, 
mas que chegam ao mesmo valor numérico => PN = DN = RN
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3.2.4. Valor Adicionado (VA)

É o valor que se adiciona ao produto em cada estágio de produção. Somando o valor adicionado em cada estágio de 
produção chegamos ao produto nacional da economia.

Portanto, o valor adicionado é uma forma alternativa e mais operacional para medir o produto e a renda nacional do que 
diretamente pela soma de produtos finais.

Valor Adicionado = valor bruto de produção (receita de vendas) – consumo de produtos intermediários (matérias-primas 
e componentes)

3.2.5. Poupança Agregada (S)

É a parcela da Renda Nacional recebida pelas famílias e não consumida no período.

S = RN – C C = Consumo Agregado
Lembrando que RN = Salários + juros + aluguéis + lucros

3.2.6. Investimento Agregado (I)

É o gasto com bens que foram produzidos mas não foram consumidos no período, e que aumentam a capacidade 
produtiva da economia para os períodos seguintes. Os bens produzidos e não consumidos no período são máquinas e 
equipamentos, imóveis, variação de estoques, ou seja, bens de capital.

I = PN – C

OBS: Investimento Agregado é conceito que envolve produtos físicos. Assim, “investir em ações”, por exemplo, não é um 
investimento no sentido econômico. Trata-se de uma transferência financeira, que não aumenta a capacidade produtiva 
da economia. Já quando a empresa utiliza esse recurso ou parte dele para comprar equipamentos, aí sim, temos carac-
teriza um investimento no sentido macroeconômico.

3.2.7. Receita Fiscal do Governo (T)

Quando incluímos o governo na economia, além das famílias e das empresas, 2 novos agregados macroeconômicos 
surgem, a receita fiscal do governo e os gastos do governo.

A receita fiscal do governo constitui-se das seguintes receitas:
• Impostos indiretos => incidem sobre transações com bens e serviços. Exemplo: ICMS e IPI.
• Impostos Diretos => incidem sobre as pessoas físicas e jurídicas. Exemplo: Imposto de Renda e IPTU.
• Contribuições à Previdência Social => encargos trabalhistas recolhidos de empregados e empregadores.

a) Receita de Vendas

b) Compras intermediárias

Valor adicionado (a – b)

Trigo
100.000

0

100.000
Renda paga pelo
setor de trigo aos
fatores de produção
(VA trigo)

Farinha
400.000

100.000

300.000
Renda paga pelo
setor de farinha
aos fatores de
produção
(VA farinha)

Pão
1.000.000

400.000

600.000
Renda para pelo
setor de panificação
aos fatores de
produção (VA pão)

=> PN = DN = 1.000.000

= 1.000.000 = RN
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• Outras receitas do governo => taxas, multas, pedágios etc.

3.2.8. Gastos do Governo (G)

São 3 os tipos de gastos do governo:

• Gastos dos Ministérios, Secretarias e Autarquias => gastos com justiça, segurança, salários, compra de materiais, 
aquisição de equipamentos, construção de estradas, escolas etc.
• Gastos das empresas públicas e sociedades de economia mista => Ex: Petrobrás e USP.
• Gastos com transferências e subsídios => pagamentos a aposentados, bolsas de estudos, subsídios ao setor privado etc.

OBS: quando os gastos superam a arrecadação temos um déficit primário ou fiscal. Se, por outro lado, a arrecadação 
supera os gastos, temos o superávit primário ou fiscal.

3.2.9. Exportações (X) e Importações (I)

Quando incluímos na análise econômica o resto do mundo, as exportações e as importações surgem como agregados 
macroeconômicos.
As exportações são as compras que os estrangeiros fazem de nossos bens e serviços, ou seja, são os gastos do setor 
externo com nossas empresas.
As importações são as compras de bens que nós fazemos no exterior, quando gastamos com o resto do mundo.

3.3. A Demanda Agregada de bens e serviços (DA)

A Demanda Agregada é a soma dos gastos dos 4 agentes econômicos: despesas das famílias com bens de consumo (C), 
gastos das empresas com investimentos (I), gastos do governo (G) e despesas líquidas do setor externo (X – M), assim:
DA = C + I + G + (X – M)

Tendo em vista que a Oferta Agregada de bens e serviços não se altera no curto prazo, dados os estoques de fatores de 
produção, as alterações do nível de equilíbrio da renda e do produto nacional devem-se exclusivamente às variações da
demanda agregada de bens e serviços.

Assim, numa situação de desemprego de recursos, a política econômica deve procurar elevar a demanda agregada, o 
que permitiria às empresas recuperar sua produção potencial e restabelecer os níveis de renda e emprego. Essa eleva-
ção da demanda pode se dar via políticas que estimulem o consumo, o investimento privado, as exportações e os gastos 
do governo.

3.4. Comportamento dos agregados macroeconômicos no mercado de bens e serviços

Para viabilizar as políticas macroeconômicas, torna-se necessário estabelecer relações funcionais, de causa e efeito, 
entre variáveis econômicas, detectando os fatores que afetam seu comportamento. Se for possível estabelecer estas
relações, as autoridades poderão ter uma visão melhor de como atuar sobre as mesmas, através da aplicação dos ins-
trumentos de política econômica.

3.4.1 Consumo Agregado (C)

Corresponde à parcela da renda destinada a aquisição de bens e serviços para a satisfação das necessidades dos indivíduos.

Os determinantes do consumo são:
• Nível de renda disponível => quanto mais for a renda disponível, maior será o consumo
• Riqueza => dado um igual nível de renda, tende a consumir mais quem possuir maior riqueza (Ex: imóveis, terras, 
máquinas, ações, títulos etc)
• Taxa de juros => quanto maior a taxa de juros, mais os indivíduos vão querer poupar hoje, o que reduzirá o consumo presente



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

11

• Sistema financeiro => o grau de desenvolvimento do sistema financeiro, sua organização e suas regras também afetam 
o nível de consumo dos indivíduos. Ex: numa economia onde o sistema financeiro é pouco desenvolvido, as possibilida-
des de aplicação financeira são limitadas, assim, os indivíduos tendem a poupar menos e consumir mais
• Disponibilidade de crédito => se houver grande disponibilidade de crédito pelo sistema financeiro para financiar a com-
pra de bens duráveis, os indivíduos tendem a poupar menos e consumir mais
• Expectativa de renda futura => se os indivíduos esperam que no futuro terão uma renda maior do que ganham hoje, 
maior será o estímulo para consumirem hoje.

3.4.2. Investimento Agregado (I)

É a aquisição de bens de capital, máquinas, equipamentos, edifícios e estoques, com vistas a gerar maior produção 
futura. È a principal variável para explicar o crescimento da renda nacional de um país.

Os determinantes do investimento são:
• Retorno esperado do investimento => é o principal fator a influir na decisão de investir. Este retorno esperado depende 
do fluxo de receita futura que o indivíduo espera do investimento, comparando com os gastos incorridos em sua execu-
ção. Assim, quanto maior o retorno esperado, maior será o investimento agregado.
• Taxa de juros => quanto maior a taxa de juros, menor será o investimento, pois o custo de se emprestar dinheiro para 
investir fica muito alto
• Disponibilidade de financiamento => são os recursos dos poupadores (famílias) que são destinados para financiamento das 
mpresas investidoras. Quanto maior a disponibilidade de financiamentos, maior o volume de investimentos na economia.

OBS: as demais variáveis macroeconômicas como gastos do governo, arrecadação tributária, exportações e importa-
ções não dependem de outras variáveis econômicas.

São variáveis autônomas.

3.5 Inflação

3.5.1 Conceitos

A inflação é um dos fenômenos econômicos mais perversos, porque subtrai parte das rendas das pessoas, principal-
mente das que recebem renda fixa, e dos mais pobres, que não conseguem se resguardar de seus efeitos, nem mesmo 
parcialmente. A inflação é um fenômeno moderno, que surgiu com o uso generalizado do papel-moeda e com a expansão 
do sistema bancário.

A inflação pode ser definida como um processo de alta contínua e generalizada de preços, que provoca uma redução no 
poder de compra interno da moeda.

A taxa de inflação representa uma média ponderada da elevação dos preços, o que significa que os preços de alguns 
produtos aumentam mais do que o de outros.

De acordo com o valor que assume o índice inflacionário, a inflação pode ser caracterizada como:
a) inflação rastejante: menos de 10% ao ano
b) inflação alta: entre 10% e 20% ao ano
c) inflação galopante: entre 20% e 50% ao ano
d) hiperinflação: mais de 50% ao ano

3.5.2 Efeitos e Distorções provocadas pela inflação

Efeito sobre a distribuição de renda A inflação provoca a redução do poder aquisitivo das classes que possuem rendi-
mentos fixos, com prazos estipulados para reajuste. Neste caso, encontramos os assalariados e as classes mais baixas.
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Já os grupos que possuem rendimentos móveis, ou seja, que são reajustados periodicamente, pouco sofrem com a 
inflação. È o caso dos empresários e profissionais liberais, que muitas vezes conseguem aplicar parte de sua renda no 
setor financeiro, recebendo rendimentos elevados devido à inflação.

Efeito sobre o balanço de pagamentos
Elevadas taxas de inflação encarecem o produto nacional relativamente ao produzido no exterior. Assim, provocam 
estímulo às importações e desestímulo às exportações, diminuindo o saldo da balança comercial (exportações –
importações).

Efeitos sobre as expectativas
A expectativa de inflação afeta as estratégias de investimento na capacidade produtiva das empresas, pois há instabili-
dade e imprevisibilidade.
Assim, o nível de produção e emprego são conseqüentemente afetados.

3.5.3 Causas da Inflação

A inflação pode ser de dois tipos: inflação de demanda e inflação de custos.

Inflação de demanda
Quando existe excesso de demanda agregada em relação à produção disponível de bens e serviços. Ou seja, existe 
dinheiro demais à procura de poucos bens, e isso faz com que o nível geral de preços aumente.

Neste caso, a política recomendada para combater a inflação seria reduzir a demanda agregada por bens e serviços. 
Para reduzir essa demanda agregada as seguintes medidas poderiam ser tomadas:
- aumentar os impostos => isso reduz a renda das pessoas e o consumo
- aumentar os juros => o que aumenta a poupança e reduz o consumo
- reduzir a emissão de moeda => que reduz a moeda em circulação e também o consumo
- reduzir a disponibilidade de crédito => o que dificulta o consumo Inflação de custos

Ocorre quando os custos de certos insumos importantes aumentam e são repassados para os preços dos produtos. As 
razões para os custos dos insumos aumentarem são as seguintes: aumento dos salários quando as empresas monopo-
listas ou oligopolistas aumentam seus lucros e aumento nos preços das matérias-primas básicas.

Neste caso, a política recomendada é o controle direto dos preços, através de uma política salarial mais rígida ou o au-
mento da fiscalização sobre os lucros das empresas.

Outras causas de inflação
Os mecanismos de indexação formal (contratos, aluguéis e salários) e informal (reajuste de preços no comércio, indústria e 
tarifas públicas) provocam a perpetuação das taxas de inflação anteriores, que são sempre repassadas aos preços correntes.

Neste caso, a medida indicada é desindexar a economia, congelando os preços e salários para tentar eliminar a memória 
inflacionária. Outra medida seria trocar a moeda por outra moeda sem inflação.
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CAPÍTULO 1

O ESTADO BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OEstado brasileiro é definido como “a pessoa jurídica de direito público interno, visando regular os interesses estatais e 
sociais” (CC.art.41,I).

ELEMENTOS
A lei define como elementos do Estado brasileiro: o povo, o território nacional e Governo soberano. Ela não faz distinção 
entre o “Es tado” e o “país”. Na prática, porém, o Estado brasileiro se refere ao Governo soberano, ou seja, ao Estado em 
si (pessoa jurídica de direito público). O país (que inclui Estado,
povo e território) é mais amplo do que apenas o Estado. 

ESTRUTURA
A hierarquia dentro de cada um dos poderes obedece à seguinte ordem (decrescente) de autoridade: Poderes públicos, 
Órgã os Independentes, Órgãos Autônomos, Órgãos Superiores e Órgãos Subalternos Órgãos independentes
São os órgãos que representam os poderes do Estado:

· Poder Executivo: Presidência da República, governos estaduais, Distrito Federal e prefeituras;
· Poder Legislativo: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados do Brasil, Senado Federal, assembléias legislativas 
estaduais e câmaras municipais (ou câmaras de vereadores);
· Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça 
e de Alçada dos Estados-Membros, Tribunais do Júri, Vara da Justiça Comum e Vara da Justiça Especial.

Órgãos autônomos
São os órgãos da cúpula administrativa, abaixo dos órgãos independentes e  subordinados aos seus chefes diretamente. 
Têm auton omia técnica, financeira e administrativa. São todos os órgãos su bordinados diretamente aos chefes dos 
poderes, a saber:

· Ministérios
· Secretarias estaduais
· Secretaria municipais
· Advocacia-Geral da União
· Defensoria Pública da União

Órgãos superiores
São órgãos que detém o comando dos assuntos sob sua alçada, mas estão sempre sujeitos à subordinação a uma chefia 
mais alta, pois não detém autonomia financeira nem administrativa. São eles: os gabinetes, as secretarias-gerais, as 
inspetorias-gerais, as procuradorias administrativas e judiciais, as coordenadorias, os departamentos (como o Departa-
mento de Polícia Federal e as divisões administrativas).

Órgãos subalternos
São as Portarias e a seção de expediente inferiorme nte hierarquizados, Repartições Públicas e Escolas.

CLASSIFICAÇÃO
Os órgãos do Estado podem ser classificados de acordo com os seguintes critérios:

Quanto à atomicidade
Podem ser simples (compostos de um só centro de competência) ou compostos (há a existência de outro(s) órgão(s) na 
sua estru tura para fazer o seu trabalho).

Quanto à atuação funcional
Podem ser órgãos singulares (sua função é atribuída a um só agente, o chefe) ou órgãos colegiados (atuam e manifes-
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tam sua decisão de uma forma conjunta e majoritária, através de comitês)

VOCÊ SABIA?

As armas nacionais são um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil, conforme estabelece o art. 
13, § 1.º, da Constituição do Brasil. Os outros símbolos da República são a bandeira nacional, o hino nacional e o selo
nacional. O Brasão de Armas do Brasil foi desenhado pelo engenheiro Artur Zauer sob encomenda própria do Presidente 
Manuel Deodoro da Fonseca.
Segundo a Lei 5.700, de 1.º de setembro de 1971, as armas nacionais são as instituídas pelo decreto 4, de 19 de no-
vembro de 1889, com a alteração feita pela lei 5.443, de 28 de maio de 1968 e pela Lei 8.421, de 11 de Maio de 1992.
As armas nacionais, ou brasão nacional, compõe também a Faixa Presidencial, na parte frontal da mesma.

Pesquise mais em:
http://www.exercito.gov.br/01inst/Historia/simbnac/simbnasc.htm

1.5 OLIGOPÓLIO

Entende-se por Constituição o mínimo de preceitos jurídicos referentes à estrutura que os Estados adotaram com relação 
ao poder. Um Conjunto de normas que regem a nação, devendo ser entendida como a lei fundamental de um Estado.

Ser “República” significa ser a nação governada por pessoas escolhidas no seio do próprio povo, sem vocação heredi-
tária (c omo nas monarquias). Pela etimologia da palavra a “RES” é PÚBLICA, ou seja, as coisas todas pertencem ao
povo, e, por isso devem ser geridas pelo povo, constituindo um Estado Democrático de Direito que sintetiza a submissão 
do Brasil à vontade soberana do povo, segundo leis editadas pelo próprio povo, no exercício desta soberania. A conquista 
do poder governante só se poderá fazer, democraticamente, pelas vias legais.

Desde 1964 estava o Brasil sob o regime da ditadura militar, e desde 1967 (particularmente subjugado às alterações 
decorrentes dos Atos Institucionais) sob uma Constituição imposta pelo governo. O regime de exceção, em que as garan-
tias individuais e sociais eram diminuídas (ou mesmo ignoradas), e cuja finalidade era garantir os interesses da ditadura
(internalizado em conceitos como segurança nacional, restrição das garantias fundamentais, etc.) fez crescer, durante o 
processo de abertura política, o anseio por dotar o Brasil de uma nova Constituição, defensora dos valores democráticos. 
Anseio este que se tornou necessidade após o fim da ditadura militar e a redemocratização do Brasil, a partir de 1985.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi elaborada com o objetivo de instituir um Estado Democráti-
co, destinado a assegurar o xercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar,  o desenvol-
vimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fun-
dada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional e com a solução pacífica das controvérsias.

Os fundamentos da Constituição são:
- a soberania;
- a cidadania;
- a dignidade da pessoa humana;
- os valores sociais do trabalho e livre iniciativa;
- o pluralismo político.

Além de ressaltar que: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição”.
Ressaltam-se os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
A
 redação da Constituição é desenvolvida e apresentada através dos temas, ou Títulos, abaixo relacionados:
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- Dos Princípios Fundamentais
- Dos Direitos e Garantias Fundamentais
- Da Organização do Estado
- Da Organização dos Poderes
- Da Defesa do Estado e das Instituições Democrátic as
- Da Tributação e do Orçamento
- Da Ordem Econômica e Financeira
- Da Ordem Social
- Das Disposições Constitucionais Gerais

EXERCÍCIOS

1) Faça uma pesquisa sobre a Bandeira Nacional e descreva o que representa as cores, símbolos e inscrições 
presentes em seu interior.

2) Descreva, com sua palavras, a definição do Estado Brasileiro.

3) Como é formada a Estrutura do Estado Brasileiro?

4) Quais os órgãos que representam os poderes do Estado Brasileiro?

5) Faça uma pesquisa sobre o Hino Nacional Brasileio destacando os principais elementos presentes.

6) Como podemos definir a Constuição de uma República ?

7) Descreva sua opinião na importância da Constituição Brasileira.

8) Quais os Fundamentos da nossa Constituição.

9) Como são descritos os objetivo fundamentais da Con stituição Brasileira?
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CAPÍTULO 2

TERMOS JURÍDICOS NO CONTEXTO EMPRESARIAL

OS Termos jurícos utilizados na legislação brasileira muitas vezes apresentes termos e palavras formais e o conhecimen-
to de sua definição é importante no entendimento e distinção da aplicabilidade da legislação no contexto empresarial.

O estudo do Direito, que tem como base o Direito Romano, de onde se origina e de onde se buscam muitos de seus 
termos, ainda faz uso de expressões em seu idioma original. Mesmo que “tradu zidos” do latim para outros idiomas, os 
termos jurídicos são bastante pa rticulares e peculiares e, e aplicados erroneamente, podem causar grandes mal enten-
didos ou confusões legais.

A seguir são listadas as principais terminações jur ídicas utilizadas no âmbito empresarial segundo o autor, Código Civil 
(2 002), e Dicionário de Termos Jurídicos Empresariais em Hoog (2006) e Acquaviva (1999):

AÇÃO : É o direito subjetivo de demandar, de ingressar em juízo para obter do Poder Judiciário uma solução para toda 
e qualquer p retensão ou conflito de pretensões. Em sentido mais restrito, a ação é o me io pelo qual se obtém uma res-
posta de mérito e, para tanto, depende do preenchimento de certos requisitos. São condições da ação: a possibilidade 
jurídica do pedido, a legitimidade de causa e o interesse de agir.

CONTRATO: É definido com um ato bilateral, porque pressupõe um acordo de vontade. Um negócio jurídico por excelên-
cia segundo o qual se combinam os interesses, modificando ou solvendo algum vínculo jurídico.

DECRETO: Ato normativo instituído pelo presidente da Repúbli ca e aceito
por ministro de Estado a fim de regulamentar ou complementar uma lei.

DIREITO: Conjunto de normas que rege a vida em sociedade. Comporta nas divisões de Direito Público, Privado e 
Social. Cons ideram-se ramos do Direito Público: Direito Constitucional, Administrativo, Tr ibutário, Processual, Penal, 
Financeiro; Econômico; Internacional e o Urbanístico. Direitos Sociais são considerados o Previdenciário e do Trabalho. 
Por fi m, Direitos Privados são os Direitos Civil e Comercial.

DOUTRINA: São os estudos elaborados pelos juristas a respei to do Direito. Trata-se de publicações especializadas 
sobre os diversos ramos do Direito. Funcionam como uma fonte de pesquisa para o operador jurídico.

EQUIDADE: É o respeito pelo direito de cada pessoa, adequando a norma ao caso concreto, pelo que se considera justo. 
É a apreciação e julgamento justo em virtude do senso de justiça imparcial, visando a igualdade no julgamento.

INSTRUÇÃO NORMATIVA : Consiste em ato administrativo expresso por ordem escrita expedida pelo Chefe de Serviço 
ou Ministro de Estado a seus subordinados, dispondo normas disciplinares que deverão ser adotadas no funcionamento 
de serviço público reformulado ou recém-formado. Será também considerada como norma expedida no sentido de inter-
pretar uma lei.

IMPOSTO: Tributo reservado a atender necessidades da administração pública.

ISONOMIA: Igualdade a todos os cidadãos perante a lei.

JURISDIÇÃO : Local ou microrregião que se manifesta os interesses comerciais ou jurídicos convencionados. Num ponto 
específico sem se estender às partes circundantes.

JURISPRUDÊNCIA : São as decisões reiteradas dos Tribunais. Uma for ma de revelação do direito que se processa 
através dos processos judiciais em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais.



COLÉGIO E CURSO P&C |     (21) 9 6016-4548 | (21) 2643-1690 | contato@cursospcserrana.com

6

LEGALIDADE: O que está conforme os procedimentos jurídicos reconhecidos. De acordo com a Lei.

LEI: É uma norma jurídica ou seu conjunto, criadas através dos processos próprios do ato normativo. Estado de Direito 
significa que todos os indivíduos de uma nação estão sujeitos ao cumprimento das Leis . Os governos democráticos 
exercem a autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos ao seu cumprimento.

MEDIDA PROVISÓRIA : Uma espécie de ato normativo, editado pelo Chefe do Executivo em caso de urgência e relevân-
cia. As medi das provisórias terão força de lei e deverão ser submetidas de imediato à apreciação do Congresso Nacional 
para análise de sua constitucionalidade e colocá-la para aprovação.

NORMA: Considera-se a expressão formal do próprio Direito, sendo que o seu conjunto forma o ordenamento jurídico, 
gerando direitos e obrigações. Assim, consistem nas leis, nos imperativos que constituem o Direito em si. É o próprio Di-
reito que nasce dos fatos sociais e dos atos do Estado. Normaliza, padroniza ou define-se como maneira a ser conduzida 
pelos cidadãos.

PORTARIA: Ato escrito onde se demarcam providências de cunho administrativo, para o bom andamento dos serviços públicos.

PROCESSO: É o instrumento que possibilita a satisfação do nteressei público na conciliação de litígios. Tem início, no 
processo civil, com a petição inicial e, no processo penal, com a denúncia ou a queixa-crime . Os atos processuais são 
mediados pelo juiz, o qual, após a análise de t odas as provas colhidas durante a instrução do processo, profere decisão 
e põe fim à ação.

PREPOSTO: É o indivíduo nomeado pelo proprietário ou gerente de uma sociedade comercial ou empresa industrial para 
administrá-la ou dirigí-la.

PRINCÍPIO: Preposição, Começo ou Fundamento de uma Lei. É um pressuposto lógico imprescindível da norma le-
gislativa e constitui o espírito da legislação, mesmo quando não expressos em seu corpo . Sua existência é de suma 
importância para o preenchimento das lacunas d a lei.

RESOLUÇÃO : Ordem de autoridade administrativa, determinando normas ou alterando dispositivos do funcionamento 
ou da organização.

TAXA: É a espécie do gênero tributo. É o valor que o contribuinte paga ao Estado em face da utilização efetiva ou po-
tencial de um serviço público específico e divisível. As taxas só podem ser cobradas se os serviços estirem postos à 
disposição do contribuinte ou sendo prestados efetivamente a ele.

EXERCÍCIOS
Responda a definição dos termos e localize nas Caça -Palavras abaixo:
1. Ato bilateral, porque pressupõe um acordo de vontade: 
2. São as decisões dos Tribunais: 
3. Todos os indivíduos de uma nação estão sujeitos ao seu cumprimento: 
4. Direito que nasce dos fatos sociais e dos atos do Estado: 
5. Espécie do gênero tributo: 
6. Possibilita a satisfação do interesse público na con ciliação de litígios: 
7. Respeito ao direito de cada pessoa pelo que se considera justo: 
8. Conjunto de normas que rege a vida em sociedade: 
9. Indivíduo nomeado pelo proprietário de uma empresa: 
10. Ingresso em juízo para obter solução de conflito: 
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RESPOSTA CAÇA-PALAVRAS
TERMOS JURÍDICOS

CONTRATO - PROCESSO - JURISPRUDÊNCIA - EQUIDADE - LEI DIREITO - NORMA - PREPOSTO - TAXA - AÇÃO
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CAPÍTULO 3

EMPRESA: Conceitos e Definições

A Empresa é uma atividade econômica explorada por pessoa, constituída pela produção e circulação de bens e serviços 
para o mercado. A Empresa pode ser legalmente exercida por uma sociedade (pessoa jurídica) ou por pessoa natural 
(empresa individual). O Cliente ou a Clientela é definido como o conjunto de pessoas que habitualmente negociam no 
estabelecimento. Difere-se da freguesia, que induz a viabilidade de atrair futuros clientes.

ABERTURA DA EMPRESA, CONTRATO SOCIAL E SEUS ELEMENTOS

A constituição formal da Empresa se dá através do Ato Constitutivo por um CONTRATO SOCIAL na junta comercial e 
seu Registro Público de Empresas Mercantis (RPEM) antes do início da atividade comercial. Esta obrigatoriedade está 
prevista no artigo 967 do Código Civil (2002).

Deve-se ainda verificar se há alguma empresa regist rada com o nome pretendido. Em geral é necessário preencher um 
form ulário próprio,com outras opções de nomes. Há estados que já oferecem esse se rviço on line, pela Internet. Se 
tudo estiver certo, será possível pros seguir com o arquivamento do ato constitutivo da empresa, onde solicita-se alguns
documentos: Contrato Social, Cópia autenticada do RG e CPF dos sócios, Requerimento Padrão, FCN (Ficha de Cadas-
tro Naciona l) e Pagamento de taxas através de DARF. Os preços e prazos para abertura variam de acordo com o estado. 
Para tanto, o ideal é consultar o site da Junta Comercial do estado em que a empresa estiver localizada.

Registrada a empresa, os sócios recerão NIRE (Númer o de Identificação do Registro de Empresa), um selo, confec-
cionado na Junta Comercial ou Cartório, contendo um número que é fixado no ato contitutivo. Além do Ato Constitutivo, 
qualquer alteração dos elementos constantes do Contrato Social deve ser feita a alteração do contrato social, quantas 
forem necessárias durante o período de atividade da empresa, de acordo com Código Civil (2002).

São alguns elementos vinculados aos contratos empresariais:

Capital Social: Define-se como o patrimônio líquido de uma empresa ou ntidade que represente investimento. O Capital 
Social da empresa pode ser dividido em quotas, podendo ser integralizado em dinheiro ou bens tangíveis, penhoráveis 
e com valor venal compatível à quota.

Matriz: Estabelecimento comercial, em face de outros integrantes da mesma empresa, e no qual se encontra sua chefia.
Filial: Estabelecimento comercial dependente de outro, que é a matriz.

Sócios: Pessoa que integra uma sociedade civil ou comercial, que tem ações  de uma empresa ou companhia. Estão 
vinculadas à adm inistração ou quotas de uma atividade empresarial previstas em seu contrato social.

Empresa Limitada: Gênero societário em que a responsabilidade dos formadores é limitada à soma do capital social ou 
ao preço das ações subscritas ou adquiridas.

Empresa de Sociedade Anônima: Pessoa jurídica, de natureza mercantil, cujo capital é dividido em ações, o que limita a 
responsabilidade dos acionistas ao valor das ações adquiridas.

Toda empresa deve ter determinado seu Objeto Social, isto é, a atividade econômica exercida, a finalidade empresarial 
da empresa, qual a sua função social. O Objeto Social delimita as ações da empresa e através deste é enquadrada nos 
órgãos públicos para fins de reconhe cimento, classificação e pagamento de impostos, através do CNAE – Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas e CONCLA – Comissão Nacional de Classificação.

Segundo a Receita Federal, a CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e 
dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração T ributária do país. Trata-se de um de-
talhamento aplicada a todos os agentes econômicos na produção de bens e serviços, compreendendo estabelecimentos 
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de empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos pú blicos e privados, instituições sem fins 
lucrativos e agentes autônomos (pessoa física).

A tabela de códigos e denominações da CNAE foi oficializada mediante publicação no DOU - Resoluções IBGE/CONCLA 
nº 01 de 04 de setembro de 2006 e nº 02, de 15 de dezembro de 2006.

A seguir, ilustra-se o exemplo de uma pesquisa na Internet da classificação de uma empresa de comércio de materiais 
de construção:

Pesquisa disponível nos sites da Receita Federal ou do IBGE:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnaefiscal/cnaef.htm ou
http://www.cnae.ibge.gov.br/

CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ

Com o NIRE em mãos, Número de Identificação do Regi stro de Empresa, chega a hora de registrar (a empresa como 
contribuinte, ou seja, de obter o CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O registro do CNPJ é feito junto à Receita 
Federal através dos documentos da empresa necessários e são entregues à Secretaria da Receita Federal da jurisdição 
da empresa. Ao cadastrar no CNPJ, deve-se determinar a atividade que a empresa irá exercer.

Essa classificação se dá para fins de tributação e fiscalização das atividades empresariais. Lembre-se que nem todas 
as empresas podem optar pelo Simples, principalmente as prestadoras de serviços que exigem habilitação profissional. 
Portanto, antes de fazer sua inscrição no CNPJ, consulte os tipos de empresa que não se enquadram no Simples.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Com o CNPJ cadastrado, é preciso ir à prefeitura do município para efetuar Inscrição Municipal e receber o alvará de f uncio-
namento. O alvará é uma licença que permite o estabelecimento e o funcionamento de instituições comerciais, industriais, agrí-
colas e prestadoras de serviços, bem como de sociedades e associações de qualquer natureza, vinculadas a pessoas físicas 
ou jurídicas. Em geral a documentação necessária é: Formulário de cadastro, IPTU do Imóvel, cópia do CNPJ, Contrato Social, 
Laudo dos órgãos de vistoria ( vigilância sanitária, corpo de bombeiros, entre o utros ), quando necessário.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Além da Inscrição Municipal e CNPJ, a empresa precisa se cadastrar no sistema tributário estadual junto à Se cretaria 
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Estadual da Fazenda. A Inscrição Estadual é obrigatória para empresas dos setores do comércio, indústria e serviços. É 
necessária para a obtenção da inscrição no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Observação : Para alguns estados a inscrição estadual deve ser solicitada antes do alvará de funcionamento.

CADASTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A empresa deve efetuar o cadastro na Previdência Social, independente da empresa possuir funcionários. Para contratar 
fun cionários, é preciso arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias so bre eles.

Ainda que seja um único funcionário, ou apenas os sócios inicialmente, a empresa precisa estar cadastrada na Previ-
dência Social e pagar os respectivos tributos. Assim, o representante deverá dirigir-se à Agência da Previdência de sua 
jurisdição para solicitar o cadastramento da empresa e seus responsáveis legais. O prazo para cadastramento é de 30 
dias após o início das atividades.

OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS

Agora resta apenas preparar o aparato fiscal para que seu empreendimento entre em ação. Será necessário solic itar a 
autorização para impressão das notas fiscais e a autenticação de liv ros fiscais. Isso é feito na prefeitura de cada cidade. 
Empresas que pretendam dedicar-se às atividades de indústria e comércio deverão ir à Secretaria de Estado da Fazen-
da. Uma vez que o aparato fiscal esteja pronto e registrado, sua empresa pode começar a operar legalmente.

FECHAMENTO DA EMPRESA

Para o fechamento formal da empresa, deve-se inicialmente realizar uma consulta aos débitos fiscais da empresa e 
seus sócios. Se não constar pendências solicita-se baixa do CNPJ, Previdência S ocial, Inscrição Municipal e Estadual e 
Registra-se na Junta Comercial local o Distrato Social, caracterizando o término das atividades mercantis.

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO

Dada a complexidade nos documentos empresariais faz-se necessário a contratação de um profissional da área de Ciên-
cias Contábeis ou Administração para acompanhar os processos legais de funcionamento das empresas.

Estudos indicam que mais da metade das empresas iniciam suas operações, porem não conseguem se estabelecer no 
me rcado e acabam fechando as portas antes de completar seu 5º ano. Além da visão de mercado, o Planejamento, 
estratégia e a Organização Empresarial são fatores imprescindíveis para a sobrevivência nos dias atuais.

Segundo Dora Ramos, do Portal Administradores, são os contadores que cuidam da gestão econômica de uma compa-
nhia, apuram os resultados, calculam impostos, entre outras tarefas, entretanto, mais do que números e burocracia, os 
contadores modernos falam de ética, flexibilidade e visão de futuro.

Desde a visão clássica de Peter Drucker afirmava-se “não existe países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e sim 
os que sabem administrar a tecnologia e os recursos disponíveis e países que ainda não sabem”. O administrador de 
sucesso deve dominar todos os recursos disponíveis para o seu êxito empresarial.

Maiores informações você pode encontrar nos sítios:
Portal dos Administradores: www.administradores.com.br
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo: www.crcsp.org.br
Conselho Regional de Administração de São Paulo: www.crasp.gov.br/
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas: www.sebrae.com.br
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Pesquisar

www.previdenciasocial.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnaefiscal/cnaef.htm
http://www.cnae.ibge.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/modulos/inicio/index.htm

EXERCÍCIOS

1) Quais os passos a serem seguidos para Abertura de uma pequena empresa e obter a autorização para o seu 
funcionamento.

2) Sugira a descrição do Objeto Social de uma empresa em sua atividade econômica. Considerar uma empresa 
do ramo de comércio de autopeças.

3) Pesquise um Modelo de CONTRATO SOCIAL e DISTRATO SOCIAL de uma empresa LIMITADA.

4) Faça uma pesquisa sobre legislação empresarial e elabore definições para:
a) Razão Social:
b) Nome Fantasia:
c) Sócio Quotista:
d) Sócio Administrador:
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CAPÍTULO 4 

O DIREITO EMPRESARIAL
Direito do Consumidor e Comercial
Noções Gerais

Na sua vida profissional, independentemente da área de atuação, você estará envolvido em diferentes situações, o nde 
será importante conhecer as leis através do conhecimento básico de Direito.

O DIREITO
O Direito é a ciência das normas obrigatórias que disciplinam as relações dos homens em sociedade que para pautar 
as condutas e ações humanas existem algumas normas estabelecidas em nossa legislação, entre elas, algumas se 
originam das fontes do Direito.

FONTES DO DIREITO
É considerada como a Origem, onde se busca a origemde algo.
A Fonte do Direito é onde o Direito se origina.
No Brasil sua fonte principal é a legislação, mas em alguns casos, é necessário utilizar-se de outras fontes, para soluc 
ionar algumas situações que não estão previstas na lei.
Fontes primárias: São as leis, as normas emanadas pelo poder estatal.
Fontes secundárias: Jurisprudência, costumes, doutrina, analogia e princípios gerais do Direito.

LEGISLAÇÃO
É o conjunto das normas escritas emanadas pelo poder do estado (Lei). As espécies de normas Jurídicas são:

. Constituição Federal

. leis complementares

. leis ordinárias

. medidas provisórias

. leis delegadas

. decretos legislativos

. resoluções

. decretos regulamentares, portarias, circulares Administrativo

PRINCÍPIOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR

Desde 1991, vigora a Lei nº 8.078/90, conhecido como Código de Defesa do Consumidor ( CDC ), onde se faz referência 
a um conjunto de normas que regulam as relações de consumo, protegendo o consumidor e estipulando critérios aos ór-
gãos e entidades de defesa do consumidor o seu serviço. Essa lei ainda vigora nos dias atuais para proteger as pessoas 
que fazem compras ou contratam serviços.

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. A lei 
8072/90, utiliza termo “destinatário final” referindo-se à pessoa física ou jurídica que adquire mercadorias, riquezas ou 
serviços para uso próprio, sem a finalidade de produzir outros produtos ou serviços.

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exp ortação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.

A RELAÇÃO DE CONSUMO é estabelecida entre as partes, onde o consumidor através do ato de consumir, comer, 
gastar, na satisfação das necessidades econômicas do indivíduo ou empresa contrata ou adquire os bens e/ou serviços 
do fornecedor.
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É muito importante que você, futuro profissional, quando estiver no comando de uma empresa, tenha a consciência de 
que o fornecimento de mercadorias sem qualidade poderá causar lesões à in tegridade física do consumidor e, com isso, 
acarretar inúmeros prejuízo s à empresa que as comercializou, tendo em vista que a empresa é totalmente responsável 
pelo fornecimento das mercadorias colocadas à disposição do consumidor.

Veja a seguir como é a classificação do fornecimento de mercadorias sem qualidade, para que você não tenha problemas 
nesse sentido, quando estiver administrando uma empresa:

Perigoso: esse tipo de fornecimento causa lesão ao patrimônio, saúde ou integridade física do consumidor, por ausência 
de i nformações no produto ou do serviço contratado.

Defeituoso: fornecimento que causa lesão ao patrimônio, saúde ou integridade física do consumidor por impropriedade 
no produto ou serviço, ou seja, o produto adquirido pelo consumidor não serve para o fim que se destina.

Viciado: fornecimento que não chegou a causar lesão ao patri mônio, saúde ou integridade física do consumidor, mas 
poderia ter causado, por impropriedade do produto.

De acordo com o CDC, são direitos básicos do consum idor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e servi-
ços considerados perigosos ou nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha 
e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de p rodutos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que est abeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrat ivos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
IX - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Segundo Bastos (1992), o Código de Defesa do Consumidor vivencia suas ações a partir do reconhecimento da vulnera-
bilidade do consumidor no mercado de consumo, procurando proteger o consumidor de eventuais prejuízos ocasionados 
pelo fato do consumidor ocupar, na relação de consumo, uma posição tão fraca e suscetível de ser lesada. A filosofia 
básica do Código de Defesa do Consumidor é através do reconhecimento desta vulnerabilidade, e assim procura igualar 
o consumidor, nas relações de consumo, ao fornecedor.

No entanto tal realização só será possível através de incentivos, não apenas do Estado, com uma efetiva instrumentaliza-
ção do serviço público e do poder judiciário, mas principalmente da conscientiz ação de nós, consumidores, que apesar 
de ocuparmos uma posição mais fraca nas relações de consumo, contamos hoje com uma importante arma de proteção, 
o Código de Defesa do Consumidor.

1
CARLOS DALMIRO SILVA SOARES – OAB/SC nº 7876 - (Procurador do Estado e Professor Universitário)
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DIREITO COMERCIAL: Noções Básicas

Conceitua-se de maneira geral a Divisão do Direito Comercial em:
Terrestre, Marítimo e Aeronáutico, sendo praticados os atos de comércio nas suas mais diversas formas.

ATO DE COMÉRICO

É todo o ato praticado habitualmente com o objetivo de lucro, para mediação, circulação e intermediação de bens e serv 
iços. Os atos de comércio podem ser divididos em:

a) a Compra e venda de bem móvel ou semovente para sua revenda, por atacado/varejo, industrializado ou não ou para
alugar o seu uso;
b) Prestação de serviços de Qualquer natureza;
b) Operações de câmbio, banco e corretagem;
c) as empresas de fábricas, de comissões, de depósitos, de expedição, de consignação e transporte de mercadorias, de
espetáculos públicos;
d) os seguros, fretamentos e riscos;
e) quaisquer contratos relativos ao comércio marítimos comércio, armação e expedição de navios. Inscrevem e registram 
os comerciantes, nomeiam tradutores públicos e intérpretes comerciais);
f) Outras atividades com objetivos ou atos de comércio por força da lei, por conexão, por dependência ou acessórios vinculados.

LIBERDADE DE COMPETIÇÃO

Como mecanismo de amparo à liberdade de competição e iniciativa tem-se a repressão ao abuso de poder econômico, 
definido pela lei 8884/94, onde são configurados, no artigo 21, como infrações contra a ordem econômica as práticas 
empresariais que tenham o intuito de exercer abusivamente o poder econômico através de condutas que visem a limitar,
falsear ou prejudicar a livre concorrência o livre iniciativa, dominar mercado de bens e serviços.

Desta forma ficou caracterizada uma nova modalidade de responsabilidade objetiva bastando a prova de que alguém, 
agindo como o acusado agiu, produziria ou poderia produzir os efeitos considerados abusivos pela lei.

A repressão é de natureza administrativa, a cargo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
As penas administrativas previstas são: multa, publ icação pela imprensa da decisão, proibição de contratar com o Poder 
Públ ico ou com instituições financeiras oficiais e inscrição no cadastro nacional de defesa do consumidor.

FALÊNCIA

Falência é uma execução coletiva, movida contra um devedor - empresário ou sociedade empresária - forçando-o a ven-
der seu patrimônio para partilhá-lo proporcionalmente com os credores. Portanto, um empresário que deve para vários 
credores, pode ser executado p or ação judicial e o juiz pode declarar a sua falência.

Importante: Outras Definições instituídas no Direito Comercial foram apontadas no Capítulo 3 desta apostila: EMPRESA: 
Conceitos e Definições

Pesquisar
http://www.mdic.gov.br
http://www.dnrc.gov.br/
www.jc.uol.com.br
http://www.fecomercio.com.br/
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EXERCÍCIOS

1) Quais são as fontes do Direito?

2) Com sua palavras defina o termo DIREITO.

3) Qual o significado da palavra legislação?

4) Faça uma pesquisa sobre o significado da palavra Jurisprudência.

5) Qual o conceito de consumidor e fornecedor?

6) O que você entende por relação de consumo?

7) Você, como consumidor, já passou por alguma situaç ão de fornecimento sem qualidade. Descreva a situação 
e explique como você classifica esse tipo de fornecimento.

8) Com sua palavras defina: Direito Comercial.

9) Esclareça cada uma das Características do Direito Comercial.

10) Qual a importância da liberdade de competição entr e as empresas.

São 3 os tipos de gastos do governo:

• Gastos dos Ministérios, Secretarias e Autarquias => gastos com justiça, segurança, salários, compra de materiais, 
aquisição de equipamentos, construção de estradas, escolas etc.
• Gastos das empresas públicas e sociedades de economia mista => Ex: Petrobrás e USP.
• Gastos com transferências e subsídios => pagamentos a aposentados, bolsas de estudos, subsídios ao setor privado etc.

OBS: quando os gastos superam a arrecadação temos um déficit primário ou fiscal. Se, por outro lado, a arrecadação 
supera os gastos, temos o superávit primário ou fiscal.

CAPÍTULO 5
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O Tributo é definido como: “ toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada “. (CF, 1988)

É prestação pecuniária porque deve ser paga em dinheiro, não mais em serviços ou em bens, como usual no feudalismo 
e em outras épocas.

A prestação é compulsória porque é imposta pelo Estado, independe da vontade do contribuinte.

O princípios tributários são relatados na Constitui ção Federal Brasileira (CF), no Titulo VI: da Tributação e do Orçamen-
to, Capitulo I, do Sistema Tributário Nacional, Seção II, das limitações ao po der de tributar. Estes princípios, funcionam 
como mecanismos de defesa do contribuinte frente a veracidade do Estado no campo tributário. Tais prin cípios existem 
para a efetiva proteção do cidadão contribuinte contra os abusos do Poder. A constitucionalidade de um tributo deve 
seguir todos os princípios listados na CF, sob pena de serem refutados pelo Supremo Tribunal Federal por serem incons-
titucionais. Os princípios estabelecidos pela CF são:

Principio da legalidade: somente poderão exigir ou aumentar tributos atrav és da lei ordinária. A lei que exigir o tributo 
deve m encionar, segundo o artigo 146, III, da CF: o fato tributável; a base de calculo; alíquota; os créditos para a identi-
ficação do sujeito passivo da obrigação tributaria; e o sujeito passivo.

Principio da Anterioridade: art. 150, III, “b”, CF/88. Estabelece que os entes não possam exigir tributos no mesmo exercí-
cio finan ceiro em que estes forem criados ou majorados.

Principio da Vedação ao Fisco: A cobrança de tributos deve se pautar dentro de um critério de razoabilidade, não poden-
do ser excessiva e antieconômica.

Este se estende ás multas aplicáveis.

Principio da Irretroatividade: O Código tributário nacional permite a retroatividade em seu art. 106, quando a lei:

1- Quando seja expressamente interpretativa;

2- Tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixa de defini-lo como infração;
b) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente á época do fato gerador ou da pratic a do ato.

Principio da Liberdade de Tráfego:Direito á livre locomoção. A cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas 
pelo P oder Publico, é considerada pela doutrina exceção ao principio.

Principio da Igualdade ou Isonomia Tributaria: Proíbe distinção arbitraria, entre contribuintes que se encontrem em situa-
ções semelhantes. Visa a garantia do individuo, evitando perseguições e favoritismos. “Nem pode o aplicador, diante da 
lei, discriminar, nem se autoriza o legislador, ao ditar a lei a fazer discriminações”.

Principio da uniformidade Geográfica :Proíbe que a União institua tributo de forma não uniforme em todo o país, ou dê 
preferênci a a Estado Município ou ao Distrito Federal em detrimento de outro federativo. Permite-se a diferenciação, se 
favorecer regiões menos desenvolv idas. Visa promover o equilíbrio socioeconômico entre as regiões brasileiras.

Principio da Capacidade Contributiva: Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segun-
do a c apacidade econômica do contribuinte. Aplicação pratica desse principio encontra-se na alíquota progressiva, pre-
sente no imposto de renda; imposto sobre a propriedade territorial urbana e imposto sobre a propriedade territorial rural.

Princípio da não surpresa do contribuinte: (Anuidade, Anterioridade Lapsos Temporais Predefinidos). Este é de fundo 
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axiológico, ou seja, baseado na teoria dos valores. É valor nascido da aspiração dos povos de conhecerem com razoável 
antecedência o teor e o quantum dos tr ibutos a que estariam sujeitos no futuro imediato, de modo a poderem planejar 
as suas atividades levando em conta os referenciais da lei.

Principio da Vinculabilidade da Tributação: Entender que na estância tributaria, hão de existir somente atos vinculados, e 
não ato discricionário (aquele que procede de modo arbitrário).

Principio da Transparência dos Impostos ou da Transparência Fiscal: A lei determinará medidas para que os consumido-
res sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

Principio da não Cumulatividade: Este faz referencia a três impostos: ICMS, IPI e impostos residais da União. Deve-se 
compensar o que for devido em cada operação relativa á circulação de mercadorias ou pr estação de serviços com o
montante cobrado na anteriores pelo menos, ou outro Estado ou pelo DF.

Principio da Seletividade: Visa tributar mais fortemente produtos menos essenciais. Já produtos essenciais terão alíquo-
tas menores. No IPI sua aplicação é obrigatória, para o ICMS e o IPVA sua aplicação é facultativa.

Principio da não Diferenciação Tributaria: Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal estão proibidos de estabelecer 
dif erença tributaria entra bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Principio da Tipicidade: A tipicidade tributaria é análoga á penal, quer dizer que o tributo somente será devido se o fato 
concret o se enquadrar na previsão da lei tributaria, assim como o foto criminoso tem que se enquadrar na lei penal.

Principio da Imunidade: Possui imunidade (pagamento facultativo) os entes federativos reciprocamente e em relação a 
impostos sobre patrimônio, renda e serviços; os templos de qualquer culto, os partidos políticos, as entidades sindicais 
de trabalhadores, as instituições de educação ou de assistência social sem fins lucrativos (desde que observados os 
requisitos legais), e os livros, jornais, periódicos e o papel destinado á sua impressão.

PRINCIPAIS TRIBUTOS EMPRESARIAIS

Além dos encargos trabalhistas discutidos no Capítulo “Cálculos Trabalhistas”, os Principais tributos empresariais prati-
cados no Brasil, são:

a) União: importação de produtos estrangeiros - II; exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados - 
IE; renda e proventos de ualquer natureza - IR; produtos industrializados - IPI; operações de crédito, câmbio e seguro, ou 
relativas a títulos ou valores mobiliári os - IOF; propriedade territorial rural - ITR; grandes fortunas; outros impostos, desde
que não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição (compe-
tência residual) e impostos extr aordinários;

b) Estados (e Distrito Federal): transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos - ITBI; operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação - ICMS; propriedade de veículos automotores - IPVA;

c) Municípios (e Distrito Federal): propriedade predial e territorial urbana - IPTU; transmissão inter vivos, a qualquer título, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição; serviços de qualquer natureza, não compreendidos no ICMS - I SS;

Além desses, todos os entes tributantes podem instituir taxas e contribuições.
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Pesquisar
www.portaltributario.com.br/glossario.htm
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretar ias/financas/legislacao/intervox.nce.ufrj.br/~ballin/pf.doc
http://www.kplus.com.br/materia.asp?co=122&rv=Direito

EXERCÍCIOS

1) Defina com suas palavras o termo: TRIBUTO

2) O que são Princípios Tributários?

3) Quais são os principais tributos praticados no Bra sil ?

4) Pesquise as alíquotas de 5 tributos dos mencionados anteriormente.

5) Sugira uma isenção que a seu ver seria interessante para o desenvolvimento do nosso País.
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