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DIREITO À INFORMAÇÃO VERSUS  
DIREITOS DE PERSONALIDADE:
Apontamentos à luz  
da legislação atual

Laura Alves Oliveira1

Magno Federici Gomes2

RESUMO: 
O presente trabalho tem o fito de sugerir a formulação e aplicação de diversas so-

luções para o conflito entre direito à informação e direitos de personalidade, tais como: 
a aplicação de políticas públicas, a edição de novas leis e a concorrência de princípios 
constitucionais no caso concreto. O objetivo principal de tais medidas é despertar o olhar 
crítico e atento da população às informações que lhes são passadas por meio dos órgãos 
de imprensa e também levar os jornalistas a repensarem a forma como a veiculação de 
notícias vem sendo feita na atualidade. A abordagem do tema faz-se necessária pelo fato 
de que, atualmente, há um vácuo legislativo no que tange à regulamentação do exercício 
profissional do jornalismo, no sentido de punir eventuais abusos. É interessante observar 
que, uma vez aprovada a nova Lei de Imprensa, já que a anterior foi declarada inconstitu-
cional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deverão ser estabelecidos para os jornalistas 
os limites tolerados ao noticiar fatos de forma idônea. Caso contrário, eles não saberão 
quais os gêneros de abusos serão punidos e de que maneira isso acontecerá. Ressalta-se 
que o público-alvo da presente pesquisa são os cidadãos comuns que, em casos especí-
ficos, se veem inseridos em fatos noticiados de forma expansiva e invasiva pelos órgãos 
de imprensa, causando danos à sua imagem, honra, intimidade e vida privada. Durante 
a pesquisa, adotou-se o método documental, que consistiu na busca de informações cor-
relatas ao tema em manuais de Direito Constitucional e em obras pertinentes da área de 
Comunicação Social. Tendo em vista a ausência de legislação específica em vigor regula-

1 Graduanda do Curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  
 Pesquisadora científica da PUC Minas (PIC-V). Endereço eletrônico: arual.alves@gmail.com

2 Pós-doutor em Direito Público e Educação pela Universidade Nova de Lisboa-Portugal. Pós-doutor em 
 Direito Civil e Processual Civil, Doutor em Direito e Mestre em Direito Processual, pela Universidad  
 de Deusto-Espanha. Mestre em Educação pela PUC Minas. Coordenador do curso de Direito da 
 Faculdade Padre Arnaldo Janssen. Professor Adjunto da PUC Minas. Advogado Sócio do Escritório  
 Raffaele & Federici Advocacia Associada.  Endereço eletrônico: federici@pucminas.br
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mentando o exercício profissional jornalístico, e que as políticas públicas existentes ainda 
não foram efetivadas pelo Poder Executivo, a pesquisa teve ênfase jurídico-propositiva, 
buscando alternativas para a superação do conflito entre os direitos estudados. Ao fi-
nal da pesquisa ficou patente a necessidade da regulamentação da atividade jornalística 
profissional nos dias atuais, haja vista a variedade de meios pelos quais uma informação 
pode ser difundida na sociedade, gerando prejuízo para os indivíduos, quando eles se 
veem atrelados a notícias que os exponham de maneira expansiva e indesejada.

Palavras-chave: Conflito de Direitos Fundamentais. Lei de Imprensa. ADPF 130

ABSTRACT: 
This article has the aim to suggest the formulation and implementation of some solu-

tions to the conflict between the right to information and personal rights, such as the im-
plementation of public policies, the enactment of new laws and constitutional principles of 
competition in this case. The main objective of such measures is to awaken the critical and 
watchful eye of the population to information that is passed to them through the organs 
of the press and lead journalists to rethink how the dissemination of news is being made 
today. The approach to the subject was need by the fact that currently there is a legislative 
vacuum regarding the regulation of professional practice of journalism in order to punish 
abuses. Interestingly, once approved the new Press Law, since the former was declare un-
constitutional by the Federal Supreme Court (STF), should be established for journalists 
limits tolerated in reporting facts in an appropriate manner. Otherwise, they will not know 
what kinds of abuses will be punish and how it will happen. It is noteworthy that the tar-
get audience of this research are ordinary citizens who , in specific cases , find themselves 
embedded in facts reported expansive and invasive manner by the press , causing damage 
to its image , honor , intimacy and privacy . During the research, we adopted the docu-
mentary method, which consisted in searching for information related to the topic at hand 
of Constitutional Law and relevant works in the area of social communication. Given the 
absence of specific legislation in place regulating the journalistic professional practice, and 
that existing public policies have not been effected by the Executive Branch, the research 
was legal and purposeful emphasis, seeking alternatives to overcome the conflict between 
the studied picture. At the end of the research has demonstrated the need for regulation of 
professional journalism today, considering the variety of ways in which an information may 
be disseminated in society, causing injury to individuals when they find themselves tied to 
news that expose expansive and unwanted way.

Keywords: Conflict of Fundamental Rights. Press law. ADPF 130
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1 INTRODUÇÃO

O presente projeto visa elucidar algumas questões pontuais concernentes ao conflito 
existente entre o direito à informação, previsto nos artigos 5º, incisos IX, XIV e 220, §§ 1º e 
2º da Constituição da República de 1988 (CR/88) e os direitos de personalidade, mais es-
pecificamente no que tange aos direitos à imagem, à intimidade, à vida privada e à honra, 
que estão dispostos no artigo 5º, X, da CR/88, sob a perspectiva da legislação atual.

A discussão atinente ao conflito entre o direito à informação e aos direitos de perso-
nalidade acima citados ganhou mais força após o julgamento da Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130, que, em juízo de recepção, declarou que a 
Lei de Imprensa não foi recepcionada pela CR/88 e a considerou inconstitucional.

Atualmente, vive-se um vácuo legislativo no que tange à regulamentação infraconsti-
tucional do direito à informação, haja vista não existir uma lei específica que regulamente 
a punição proporcional ao dano causado por publicações feitas pela imprensa, nas ocasi-
ões em que ocorre a violação de direitos de personalidade.

Diante do exposto, esta pesquisa teve o fito de analisar a discussão sobre o que pode 
ser feito para equilibrar essa relação tão delicada entre o direito à informação e os direi-
tos de personalidade, mas também transpor a solução utilizada até agora: a aplicação da 
legislação infraconstitucional (Código Civil e Penal) nos casos em que ocorre abuso por 
parte da imprensa ao veicular uma notícia afrontando o direito à imagem, à honra, à vida 
privada ou à intimidade.

Vale frisar que, na presente pesquisa, ao se referir à imprensa, elucida-se especifica-
mente a jornais e revistas impressas e noticiários de rádio e televisão.

A Lei nº. 5.250/67 – Lei de Imprensa - entrou em vigor em 9 de fevereiro de 1967, ou 
seja, em pleno Regime de Exceção. O objetivo era, conforme descrito em seu próprio cor-
po, regular a liberdade de manifestação do pensamento e de informação.

Dentre as ações previstas no texto da lei, pode-se citar a intolerância a propaganda 
“de processos de subversão da ordem política e social” (BRASIL, 1967) prevista no art. 
1º, §1º, bem como a permissão da censura prévia em espetáculos e diversões públicas, 
prevista no artigo 1º, §2º, da referida lei.

Com a promulgação da CR/88, em 5 de outubro de 1988 e a elevação ao patamar de 
princípio fundamental a dignidade humana, mais especificamente as prerrogativas ine-
rentes ao indivíduo e por certo a liberdade de se expressar sem sofrer qualquer espécie 
de censura, já não era razoável que a Lei de Imprensa continuasse a vigorar nos moldes 
de sua promulgação.

Nesse ponto, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou uma ADPF, a fim de que 
a Lei de Imprensa fosse considerada não recepcionada pela CR/88 e, em consequência, 
deixasse de produzir efeitos, por incompatibilidade de seu conteúdo com as normas então 
vigentes na CR/88.
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Com o julgamento favorável da ADPF nº. 130 e consequente extinção da Lei de Im-
prensa, criou-se no Brasil um vácuo legislativo, no que tange à regulamentação do direito 
à informação.

Desde abril de 2009, quando a Lei de Imprensa deixou de produzir efeitos em virtude 
de sua não recepção pela CR/88, os magistrados passaram a usar a legislação civil e pe-
nal comum a fim de julgar e, quando comprovada a culpa, condenar órgãos de imprensa 
que incorreram em desrespeito aos direitos de personalidade ao noticiar fatos sob uma 
perspectiva expansiva.

Atualmente, tem-se garantidos constitucionalmente tanto o direito à informação 
quanto os direitos de personalidade. Porém, a falta de legislação infraconstitucional be-
neficia profissionais de jornalismo que, ao veicular uma notícia violando direitos de perso-
nalidade de algum indivíduo, são punidos pelos crimes previstos nos artigos 138 a 140 do 
Código Penal, mesma pena imposta a qualquer particular que ofende a honra de outrem 
em âmbito particular.

Dessa forma, a presente pesquisa buscou diferentes formas de se resolver essa situ-
ação, de forma a proteger o cidadão contra eventuais abusos por parte da imprensa, bem 
como proteger os jornalistas de eventuais demandas judiciais de pagamento por danos 
morais totalmente desproporcionais à conduta por eles cometida.

A presente pesquisa se preocupou tanto com o respeito ao direito à informação quan-
to aos direitos de personalidade ora trabalhados. Não se trata de cercear os direitos ine-
rentes aos órgãos de imprensa nem de empreender proteção exacerbada aos direitos de 
personalidade e, sim, da busca pelo equilíbrio efetivo desses dois direitos fundamentais.

Durante a pesquisa, adotou-se o método documental, que consistiu na busca de in-
formações correlatas ao tema em manuais de Direito Constitucional e em obras pertinen-
tes da área de Comunicação Social. Tendo em vista a ausência de legislação específica 
em vigor regulamentando o exercício profissional jornalístico, e que as politicas públicas 
existentes ainda não foram efetivadas pelo Poder Executivo, a pesquisa teve ênfase ju-
rídico-propositiva, buscando alternativas para a superação do conflito entre os direitos 
estudados.

O marco teórico adotado na presente pesquisa decorre da obra do doutrinador José 
Afonso da Silva e diz respeito ao conceito de direito à informação. Nesse sentido, a ideia 
central utilizada é a de que o direito à informação decorre da liberdade de informação, 
atributo inerente ao ser, que lhe permite se informar e formar sua opinião acerca de qual-
quer assunto que seja de seu interesse, por meio dos atributos que essa liberdade possui.

Para corroborar com esse conceito, foram escolhidas obras de autores tanto do direito 
quanto da comunicação, a fim de se expandir a visão sobre o tema. Dessa forma, foram 
utilizadas as obras de Gilmar Mendes e Paulo Branco, Vidal Serrano Nunes Júnior, Carlos 
Alberto Menezes Direito, entre outros.

O artigo se divide em três momentos: primeiro, conceitua-se o que é direito à infor-
mação, quais são suas características mais marcantes e é feito o recorte de qual aspecto 
deste direito foi observado durante a pesquisa. No segundo momento, é feita uma expla-
nação sobre a legislação em vigor no que concerne ao tema pesquisado, com posterior es-
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clarecimento sobre a ADPF 130 e a ausência de legislação específica correlata à imprensa. 
Por fim, no terceiro momento foram pontuadas as soluções encontradas para a resolução 
do conflito trabalhado, bem como as considerações finais.

2 DIREITO À INFORMAÇÃO

Antes de se iniciar a discussão acerca do conflito de direitos constitucionais sob o 
prisma da ADPF, que considerou a Lei nº 5.250/67 não recepcionada pela CR/88, é neces-
sário realizar alguns apontamentos sobre o objeto central da presente pesquisa, qual seja 
o direito à informação e os direitos de personalidade escolhidos e que se conflitam em 
algumas situações.

Nesse sentido, seguir-se-á a explicação de alguns pontos que foram julgados mais 
relevantes para o entendimento do tema, a fim de que seja possível abordar em que as-
pectos ocorre esse conflito, quais as suas consequências e se há maneiras de evitá-lo ou 
atenuá-lo.

Ao pesquisar sobre o conceito de direito à informação, a primeira distinção encontra-
da foi entre liberdade de informação e direito à informação. Esse traço, apresentado por 
Silva (2005), em suas próprias palavras, se resume da seguinte maneira:

A liberdade de informação corresponde à procura, o acesso, o recebimen-
to e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem depen-
dência de censura, respondendo cada qual pelos abusos que cometer. 
O acesso de todos à informação é um direito individual, consignado na 
Constituição, que também resguarda o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional (artigo 5º, XIV) (SILVA, 2005, p. 246).

Dessa forma, percebe-se que o direito à informação decorre da liberdade de informa-
ção, atributo inerente ao ser, que lhe permite, por meio da aquisição, troca e emissão de 
informações, se informar e formar sua opinião acerca de qualquer assunto que seja de seu 
interesse.

Segundo Nunes Junior (1997, p. 31), pode-se dizer que o direito à informação pode ser 
trabalhado em três níveis, quais sejam: o direito de informar, o direito de se informar e o 
direito de ser informado.

O direito de informar liga-se intimamente ao direito de liberdade de manifestação do 
pensamento, ao passo que “permite que toda pessoa possa veicular as informações que 
julgar pertinentes”. (NUNES JUNIOR, 1997, p. 31)

O direito de se informar e de ser informado são correlatos ao direito de acesso à in-
formação, na medida em que são conceituados, respectivamente, como a “faculdade do 
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indivíduo buscar as informações desejadas, sem qualquer espécie de impedimento ou 
obstrução” e “a faculdade de ser mantido integral e corretamente informado”. (NUNES 
JUNIOR, 1997, p. 31)

Esses conceitos recordam a própria redação do artigo 5º, incisos XIV e XXXIII, da 
CR/88. Veja-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature-
za, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão pres-
tadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado […] 
(BRASIL, 1988, artigo 5º).

As características acima relacionadas têm respaldo também em tratados internacio-
nais de direitos humanos. O Pacto de San Jose da Costa Rica reserva o artigo 13 para a li-
berdade de expressão e pensamento. Nele são encontrados os três níveis aludidos acerca 
do direito à informação. Note-se:

Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão:
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. 
Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações 
e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbal-
mente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer 
meio de sua escolha.

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar 
sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem 
ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para asse-
gurar:
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas. […]  
(CONVENÇÃO..., 1969).

No mesmo sentido é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, em seu arti-
go XIX prevê o direito e a liberdade de expressão:

Artigo XIX: Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
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inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras (DECLARA-
ÇÃO..., 1948).

Entende-se que o direito à informação surge enquanto direito individual de poder 
acessar qualquer tipo de informação. No entanto, há também um traço marcante em sua 
composição que o permite ser considerado direito coletivo de que a todos seja levada a 
informação. Observe-se:

O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação do pensamento, 
revela-se um direito individual, mas já contaminado de sentido coletivo, em virtude das 
transformações dos meios de comunicação, de sorte que a caracterização mais moderna 
do direito de comunicação, que especialmente se concretiza pelos meios de comunicação 
social ou de massa, envolve a transmutação do antigo direito de imprensa e de manifes-
tação do pensamento, por esses meios, em direitos de feição coletiva [...]. A Constituição 
acolheu essa distinção. No capitulo da comunicação (arts. 220 a 224), preordena a liberda-
de de informar completada com a liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV). 
No mesmo artigo 5º, XIV e XXXIII já temos a dimensão coletiva do direito à informação.  
O primeiro declara assegurado a todos o acesso à informação. É o interesse geral contra-
posto ao interesse individual da manifestação de opinião, ideias e pensamentos veicula-
dos pelos meios de comunicação social (SILVA, 2005, p. 260).

A presente pesquisa teve o fito de analisar o direito à informação a partir da forma 
que a informação chega à população por meio da imprensa. Isso significa dizer que preo-
cupou-se em observar de que maneira as informações são passadas à população, para em 
um segundo momento, analisar em quais casos a imprensa viola direitos de personalida-
de e de que forma isso ocorre durante a transmissão de notícias.

Nesse ponto, faz-se mister esclarecer acerca de quais meios de imprensa a pesquisa 
se utilizou.

Segundo Silva (2005, p. 246 - 247), ao analisar o artigo 220 da CR/88, pode-se perce-
ber que ao usar o termo “meios de comunicação social”, o constituinte não quis se referir 
apenas à imprensa escrita, mas também abranger as transmissões via rádio e televisão. 
Nesse sentido:

A Constituição não chega a precisar o que se entende por veículos ou 
meios de comunicação social, que ela menciona no art. 220, §§1º e 5º. 
Ao referir-se, em separado, a veículo impresso de comunicação (§6º), po-
der-se-ia entender que ela não inclui a imprensa escrita entre os meios 
de comunicação social. Talvez até nem o seja. Mas o §1º do art. 220 ao 
garantir a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veiculo 
de comunicação social faz entrar aí também as informações jornalísticas 
impressas. Temos, pois, informações jornalísticas que são publicadas me-
diante: (a) veículos impressos de comunicação; (b) veiculo de difusão (ra-
diofusão) sonora, de sons e imagens (SILVA, 2005, p. 246-247).



14

Logo, quando se alude aos termos “imprensa” ou “meios de comunicação social”, em 
realidade não se refere apenas à imprensa escrita, mas também às notícias veiculadas por 
meio do rádio (radiofusão) e da televisão (difusão de sons e imagens).

3 REGULAMENTAÇÃO

A Lei nº 5.250/67 – Lei de Imprensa –, apesar de começar a viger em pleno regime 
de exceção, regulamentou por pouco mais de quarenta anos os limites para que se sou-
besse até onde se tinha o exercício do direito de livre manifestação de pensamento na 
veiculação de fatos e a partir de quando os abusos por parte de profissionais da área de 
jornalismo realmente ocorriam, atingindo direitos de personalidade, em especial aqueles 
anteriormente estudados.

O papel dessa lei foi de buscar estabelecer limites, a fim de minimizar os casos de 
desrespeito aos direitos de personalidade pelo exercício expansivo da liberdade de ex-
pressão e manifestação de ideias. Contudo, também previa casos em que a censura era 
possível, como, por exemplo, nos casos de espetáculos e diversões públicas (art. 1º, §2º).

Com o fim do regime militar no fim da década de 1980 e a promulgação da atual CR/88, 
grande parte dos artigos da referida lei caíram em desuso. Isso se deu, principalmente, 
em virtude dos direitos de personalidade e da liberdade de manifestação terem alcançado 
patamar de direitos fundamentais e passarem a receber proteção especial.

Dessa forma, por entender que a Lei de Imprensa vigente não mais atendia aos valo-
res de um Estado Democrático de Direito, o PDT ajuizou ADPF em face de dispositivos da 
Lei 5.250/67, que regulava a liberdade de manifestação do pensamento e de informação 
– Lei de Imprensa.

A ADPF é uma ação constitucional por meio da qual se exerce o controle de constitu-
cionalidade e encontra-se prevista no art. 102, §1º da CR/88. A Lei 9.882/99 prevê a forma 
em que é regido o processo concernente à condução da ADPF.

De acordo com o art. 1º da Lei 9.882/99, a ADPF é meio correto de impugnação de lei 
ou ato administrativo normativo nas hipóteses em que se pretende “evitar ou reparar le-
são a preceito fundamental” (BRASIL, 1999). No parágrafo único, prevê-se a possibilidade 
de se impugnar leis federais, estaduais e municipais publicadas antes da promulgação da 
CR/88, ou seja, em juízo de recepção da lei impugnada pela CR/88.

O art. 102, §1º, da CR/88 esclarece que a ADPF é processo de competência originária 
do STF, ou seja, não é necessário que galgue das instâncias inferiores até chegar ao STF, 
podendo ser ajuizada diretamente naquele tribunal.

O julgamento da ADPF 130 ocorreu em abril de 2009, pelo plenário do STF que julgou 
procedente o pedido do autor (PDT), decidindo pela revogação de toda a Lei de Impren-
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sa. Essa decisão teve eficácia erga omnes e efeito vinculante, o que significa dizer que, a 
partir daquele momento, em toda a sociedade brasileira, ninguém mais poderia ter seus 
atos tipificados em artigos dispostos na Lei 5.250/67 e que os processos que estavam em 
curso, cuja matéria era pertinente à referida Lei, deveriam ser extintos sem resolução do 
mérito.

Atualmente, no que concerne à regulamentação do direito à informação por parte dos 
profissionais do jornalismo, há o Código de Ética dos Jornalistas, que foi criado em 1987 
e alterado em

Assembleia Geral no ano de 2007, o qual prevê as condutas a serem seguidas, a fim 
de que se promova a atividade jornalística de maneira responsável, impondo sanções in-
ternas para os profissionais que as descumpram.

O primeiro capítulo do Código de Ética dos Jornalistas é reservado ao direito à in-
formação. Nesse sentido, reforça os três níveis em que se exerce o mencionado direito, 
afirmando ser este a base do referido diploma legal. Após, estabelece critérios a serem 
seguidos para produção das notícias a serem veiculadas. Adite-se:

Art. 1º O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o di-
reito fundamental do cidadão à informação, que abrange direito de infor-
mar, de ser informado e de ter acesso à informação.
Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público é um 
direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impe-
dido por nenhum tipo de interesse, razão por que:
I - a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de 
comunicação e deve ser cumprida independentemente da linha política 
de seus proprietários e/ou diretores ou da natureza econômica de suas 
empresas;
II - a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veraci-
dade dos fatos e ter por finalidade o interesse público;
III - a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jor-
nalismo, implica compromisso com a responsabilidade social inerente à 
profissão;
IV - a prestação de informações pelas organizações públicas e privadas, 
incluindo as não-governamentais, deve ser considerada uma obrigação 
social;
V - a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a apli-
cação de censura e a indução à autocensura são delitos contra a socieda-
de, devendo ser denunciadas à comissão de ética competente, garantido 
o sigilo do denunciante (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS, 
2007).

Apesar do Código de Ética não proporcionar punição em âmbito penal para os even-
tuais abusos praticados pelos jornalistas durante o exercício da atividade jornalística, 
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é importante sua existência, na medida em que demonstra a preocupação dos próprios 
profissionais em ter os limites do exercício de suas funções bem estabelecidos, a fim de 
que a atividade jornalística possa ser exercida.

Ademais, tem-se que o magistrado, na falta de regulamentação específica, deve apli-
car no caso concreto a legislação infraconstitucional vigente, ou seja, o Código Penal e o 
Código Civil, na tentativa de reparar os danos causados e punir os responsáveis por abu-
sos de direito comprovados.

Nesse sentido, Nobre Junior (2009, p. 8) esclarece que ante a falta de legislação espe-
cífica que cuide de fixar punição em âmbito cível, penal ou administrativo para os eventu-
ais abusos cometidos pelos profissionais de jornalismo ao noticiarem algum fato, “compe-
te ao magistrado, diante do caso concreto, deferir as medidas que forem adequadas para 
restaurar o direito violado, bem como para cessar sua violação” (NOBRE JUNIOR, 2009, 
p. 8).

Há também tratados de direitos fundamentais, como, por exemplo, a Declaração Uni-
versal de Direitos Humanos e o Pacto de San Jose da Costa Rica que preveem de maneira 
expressa em seus textos a proteção tanto à liberdade de expressão e manifestação do 
pensamento quanto os direitos de personalidade ora trabalhados, mas que não produzem 
efeitos práticos, haja vista não estarem acompanhados de sanções por descumprimento.

Por fim, está em vigor o Decreto 7.037/09 que institui o Programa Nacional de Direitos 
Humanos 3 – PNDH 3 – e que prevê ações de caráter programático para efetivação da di-
fusão dos direitos humanos por meio dos órgãos de imprensa, por meio da concretização 
de políticas públicas pelo Poder Executivo em âmbito nacional.

De acordo com Teixeira (2002), políticas públicas são diretrizes que irão orientar ações 
promovidas pelo poder público para atendimento de demandas da sociedade. Elas são 
convenientes para “responder as demandas da sociedade” e se mostram como importan-
te figura de mediação entre os interesses dos cidadãos e as ações que podem ser promo-
vidas pelo Estado (TEIXEIRA, 2002, p. 2).

No que concerne ao tema debatido, o PNDH orienta e recomenda que os representan-
tes do Ministério Público garantam a punição da imprensa, bem como dos editores pelos 
abusos cometidos pelos jornalistas ao veicularem uma notícia e com isso violar direitos 
fundamentais.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO  
 DO CONFLITO COM BASE NO PROJETO DE PESQUISA

Ao final da pesquisa, chegou-se à conclusão de que o direito à informação e os direi-
tos de personalidade não são absolutos, apesar de serem direitos garantidos constitucio-
nalmente e da existência do conflito real entre eles.

Até meados de 2009, havia uma Lei de Imprensa que buscava regular os limites do 
direito à informação jornalística, bem como a manifestação do pensamento. Ocorre que, 
com a não recepção da Lei 5.250/67 pela CR/88 após a propositura e julgamento da ADPF 
130, criou-se um vácuo legislativo no que tange à regulamentação do direito à informação, 
especialmente em se tratando do caráter jornalístico.

Dessa forma, atualmente os magistrados é quem estão decidindo, de acordo com o 
caso concreto, qual direito deve prevalecer sobre o outro, utilizando-se dos Códigos Civil 
e Penal para tentar resolver esse conflito.

Após a leitura de diversos autores, análise de artigos científicos, textos de lei e pro-
postas em diversos níveis, foram separadas algumas alternativas julgadas pertinentes 
para tentativa de resolução do conflito em tela. Importante salientar que algumas delas já 
se verificam na prática, enquanto outras permanecem em estágio de discussão.

A primeira delas é a formulação de políticas públicas que serão formuladas prévia oi-
tiva da sociedade, bem como a observação e efetivação daquelas políticas já formuladas e 
em vigor, como, por exemplo, o PNDH 3. Nesse sentido, o PNDH orienta e recomenda que 
os representantes do Ministério Público garantam a punição da imprensa, bem como dos 
editores pelos abusos cometidos pelos jornalistas ao veicularem uma notícia e com isso 
violar direitos fundamentais.

Outra maneira de atenuar ou resolver o conflito entre os direitos ora trabalhados é 
a formulação de leis infraconstitucionais que cuidem da regulamentação da atividade 
jornalística e que estabeleça critérios e limites na atuação dos profissionais ao publicar 
notícias que atinjam os direitos de personalidade do cidadão.

Sempre importante ressaltar que não se trata de estabelecer qualquer tipo de censu-
ra prévia, mas sim de regulamentação e estabelecimento de limites para que os abusos 
que eventualmente ocorrerem possam ser punidos proporcionalmente à gravidade dos 
atos cometidos e do ataque aos direitos de personalidade.

A título de exemplo, atualmente tramita o projeto de lei 3.232/92 que dispõe sobre 
a liberdade de pensamento e expressão, bem como estabelece critérios para atribuição 
de responsabilidade dos profissionais do jornalismo acerca de abusos. Presentemente se 
encontra pronto para ser inserido na pauta

de votação do Plenário da Câmara dos Deputados, após requerimento do deputado 
Onofre Santo Agostini, do PSD.

A terceira opção colocada em pauta para tentativa de resolução do conflito entre o 
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direito à informação e os direitos de personalidade é a ponderação entres eles, no caso 
concreto, a fim de se estabelecer quando cada um dos dois pode e deve prevalecer.

Interessante salientar que é de extrema importância que haja equilíbrio entre os di-
reitos fundamentais estudados. No entanto, quando isso não for possível, é necessário 
que sejam eleitos critérios a serem observados, no fito de estabelecer qual direito deve se 
sobrepor ao outro.

Contudo, quando o magistrado realizar a ponderação entre os direitos, deverá preva-
lecer o direito que melhor configurar a efetivação da dignidade da pessoa humana. Assim, 
pode se concluir que não existe uma resposta pronta para todas as demandas submetidas 
ao Poder Judiciário, mas que esta deve ser construída em consonância com o caso con-
creto.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Fábio Martins. Mídia e poder judiciário: a influência dos órgãos da mídia no proces-
so penal brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2008.

ÁVILLA, Mariana Araújo Cappello. Relação entre direito de informação e direitos de persona-
lidade. UniBrasil – Faculdades Integradas do Brasil. Disponível em: <http://www.unibrasil.com.
br/arquivos/direito/ 20092/mariana-araujo-cappello-avilla.pdf>. Acesso em: 03 set. 2011.

BATISTA, Nilo. Punidos e mal pagos: violência, justiça, segurança pública e direitos humanos no 
Brasil de hoje. Rio de Janeiro: Revan, 1990.

BERTI, Silma Mendes. Fragilização dos direitos de personalidade. Revista da Faculdade Mineira 
de Direito, Belo Horizonte, v. 3, nos 5 e 6, p. 238-248, 1º e 2º sem. 2000.

BRASIL. Códigos Penal; Processo Penal e Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da Edi-
tora Saraiva com a colaboração de Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos 
Windt e Lívia Céspedes. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

BRASIL. Constituição da República de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, 05 out. 1988. Dis-
ponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
10 nov. 2012.

BRASIL. Decreto 7.037, de 21 dez. 2009. Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos – 
PNDH 3- e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 22 dez. 2009. Disponível em: < http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm>. Acesso em: 04 jun. 
2013.

BRASIL. Lei no 5.250. Lei nº 11.096, de 09 fev. 1967. Regula a liberdade de manifestação do pen-
samento e de informação. Diário Oficial, Brasília, 10 fev. 1967. Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5250.htm>. Acesso em: 04 jun. 2013

BRASIL. Lei no 9.882. 

BRASIL. Lei nº 11.096, de 03 dez. 1999.  



19

Dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
nos termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal. Diário Oficial, Brasília, 04 dez. 1999.  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013.

BRASIL. Lei no 10.406, de 10 jan. 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília,  
11 jan. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 
Acesso em: 10 nov. 2012.

BUDÒ, Marília Denardin. Mídia e crime: a contribuição do jornalismo para a legitimação do  
sistema penal. Unirevista, vol. 1, n° 3, p. 1-14, jul. 2006. Disponível em:  
<http://www.alaic.net/ponencias/UNIrev_Budo.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2011.

CONVENÇÃO Americana sobre os Direitos Humanos. Pacto de São José da Costa Rica. 1969. 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Disponível em:  
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. 
Acesso em: 10 nov. 2012.

DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. 1948. Portal Brasil. Disponível em: <http://
www.brasil.gov.br/sobre/cidadania/direitos-do-cidadao/declaracao-universal-dos-direitos- 
humanos>. Acesso em: 10 nov. 2012.

DIREITO, Carlos Alberto Menezes. Os direitos da personalidade e a liberdade de Informação. 
Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, v. 23, p. 31-42, maio/ago. 2002.

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS. Código de ética dos jornalistas brasileiros.  
Espírito Santo, 04 ago. 2007. FENAJ. Disponível em: <http://www.fenaj.org.br/materia.
php?id=1811>. Acesso em: 10 nov. 2012.

GOMES, Luiz Flávio. Liberdade de imprensa, investigação criminal e respeito à pessoa. In:  
GOMES, Luiz Flávio. Estudos de Direito Penal e Processo Penal. São Paulo: Revista dos  
tribunais, 1998. Cap. ? p. 227-231.

GREGOLIN, Rosário. Discurso e mídia: a cultura do espetáculo. São Carlos: Claraluz, 2004.

LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

LEÃO, Anis José. Sobre o Projeto de Lei de Imprensa (Projeto de Lei nº 3.232, de 1992).  
Jus Navigandi, Teresina, v. 2, no 21, 19 nov. 1997. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/ 
texto/147>. Acesso em: 1 mar. 2012.

MARX, Karl. A liberdade de imprensa. Porto Alegre: L & PM, 1980. 220 p.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional.  
6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 10. ed.  
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. Liberdade de expressão versus direitos da personalidade.  
Revista CEJ, Brasília, v. 13, no 45, p. 4-13, abr./jun. 2009.

NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. A proteção constitucional da informação e o direito à crítica 
jornalística. São Paulo: FTD, 1997.



20

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. I.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivado. 25. ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2005.

TEIXEIRA, Ednaldo Celso. O Papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento Local e na 
Transformação da Realidade. 2002. DH Net. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/dados/
cursos/aatr2/a_pdf/03_aatr_pp_papel.pdf>. Acesso em: 12 maio 2013.



21

A SUPRESSÃO DOS PRINCÍPIOS  
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA EM DECISÕES  
INAUDITA ALTERA PARTE,  
A PARTIR DE UMA VISÃO  
NEOINSTITUCIONALISTA DO PROCESSO

Carolina Aleixo Benetti de Oliveira  
& João Nélio Câmara Coelho 3

 
Professor Orientador:  

Magno Federici Gomes 4

RESUMO: 
A partir da teoria neoinstitucionalista do processo, para a qual o processo se constitui 

em instituição constitucionalizada que, por meio do devido processo constitucional, bus-
ca a realização do Estado Democrático de Direito, investiga-se se o instituto das decisões 
liminares – cuja antecipação dos efeitos fáticos de uma suposta sentença definitiva, ainda 
que pressupostamente reversíveis, atingem a parte contrária da ação sem que esta seja 
ouvida – ofendem o princípio do contraditório, de previsão constitucional, incorrendo-se, 
aí, em clara inconstitucionalidade. Para tanto, foram analisadas as mais proeminentes te-
orias acerca do processo, focando-se especialmente no cabimento das decisões in limine 
litis dentro de suas concepções teóricas, com destaque para a escola instrumentalista, 
quase hegemônica em termos da prática forense atual e cujos pressupostos são veemen-
temente combatidos pela teoria neoinstitucionalista. Nessa confrontação teórica levada a 
efeito, autores instrumentalistas do porte de Humberto Theodoro Jr., Ada Pellegrini, Cân-
dido Rangel Dinamarco, entre outros, representam fonte constante de subsídio a serem 
defrontados com os escritos do autor da teoria neoinstitucionalista, o professor Rosemiro 
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Pereira Leal. Ao fim, estudou-se e procurou-se definir o cabimento e a constitucionalidade 
das medidas liminares, em um cenário onde o processo representa uma instituição cons-
titucional de controle da construção do provimento judicacional.

Palavras-chave: Processo. Instrumentalismo e Neoinstitucionalismo. Decisões Liminares. 
Contraditório.

ABSTRACT: 
From the neoinstitucionalista theory of the process, for which the process is a Consti-

tution that institution by means of constitutional due process, search the democratic State 
of law, investigates whether the decisions Institute injunctions – whose anticipation of the 
factual effects of a supposed final judgment, even if it is assumed, reach the other party 
from the action unless this is heard-offend the principle of the adversarial procedure, con-
stitutional, incurring prediction, then, clearly unconstitutional. To this end, the most prom-
inent theories were analyzed about process, focusing especially on the place of decisions 
in limine litis within their theoretical conceptions, especially the instrumentalist school, 
almost hegemonic in terms of current forensic practice and whose assumptions are strong-
ly controlled by the neoinstitucionalista theory. In this theoretical confrontation carried 
out, instrumentalist authors the size of Humberto Theodoro Jr., Ada Pellegrini, Cândido 
Rangel Dinamarco, among others, represent constant source of allowance to be faced with 
the writings of the author of the neoinstitucionalist theory, Prof. Charles Pereira Leal. At 
the end, studied and sought to define the place and the constitutionality of injunctions, in 
a scenario where the process represents a constitutional institution building control appli-
cation judicational.

Keywords: Process. Instrumentalism and Neoinstitutionalism. Decisions Injunctions. Con-
tradictory.

1. INTRODUÇÃO

O artigo 804, do Código de Processo Civil (CPC) nacional, prevê que:

Art. 804. É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação pré-
via a medida cautelar, sem ouvir o réu, quando verificar que este, sendo 
citado, poderá torná-la ineficaz; caso em que poderá determinar que o 
requerente preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos que o 
requerido possa vir a sofrer (BRASIL, 1973).
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Por liminar, compreende-se um acontecimento que ocorra no limite inicial de alguma 
coisa. Para a ciência jurídica, representa, grosso modo, uma decisão judicial que gere efei-
tos práticos – antecipação parcial ou total do provimento ou tutela legal – proferida antes 
da completa formação da relação jurídica angular do processo (na concepção de processo 
como instrumento da jurisdição), ou antes da constituição do próprio processo em si (con-
cepção de processo como instituição constitucionalizada); isto é, antes da citação do réu.

E, a partir da previsão legal acima, entende-se que o artigo 273 do CPC (que prevê a 
antecipação da tutela) pode ser efetivado através de decisão liminar, bem como há deter-
minação expressa para a ocorrência dessa mesma modalidade no artigo 461, §3º (obriga-
ção de fazer ou deixar de fazer), do mesmo diploma processual.

Todos os dispositivos legais acima (além de outras previsões que poderiam ser aven-
tadas) têm em comum o fato deles previrem um perigo de ineficácia da relação processu-
al, caso que o que esteja sendo requerido pela ação não seja antecipado, ainda que pro-
visoriamente, antes mesmo que se concretize o contraditório. Alguns autores vão chamar 
isso de contraditório postecipado, como se verá abaixo.

A questão que este artigo tentará abordar, no entanto, diz respeito a que a previsão 
das decisões liminares (ou in limine litis, ou inaudita altera pars) tem seu verdadeiro fun-
damento numa determinada visão acerca do que seja o processo, a qual se estabeleceu 
como quase inquestionável na prática judicante nacional (a escola Instrumentalista do 
Processo), e não nos próprios princípios constitucionais norteadores do processo, que o 
fazem insurgir, por este ponto de vista, como um instituto constitucionalizado na realiza-
ção do Estado Democrático de Direito (escola Neoinstitucionalista do Processo).

Desta forma, pretende-se aqui investigar as variantes visões de processo oriundas 
que estas duas escolas da ciência processual – Instrumentalismo e Neoinstitucionalismo 
– têm sobre o instituto das decisões liminares, com atenção especial aos novos paradig-
mas propostos por esta última, haja vista a radicalização de seu discurso com relação ao 
“conservadorismo” que se estabeleceu ao se pensar o processo, o que, obrigatoriamente, 
levará a novos olhares sobre a própria definição de Direito, Jurisdição e Procedimento.

Ao final, espera-se, mediante a formulação de um trabalho de ordem teórico-docu-
mental, que confronte o mais tecnicamente possível as teorias jurídicas pertinentes ao 
assunto e com apoio em grandes nomes da teoria jurídico-processual, definir o cabimento 
ou não das liminares diante da nova visão processual que oferece a nova Teoria Neoins-
titucionalista do Processo, de autoria do professor Rosemiro Pereira Leal, tudo em nome 
do enriquecimento da discussão técnica do Direito, na pretensão de que a ciência jurídica 
cada vez mais una as elucubrações teóricas à realidade fática que afeta a vida de milhões 
que a cada dia recorrem ao Poder Judiciário, em busca de uma verdadeira justiça. Nes-
se sentido, os estudos dos processualistas Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini 
e Antônio Carlos de Araújo Cintra, bem como Humberto Theodoro Jr. e Luiz Guilherme 
Marinoni, serão de fundamental importância para a formulação teórica do processo como 
instrumento da jurisdição (instrumentalismo). Quanto às decisões liminares propriamen-
te ditas, o jurista carioca Reis Friede foi de quem se retirou os maiores subsídios teóricos, 
haja vista sua consistente e respeitada obra a respeito do tema. Por fim, a Teoria Geral do 
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Processo de Rosemiro Pereira Leal traduz-se em obra obrigatória para todo o desenvolvi-
mento levado a efeito no presente artigo.

2. EVOLUÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL

O termo processo, de utilização indispensável no meio jurídico, advém do latim pro-
cedere, que significa “ir na frente, avançar, progredir”5.

Todavia, não há como se falar em “processo” sem entender a significância de seu 
papel dentro do Direito, o qual, por sua vez, conforme a visão de Cintra, Grinover e Dina-
marco (2010, p. 25), surge da necessidade de regulação da vida em sociedade – em termos 
de normas de convivência mútua – sociedade que se formaria a partir do estabelecimento 
da relação intersubjetiva entre mais de uma pessoa; daí a referência dessa importante 
obra do direito processual brasileiro ao famoso romance de Daniel Defoe, no qual se narra 
o naufrágio e isolamento do fictício navegante Robinson Crusoé, até seu encontro com o 
índio Sexta-Feira. Por conseguinte, conforme as próprias palavras dos autores:

Indaga-se desde logo, portanto, qual a causa dessa correlação entre so-
ciedade e direito. E a resposta está na função que o direito exerce na so-
ciedade: a função ordenadora, isto é, de coordenação dos interesses que 
se manifestam na vida social, de modo a organizar a cooperação entre 
pessoas e compor os conflitos que se verificarem entre os seus membros. 
A tarefa da ordem jurídica é exatamente a de harmonizar as relações so-
ciais intersubjetivas, a fim de ensejar a máxima realização dos valores 
humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2010, p. 25).

Entretanto, não seria suficiente apenas a criação dessas normas reguladoras da vida 
social. Imperioso, também, era disponibilizar mecanismos aos membros dessa sociedade 
para que tais direitos – estabelecidos por aquelas normas – fossem efetivados. Mecanis-
mos esses que desautorizassem a autotutela, cuja dinâmica estabelece exatamente o 
caos que se procurava coibir quando da criação das normas, afinal:

Na autotutela, aquele que impõe ao adversário uma solução não cogita de 
apresentar ou pedir a declaração de existência ou inexistência do direi-
to; satisfaz-se simplesmente pela força (ou seja, realiza a sua pretensão) 
(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p. 28).

5  HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sales. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:  
 Objetiva, 2001, p. 2303, verbete: processo.
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Para os autores supramencionados, esses “mecanismos”, grosso modo, consubstan-
ciar-se-iam na jurisdição, definida como “(...) uma das funções do Estado, mediante a qual 
este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a 
pacificação do conflito que os envolve, com justiça” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 
2010, p. 149). Nesse sentido, afirmam que “a realização do direito objetivo e a pacifica-
ção social são escopos da jurisdição em si mesma” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 
2010, p. 152). Tem-se, a partir do exposto, que a Jurisdição apontaria para dois objetivos 
(ou teria dois escopos): jurídico (realização do direito material) e metajurídico (pacificação 
social).

Ainda de conformidade com esses renomados autores, depreende-se que jurisdição 
e processo quase se “amalgamam”, quando afirmam que “o direito processual é, assim 
do ponto-de-vista de sua função jurídica, um instrumento a serviço do direito material” 
(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p. 46) e que “o processo é, nesse quadro, um 
instrumento a serviço da paz social” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p. 47).

Percebe-se assim que, para Cintra, Grinover e Dinarmarco (2010) há quase que uma 
comunhão entre jurisdição e processo. O Estado, detentor da jurisdição (poder/dever de 
dizer o direito em substituição às partes com fins de pacificação social), realizaria tal fun-
ção por meio de um juiz – imparcial, investido de autoridade e em posição super et inter 
partes para dirimir a lide (CINTRA, GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p. 319) – que atuaria 
através de um conjunto de procedimentos formais – ou, nas palavras de Pellegrini ao citar 
livremente Aroldo Plínio (PLÍNIO apud PELLEGRINI, 2012, p. 5), uma “sucessão lógica de 
atos, desvestido de qualquer finalidade” – que, uma vez qualificados por um direciona-
mento teleológico, redundaria no processo.

Essa escola da ciência processual é denominada de Instrumentalista, sendo quase 
esmagadoramente determinante para o direito brasileiro contemporâneo, conforme bem 
destaca Amaral (2006):

A ideia de instrumentalidade é muito cara à ciência processual, chegando 
a ser considerada como o state of the art em matéria de definição exata da 
natureza, dos escopos e da forma de interpretação e aplicação das normas 
de processo (AMARAL, 2006, p. 23).

No entanto, dessa linha de pensamento – cujas bases remontam a Bülow, ganhando 
em solo pátrio desenvolvimento por Liebman, (considerado o fundador da Escola Proces-
sual de São Paulo), Chiovenda, Carnelutti, Buzaid, entre outros (AMARAL, 2006, p. 23) 
– diverge totalmente o professor Rosemiro Pereira Leal, idealizador da Teoria Neoinstitu-
cionalista do Processo, cujas discordâncias surgem desde a imagem sugerida por Cintra; 
Grinover e Dinamarco da já mencionada “parábola de Robinson Crusoé” (LEAL, 2011, p. 
1), até à própria ideia de direito, jurisdição, procedimento e processo, segundo as defini-
ções propostas pela escola instrumentalista.
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Com respeito ao Direito, Leal (2011) assim se expressa:

O direito não é aquela criatura mencionada por Sorman, abortada pela hu-
manidade, desentranhada de uma seleção natural e espontânea de regras 
sociais e econômicas para a salvaguarda da liberdade com conteúdos e 
mensagens de paz, regulando as instituições surgidas do inconsciente 
coletivo. É o direito produto racional e dinâmico de controle sociopolíti-
co-econômico em vários níveis temporais de elaboração humano-técnica, 
à medida que os grupos sociais surgem, organizando-se a si mesmos por 
regramentos técnico-jurídicos convenientes (LEAL, 2011, p. 1-2, grifos do 
autor).

Em sua construção epistemológica, o professor Leal (2011), a respeito do desenvolvi-
mento histórico para um conceito de jurisdição (que, por consequência, afeta a definição 
de processo) afirma que:

A jurisdição, quando não está previamente condicionada, como veremos, 
à principiologia legal do processo, cuja plataforma jurídica fundamental 
se encontra insculpida na maioria das constituições modernas, é mera 
atividade de julgar e descende diretamente da primeva arbritagem, onde 
a clarividência divinatória dos sacerdotes e o carismático senso inato 
de justiça dos pretores e árbitros é que marcavam e vincavam o acerto 
e a sabedoria de suas decisões. (...) Por isso, não é acolhível afirmar-se,  
na atualidade histórica do Direito Processual, que o “processo surgiu da 
arbitragem obrigatória” porque, conforme demonstrado, a jurisdição é 
que surgiu da arbitragem. O processo só surgiu recentemente com a con-
quista histórico-teórica das garantias e direitos fundamentais constitu-
cionalizados, ainda que atualmente debilitados pelo perverso e desejado 
desequilíbrio jurídico-socioeconômico das camadas sociais. O Processo 
não se despontou, com as atuais características de institucionalização de 
garantias fundamentais, ao simples e automático “exercício de jurisdi-
ção” pelo Estado (LEAL, 2011, p. 23, grifos do autor).

A partir da assertiva acima, o professor Leal (2011), deixando evidente a clara linha 
divisória que há entre jurisdição e processo na visão neoinstitucionalista (em contrapar-
tida à quase idêntica conceituação dada para os dois institutos pelo instrumentalismo), 
conceitua que jurisdição seria:

(...) instrumento do processo aberto a qualquer do povo, propiciando uma 
fiscalização irrestrita (concreta e abstrata) do controle procedimental de 
constitucionalidade e contemplando uma hermenêutica adequada ao pa-
radigma do Estado Democrático de Direito no eixo da Teoria do Discurso 
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que exige compreensão única para todos os operadores do direito e não 
somente para segmentos privilegiados da comunidade jurídica (LEAL, 
2011, p. 246, grifo próprio).

Quanto à específica definição de processo para o neoinstitucionalismo, Leal (2011) 
assim se posiciona:

Processo: “conjunto de institutos de direito fundamental constitucionali-
zado (ampla defesa, contraditório, isonomia, direito ao advogado, gratui-
dade da atividade jurisdicional) regente da construção estruturante (rela-
ção espácio-temporal normativa, não entre pessoas) dos procedimentos”. 
(LEAL, 2011, p. 246, grifos do autor)

Vê-se, a partir desse pequeno recorte, a substancial diferença entre os pensamentos 
Instrumentalista e Neoinstitucionalista.

Essa diferença, todavia, não se reduz apenas a uma questão de “academicismo”, ou 
mera disputa entre egos intelectuais em termos de ciência processual. De fato, a adoção 
de um ou de outro ponto de vista teórico afeta decisivamente todo o entendimento (e 
consequente aplicação) acerca de uma vasta gama de atos e possibilidades processuais.

Dessa forma, institutos que numa dada escola de pensamento podem e devem ser 
perfeitamente aplicáveis, por representarem uma condição sine qua non para aquela vi-
são de processo, na outra escola, precisam ser rigorosamente rejeitados, em razão de que 
sua integração à relação processual viria a agredir frontalmente princípios “sagrados” a 
esta.

É o que se passa quando é analisado, por exemplo, o instituto das medidas liminares 
(ou decisões inaudita altera parte), atualmente muito aplicadas em sede processual cau-
telar e antecipatória, como forma de garantia ao autor da demanda – suposto detentor de 
um dado direito razoavelmente presumido

(fumus boni juris) e eivado de risco de perecimento em caso de demora (periculum in 
mora) –, e após a observância de uma série de condições específicas mediante cognição 
sumária, a antecipação total ou parcial (ainda que imbuída de reversibilidade), do provi-
mento pleiteado em juízo, antes da citação do réu.

Cabe ressaltar que a citação, para a visão instrumentalista, teria o condão de comple-
tar o estabelecimento da relação angular do processo (teoria da relação jurídica angular 
de Konrad Hellwig), que já teria se iniciado com o acionamento da jurisdição por parte 
do autor; ao passo que, para a escola neoinstitucionalisa, sem citação não há processo, o 
qual só se configuraria com o estabelecimento do procedimento em contraditório, conso-
ante a teoria processualística de Ellio Fazzalari6.

Na visão instrumentalista, o instituto processual das decisões liminares é perfeita-
mente cabível e em certo ponto até mesmo “desejado”, uma vez que possibilitaria – mes-
mo que de forma precária, por ser passível de reversão – a efetivação do princípio consti-
tucional da celeridade, previsto no art. 5º, inciso LXVIII da CR/887, imprescindível a uma 
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tutela jurisdicional mais efetiva.
Essa concepção possui defensores eminentes, na pessoa de teóricos do Direito Pro-

cessual Brasileiro do porte de Humberto Theodoro Júnior (2010 e 2011), Luiz Guilherme 
Marinoni (2011 e 2012), Alexandre de Freitas Câmara (2008), entre outros, além dos já 
mencionados Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel 
Dinamarco (2010). Ademais, das palavras de Theodoro Júnior (2011) é possível se obter 
uma clara visão dessa escola processual acerca das decisões liminares:

O devido processo legal, síntese geral da principiologia da tutela jurisdi-
cional, exige que o contraditório, às vezes, tenha de ceder momentanea-
mente a medidas indispensáveis à eficácia e efetividade da garantia de 
acesso ao processo justo. Assim, no caso de medidas liminares (cautela-
res ou antecipatórias) a providência judicial é deferida a uma das partes 
antes da defesa da outra. Isto se admite, porque sem essa atuação ime-
diata da proteção do interesse da parte, a eficácia do processo se anularia 
e a garantia máxima de acesso à tutela da justiça restaria frustrada. As li-
minares, todavia, não podem ser utilizadas senão em casos excepcionais, 
de verdadeira urgência, e não podem se transformar numa completa e 
definitiva eliminação da garantia do contraditório e ampla defesa. Assim 
é que, tão logo se cumpra a medida de urgência, haverá de ser propiciada 
à parte contrária a possibilidade de defender-se e de rever e, se for o caso, 
de reverter a providência liminar. Dessa forma, não se nega o contraditó-
rio, mas apenas se protela um pouco o momento de seu exercício (THEO-
DORO JÚNIOR, 2011a, p. 37-38, grifos do autor).

Todavia, na visão neoinstitucionalista, na qual o processo é encarado como “institui-
ção constitucionalizada” (LEAL, 2011), somente concretizável através do contraditório, 
da ampla defesa, da isonomia e da representação técnica por meio de advogado, ques-
tiona-se se tal medida posta à disposição do magistrado teria cabimento. O processo é, 
para o neoinstitucionalismo, grosso modo, maneira de exercício de cidadania, no qual “O 
Estado (status da processualidade) e o Cidadão já deveriam estar em nível de igualdade 
institucional pela regência de uma instituição maior, que é hoje a jurisdição constitucional 
pelo processo” (LEAL, 2011, p. 31).

Em síntese realizada pelo próprio professor Leal (2011) , processo seria o “conjunto 
principiológicos de direitos fundamentais constitucionalizados à construção da estrutura 
do procedimento [...] não mais uma espécie de procedimento, mas como instituição regen-
cial do procedimento (contencioso ou não)” (LEAL, 2011, p. 246).

6 Diga-se de passagem, a teoria Neoinstitucionalista tem em Fazzalari um importante referencial teórico,  
 a partir do qual se desenvolve, ampliando o conceito de contraditório.

7 Art. 5º, LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração  
 do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
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O juiz – encarado como representante do (poder do) Estado na visão instrumentalista 
– já não mais seria, na escola neoinstitucionalista:

[...] o todo do ordenamento jurídico, mas está no ordenamento jurídico em 
situação homotópica (isonômica) com outras instituições e com estas se 
articula de modo interdependente e num regime jurídico de subsidiarie-
dade (LEAL, 2011, p. 32, grifos do autor).

A partir de uma rápida leitura, infere-se que o neoinstitucionalismo não prevê a ju-
risdição em termos de substituta das partes no dizer do direito, mas como integrante do 
diálogo pela qual o direito, através do processo, será construído. O processo ganha, então, 
status de “médium linguístico” pelo qual as instituições (Cidadão, Estado, Direito) se co-
municam (dialogam), construindo o provimento.

Dessa forma, em termos neoinstitucionalistas, como se conceberia uma técnica pro-
cessual (ou procedimental) temporal e excepcionalmente intempestiva, no molde das me-
didas liminares, que antecipa efeitos de algo que se espera obter mediante e ao final de 
um processo, quando esse processo (dialógico), só é constitucionalmente existente em 
face de uma procedimentalidade em contraditório que garanta a ampla defesa?

Interessa, portanto, estabelecer um conceito de liminariedade, bem como buscar uma 
definição acerca da natureza jurídica das decisões in limine litis.

3. MEDIDAS LIMINARES:  
 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA

Talvez à exceção de Friede (1993 e 1999) – adepto da escola instrumentalista –, pou-
cos autores dedicaram esforços teóricos contundentes e significativos sobre as medidas 
liminares, de forma isolada e independente de outros institutos da processualística.

Tem-se, grosso modo, e quase que em senso teórico comum, que elas se tratam de 
“um direito da parte”, exteriorização de “poderes atribuídos ao juiz do processo” (por 
lei), em forma de “medidas excepcionais (e de segurança)”, que se consubstanciam em 
decisões judiciais vinculadas ao tempo em que são proferidas e em que geram efeitos 
no curso do processo – ou seja, antes da citação do réu e não após a decisão judicial que 
ponha termo à lide (sentença/acórdão) – e mediante a comprovação de certos requisitos e 
pressupostos, tudo analisado em cognição sumária (THEODORO JÚNIOR, 2011b, p. 544-
545; CÂMARA, 2005).

Dentre as conceituações dadas às medidas liminares, pode-se citar a que propõe Car-
pena (2012), que assim coloca:
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A medida liminar pode ser conceituada como o provimento administrati-
vo cautelar, pelo qual deve (e não pode) o julgador sempre que verificar a 
existência de elementos inerentes à urgência, verossimilhança do direito 
alegado e o perigo na demora, deferir o pleito requerido pela parte autora 
antes da citação do seu adversário (CARPENA, 2012, p. 2).

Destaca-se desse conceito a ideia acautelatória (asseguradora do processo) da limi-
nar e de seu poder vinculante, que obriga o juiz a concedê-la a partir da comprovação de 
seus pressupostos.

Quanto à natureza jurídica das liminares, Friede (1999) é quem parece melhor se po-
sicionar a esse respeito, ainda que suas conclusões não tenham o condão de haver esgo-
tado o assunto, conforme se percebe abaixo:

É conveniente ressaltar que a natureza jurídica finalística da medida li-
minar, independente de seu aspecto material, se encontra adstrita à sua 
condição precípua de anteceder o provimento jurisdicional cognitivo. Esta 
é a tradução consentânea do vocábulo e o próprio objetivo do instituto que 
apenas possui o condão antecipatório, adicionando à sua característica 
antecedente, quando excepcionalmente, revestir de natureza satisfativa, 
como na hipótese vertente prevista expressamente no art. 461, parágrafo 
3º, do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CBDC) (tutela especí-
fica) (FRIEDE, 1999, p. 32, grifo próprio).

Assim, a partir dos recortes acima, pode-se estabelecer com maior grau de certeza 
que as decisões in limine litis representam forma de decisão judicial que gera antecipa-
ção integral ou parcial do provimento ao autor da ação, antes que a parte contrária seja 
citada, com o fito de preservação do direito material controvertido e da própria relação 
processual (caráter cautelar) ou em razão de fundamentos probatórios que, a priori, e me-
diante solicitação da parte, vinculem o juiz a outorgá-lo (caráter antecipatório, com base 
no artigo 273 do CPC).

 3.1. AS MEDIDAS LIMINARES NA VISÃO INSTRUMENTALISTA  
  DO PROCESSO

O argumento teleológico do instrumentalismo para o deferimento das liminares ali-
cerça-se na necessidade de, para que se consiga maior efetividade da prestação juris-
dicional, garantir-se maior celeridade da relação processual (constitucionalmente posi-
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tivada pela inclusão do inciso LXXVIII ao artigo 5º da CR/88, pela EC-45/2004), pois, se 
este princípio não pode ser considerado sinônimo daquele, por outro lado, demonstra ser 
condição crucial e que sem a qual não se alcançaria um processo efetivo. Nesse sentido, 
o deferimento, face ao caso concreto, de decisões liminares, possui grande respaldo, uma 
vez que o processo é instrumento da jurisdição, um conjunto de procedimentos que só 
tem sentido se direcionados a seus escopos jurídicos e metajurídicos, cabendo até mesmo 
o detrimento de algum procedimento que não afete, em última instância, a tutela jurisdi-
cional final.

Aliás, a preocupação com a demora do desenlace processual é extremante cara à 
escola instrumentalista, sendo objeto de inúmeros textos teóricos, apesar de já se encon-
trarem argumentos, dentro do próprio instrumentalismo, que relativizam aquilo que o pro-
fessor Leal (2011) vai chamar de o “fetiche das urgencialidades” (LEAL, 2011), uma vez 
que, em nome da celeridade procedimental, tem-se, muitas vezes, causado o sacrifício 
da segurança jurídica, algo que absolutamente não se mostra desejável, concluindo-se, 
portanto, que rapidez do procedimento não é valor. Nesse sentido, ver Bedaque (2010), 
Amaral (2006), Marinoni e Mitidiero (2010), Marinoni (2011), Moreira (2001), Gomes e Dru-
mond (2010).

Além da questão da celeridade procedimental, argumenta-se também que a medida 
liminar não ofenderia, em absoluto, o contraditório, como veementemente afirma Marino-
ni (2011) ao dizer que, “argumentar com lesão ao princípio do contraditório é voltar a tra-
tar de assunto já encerrado, pois é sabido que o contraditório pode ser postecipado para 
permitir a efetividade da tutela dos direitos” (MARINONI, 2011, p. 158).

Ademais, a decisão liminar se consubstanciaria numa das ferramentas da antecipa-
ção da tutela, “corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva” (MARINONI, 
2011, p. 158), representando, por fim, em sua feição cautelar, uma garantia à tutela juris-
dicional, face aos perigos de perecimento do direito em decorrência do tempo necessário 
para o desenlace dos procedimentos judicacionais.

Desta forma, em nome da efetividade processual, que não prescinde da celeridade do 
procedimento, caberiam as medidas initio litis.

 3.2. AS MEDIDAS LIMINARES NA VISÃO NEOINSTITUCIONALISTA  
  DO PROCESSO

O arcabouço teórico acima proposto atine à visão de processo como instrumento ju-
risdicional (Instrumentalismo).

Cabe dizer que não há, até o momento, um estudo específico acerca das decisões 
liminares nos primeiros escritos do professor Leal sobre a teoria neoinstitucionalista do 
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processo, o que, inclusive, justificaria maior atenção teórica sobre o assunto.
Contudo, a partir da já demonstrada concepção dessa escola processual, constata-

-se que, apesar de algumas reformulações e ampliações conceituais, a ideia de processo 
encontra-se intrinsicamente atrelada ao estabelecimento deste como um procedimento 
em contraditório (a partir do ensinamento de Ellio Fazzalari) – “Processo como Instituição 
processualmente criada, constitucionalizada, e autoindicadora de sua principiologia con-
traditório, ampla defesa e isonomia, direito a advogado, gratuidade na defesa de direitos 
fundamentais” (LEAL, 2011, p. 246) – fazendo com que a modalidade técnico-processual 
das liminares não encontre respaldo lógico-teórico que a autorize no pensamento neoins-
titucionalista.

Pois, conforme demonstrado, para o Neoinstitucionalismo, processo não é instrumen-
to da jurisdição (como defendido pelo instrumentalismo), mas exatamente o contrário: a 
jurisdição é instrumento do processo (LEAL, 2011, p. 246), pois este (processo) é instituto 
constitucionalizado do contraditório e da ampla defesa; é, em suma, exercício dialógico de 
estabelecimento do Estado Democrático de Direito conforme se institui da CR/88.

A ideia de jurisdição centrada na figura do magistrado (onipotente e in-
falível) colide frontalmente com a ideia de participação democrática dos 
cidadãos por meio da igualdade de argumentação para a formação das 
decisões judiciais, quando da aplicação do direito (GOMES; DRUMOND, 
2010, p. 70).

E, segundo o Leal (2011):

[...] que outra finalidade não pode ter o processo para o juiz, senão, por 
sua principiologia instituída em norma fundamental, ensejar às partes o 
pleno exercício do contraditório, da ampla defesa, da simétrica paridade 
(isonomia) de oportunidades e de efetiva participação na construção do 
provimento. O dever-função jurisdicional cinge-se a garantir a vigência 
do instituto constitucional do due processo of law criado por norma fun-
damental no direito brasileiro (CF/1988, art. 5º, LIV, LV), cuja teorização, 
na proposta de Juam Montero Aroca e Di Orio, desenvolve-se como direi-
to jurisdicional criado pela instituição constitucional do processo. (LEAL, 
2011, p.164).

O argumento instrumentalista a favor da liminar em razão de uma celeridade a ser-
viço da efetividade também não possuiria respaldo na escola neoinstitucionalista, pois, 
segundo definição do professor Leal (2011), “efetividade: (é) eficiência pela lei, não pela 
agilidade, vigor ou truculência do Juiz!” (LEAL, 2011, p. 257).

O caráter cautelar (assecuratório, preventivo, preparatório ou incidental) da decisão 
liminar, na visão instrumentalista, tem cabimento, pois o processo possuiria por escopo 
jurídico a antecipação do direito objetivo das partes. Contudo, para o Neoinstitucionalis-
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mo, o que se antecipa não é o direito, mas, “antecipação (parcial ou total) dos conteúdos 
da lei (tutela legal)” (LEAL, 2011, p. 257).

Dessa forma, em sede teórica, não se enxergaria como coadunar o instituto das deci-
sões in limine litis com a percepção processual da escola neoinstitucionalista, pelo sim-
ples fato de que, para essa teoria processual, as liminares não se constituem como uma 
condição que se infira da CR/88, como instituto processual por ela expressado, ao contrá-
rio, significam medidas que se chocam frontalmente com os princípios do contraditório e 
da ampla defesa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ponderação aqui levada a efeito teve por objetivo analisar exclusivamente o cabi-
mento ou adequação constitucional, em termos teóricos, da aplicação ou não das limina-
res na visão Neoinstitucionalista do Processo, sem estender a discussão para fatores de 
ordem dialética (confronto com a realidade) ou axiológica (juízo de valor).

Pode-se perceber do estudo acima apresentado, as fundamentais e profundas dife-
renças de concepção de processo entre a ainda predominante escola instrumentalista e a 
inovadora visão neoinstitucionalista.

Não se fazia pertinente, cabível ou necessário, para os objetivos e espaço aqui dis-
poníveis, retomar o acirrado debate a respeito da notória morosidade da duração dos 
processos judiciais no Brasil, via-de-regra demasiadamente lenta e, por isso, causadora 
de frustrações e dissabores para os jurisdicionados (termo afeto à concepção instrumen-
talista) e para toda a sociedade em geral. Várias modificações legislativas de peso foram 
implementadas no ordenamento jurídico pátrio com o objetivo de proporcionar um proce-
dimento mais célere, sem prejuízo da segurança jurídica ou de outros princípios institu-
cionais do Estado Brasileiro8.

Todavia, um estudo mais acurado do assunto aqui debatido seria de suma importân-
cia, não apenas pelo fato de se questionar a possibilidade processual-jurídico-constitu-
cional da existência de uma decisão judicial que gere efeitos antes da citação, a partir 
de uma perspectiva específica de processo, mas, essencialmente, em razão de uma pre-
mente necessidade de que se discuta sobre novos parâmetros teóricos para que a ciência 
processual, em termos constitucionais, concretize-se em processos judiciais mais efetivos 
e eficazes, constitucionalizados e realizadores do projeto de construção do Estado Demo-
crático de Direito brasileiro.

8 A Teoria Jurídica costuma apontar, como as medidas mais relevantes em busca da celeridade procedimental, 
a instituição dos Juizados Especiais Estaduais e Federais, com a vigência respectiva das leis nº 9.099/1995 e 
10.259/2001; a inclusão do princípio constitucional da celeridade, trazido pela EC-45/2004; e o “sincretismo” 
entre procedimento cognitivo e executivo, incluído pela Lei nº 11.232/2005.
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A teoria neoinstitucionalista propõe uma revolução paradigmática no olhar que se 
deita ao processo judicial, uma vez que sua principal temática teleológica volta-se para 
a efetivação dos objetivos estatais mais essenciais, como a construção democrática e a 
cidadania plena, como institutos emanados da CR/88.

Não haveria necessidade, na visão neoinstitucionalista, da existência de decisões 
liminares, antecipativas ou assecuratórias de direitos ou conteúdos legais, cuja aplicação 
estaria vinculada única e exclusivamente aos poderes quase “metafísicos” do Estado-
-Juiz, sem espaço dialógico essencial, caso o Estado realmente conseguisse efetivar os 
seus institutos constitucionais, os quais clamam por realização, no sentido de proporcio-
nar a melhora do cenário político, jurídico e social do país.

Até que esse desiderato se concretize, não se pode permitir, outrossim, que técni-
cas processuais notadamente antidemocráticas, autoritárias, unilaterais – e notoriamente 
inconstitucionais – continuem presentes nas relações jurídicas, sob pena de que adie, 
indefinitivamente, a construção de um Estado Nacional verdadeiramente democrático de 
e através do Direito.
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CONTRIBUIÇÕES DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL  
FORNECIDA PELOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE 
PARA A TOMADA DE DECISÃO GERENCIAL  
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Aluna: Nayara de Assis Freitas9 

Orientadora: Ana Carolina Vasconcelos Colares10

RESUMO: 
A informação gerencial contábil é uma das fontes primárias utilizadas para a tomada 

de decisão e controle nas organizações. Porém, mesmo diante de um mercado competiti-
vo, muitas empresas ainda não utilizam a contabilidade e suas informações como suporte 
para a tomada de decisão. Em alguns segmentos da economia, principalmente na micro e 
pequena empresa, a função do contador está restrita ao cumprimento das exigências le-
gais. Neste contexto, emerge a relevância do estudo em escritórios de contabilidade, vis-
to que eles são responsáveis pelas informações contábeis de várias empresas, podendo 
interferir na gestão delas por meio do fornecimento de informações adequadas. Tão logo, 
este estudo visa identificar quais as contribuições da informação contábil fornecida pelos 
escritórios de contabilidade para a tomada de decisão gerencial das micro e pequenas 
empresas e ainda identificar sob a percepção dos gestores de micro e pequenas empresas 
quais informações contábeis contribuem para a tomada de decisão gerencial. A pesquisa 
caracteriza-se como descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. Os dados para 
análise foram obtidos por meio da aplicação de um questionário, tendo participado da 
amostragem trinta empresas clientes de um escritório de contabilidade situado em Belo 
Horizonte, e por meio da realização de uma entrevista com cinco contadores do referido 
escritório. Dentre os principais resultados observa-se que 67% das empresas da amostra 
estão satisfeitas com as informações contábeis e com a contribuição do contador no pro-
cesso de tomada de decisão, sendo que 33% não estão satisfeitos com os serviços forne-
cidos pela empresa de serviços contábeis. Entretanto, verificou-se que na percepção dos 
contadores entrevistados que 40% das empresas clientes não contribuem na divulgação 
de dados. Os achados do estudo evidenciam a necessidade de um trabalho em conjunto 
entre as empresas prestadoras de serviços contábeis e seus respectivos clientes de forma 
que sejam fornecidos dados úteis para a elaboração de demonstrações adequadas que 
contribuam para a tomada assertiva de decisão.

Palavras-chave: Informação contábil gerencial. Tomada de decisão. Escritórios contabilidade.
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1 INTRODUÇÃO

No atual contexto econômico empresarial, a instabilidade provocada pela competiti-
vidade representa constante incerteza e imprevisibilidade quanto ao futuro de determina-
das organizações. Tal incerteza alerta os administradores a buscarem novas informações 
sobre o ambiente organizacional no qual estão inseridos, a fim de alcançar a eficácia em 
suas decisões. Diante disso, as organizações são estimuladas a reverem suas estratégias 
competitivas e investir em ferramentas que auxiliam nos processos de controle e tomada 
de decisão a partir da obtenção de informações relevantes (MORAES e ESCRIVÃO FI-
LHO, 2006).

A informação gerencial contábil é uma das fontes primárias para a tomada de deci-
são e controle nas empresas correspondendo ao objetivo básico da contabilidade que é o 
“fornecimento de informações econômicas para vários usuários, de forma que propiciem 
decisões racionais” (IUDÍCIBUS, 2000, p. 23). Contudo, se o propósito da informação é 
capacitar os usuários a alcançar os objetivos da organização com o uso eficiente de seus 
recursos, observa-se que a contabilidade é uma ferramenta fundamental para a gestão de 
negócios.

Desta forma, verifica-se que o profissional contábil, para atender de forma eficaz às 
demandas desse novo ambiente, precisa ampliar suas habilidades assim como sua par-
ticipação no processo de gestão das empresas. O novo perfil do contador atua como for-
necedor das informações contábeis e financeiras essenciais para a tomada de decisões, 
analisa e avalia os fatos passados junto aos fatos presentes e prediz situações previstas 
futuras para o sucesso empresarial.

Em pesquisa realizada no primeiro trimestre de 2004, o Sebrae apresentou as taxas 
de mortalidade de empresas no Brasil, a partir de dados e amostras de empresas consti-
tuídas e registradas no órgão competente indicando que 49,9% das empresas encerraram 
suas atividades com até dois anos de existência, 56,4% com até três anos e 59,9% com até 
quatro anos. Verifica-se que os dados apresentados são alarmantes, uma vez que micro e 
pequenas empresas têm um papel significativo na geração de postos de trabalho, assim 
como no desenvolvimento socioeconômico do país. Por meio deste estudo, foi possível 
observar que as principais causas que levaram à dissolução das empresas é a falta de 
conhecimentos gerenciais e de ferramentas capazes de auxiliá-los na gestão e adminis-
tração do seu negócio (SEBRAE, 2004).

Observa-se que as causas que determinam o fracasso das micro e pequenas empre-
sas é a ausência de utilização das ferramentas adequadas e falta de divulgação das infor-
mações contábeis pelo contador, que pode fornecer apoio aos gestores para que o utilize 
no processo de tomada de decisão. A pesquisa concluiu que a gestão eficaz das empresas 
está diretamente relacionada ao conhecimento das técnicas disponíveis, contribuição e 
confiabilidade das informações pelos contadores e aplicação correta pelos gestores (SE-
BRAE, 2004).
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Desta forma, considerando a percepção de Crepaldi (2012) quando afirma que um sis-
tema de informação contábil adequadamente estruturado irá permitir uma gestão eficaz 
das informações necessárias para a gestão econômica e financeira da empresa, assim 
como apresentará um grau máximo de eficácia na relação custo e benefício da geração e 
comunicação das informações, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Quais as 
contribuições da informação contábil fornecida pelos escritórios de contabilidade para 
a tomada de decisão gerencial das micro e pequenas empresas? 

Tendo em vista que o problema de pesquisa refere-se à informação contábil que pode 
ser utilizada pelas organizações como ferramenta para a tomada de decisão, tem-se como 
objetivo geral identificar quais as contribuições da informação contábil fornecida pelos 
escritórios de contabilidade para a tomada de decisão gerencial das micro e pequenas 
empresas. Adicionalmente, pretende-se também averiguar se o suprimento de informa-
ções contábeis adicionais para a tomada de decisão gerencial de micro e pequenas em-
presas implicaria em um custo adicional na prestação do serviço.

Observa-se que no atual contexto empresarial a informação é um recurso indispen-
sável para as empresas, pois estão expostas diariamente a dados e informações a qual 
demanda um gerenciamento eficaz para o sucesso (DAVENPORT, 2000). Entre as várias 
fontes de recursos e uso dessas informações, destaca-se a contabilidade que é responsá-
vel por coletar dados econômicos, mensurando-os e registrando os fatos que envolvem a 
atividade econômica empresarial (MARION, 2006), apresentando em forma de relatórios 
uma variedade de decisões operacionais e administrativas relevantes a fim de capacitar 
os gestores a alcançar as metas e objetivos almejados, utilizando de forma eficiente os 
recursos disponíveis (BEUREN, 2000).

Verifica-se, portanto, que as características apresentadas indicam a relevância ao 
mostrar este estudo, que demonstra a importância e atribuições da informação contábil 
com o objetivo de atender às necessidades dos usuários para a tomada de decisão orga-
nizacional. Somado a isso se tem a identificação das principais dificuldades entre con-
tadores e empresários de utilizar com maior frequência essa ferramenta, principalmente 
quando se trata de micro e pequenas empresas que muitas vezes detêm dificuldades 
sobre as atuais dimensões de mercado na qual estão inseridas, contribuindo, desta forma, 
com uma reflexão sobre a participação dos escritórios de contabilidade na geração de in-
formações relevantes e fidedignas para a tomada de decisão gerencial.

O presente trabalho está desenvolvido em cinco seções, incluindo esta introdução. 
A seção seguinte apresenta o referencial teórico que se identifica com o estudo, tendo 
como base o sistema de informações gerenciais e as informações contábeis para a toma-
da de decisão. A metodologia da pesquisa é apresentada na terceira seção mostrando a 
classificação do estudo, bem como a descrição dos recursos e técnicas que serão aplica-
dos no sentido de buscar alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa. A análise dos 
resultados é abordada na quarta seção, seguida das conclusões obtidas no estudo e as 
principais contribuições para os usuários da informação na quinta seção, e as referências 
utilizadas no segmento do estudo.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Conforme apresentado por Yamamoto e Salotti (2012), a informação contábil está rela-
cionada ao objetivo da contabilidade que é coletar os dados econômicos mensurando-os 
e registrando-os para fornecer aos seus usuários em forma de relatórios ou comunicados, 
mostrando os resultados obtidos das entidades às partes interessadas. Dentro deste con-
texto, Iudícibus (2000, p. 23) ressalta que o objetivo básico da contabilidade é o “forneci-
mento de informações econômicas para vários usuários, de forma que propiciem decisões 
racionais”. 

Verifica-se que o propósito da informação é capacitar os usuários a atingir os objetivos 
e metas da organização.  Observa-se que a contabilidade é um instrumento que auxilia a 
administração a tomar decisões para o negócio e ainda que um dos principais objetivos 
da Contabilidade é o de oferecer informações precisas e corretas acerca de desempenho 
e resultados da empresa devendo esta estar disponível no momento de decisão, caso con-
trário perde sua relevância.

Num sistema contábil, os eventos econômicos são as fontes básicas da informação.  
O contador atua como transmissor, observando estes eventos e codificando-os para trans-
mitir a informação através dos relatórios contábeis. 

A informação contábil tornou-se um instrumento importante de que dis-
põe o administrador reaver suas atividades se são úteis em todas as áreas 
de controle gerencial: planejamento, ação, controle e avaliação. O Sistema 
de informações contábeis desde que projetado para atender a necessida-
de de informações gerenciais de seus usuários, pode conferir a qualquer 
empresa, independente do porte, uma maior segurança no processo de 
tomada de decisões. (STROCHER; 2005; p. 26).

Nesse contexto, o Sistema de Informação Contábil se destaca como um dos principais 
elementos de segurança e agilidade no processo decisório, porque possui um mix de in-
formações em quantidade adequada, temporalidade e aderência aos tomadores de deci-
são e permitindo também otimizar o tempo estando diretamente relacionado à qualidade 
de decisão e à prevenção aos riscos. (GIMENEZ, 2011, p. 24).

Nesse sentido, os serviços contábeis como ferramenta de gestão, apresentam-se 
como instrumento fornecendo informações satisfatórias para informar e conduzir os em-
presários à possibilidade de escolhas que atendam seus interesses. Marion (2006) expõe 
a esse respeito da seguinte forma:

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a 
tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, men-
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surando-os monetariamente, registrando-os sumarizando-os em forma de 
relatórios ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a toma-
da de decisões. (MARION, 2006, p.23).

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (1986), o objetivo principal da Con-
tabilidade é o de permitir que os usuários da informação tenham conhecimento da situ-
ação econômico financeira da empresa, bem como apresentar as perspectivas de forma 
clara e precisa conforme a necessidade de cada usuário, a fim de que no processo de-
cisório seja possível atender aos interesses dos acionistas, diretores, administradores, 
enfim aos tomadores de decisões a conquistarem sua fatia no mercado aumentando sua 
lucratividade.

É possível observar que a informação exerce um papel fundamental no processo de 
tomada de decisões, uma vez que, quando os administradores e gestores estão com da-
dos seguros e atualizados, direciona a organização no rumo certo. Como afirma Catelli 
(1999), os gestores estão constantemente dependentes do recurso da informação, que é 
a matéria-prima do processo. Vale ressaltar ainda que é importante o transmissor identi-
ficar a necessidade de cada situação individual organizacional, observando cada ponto 
estratégico se atentando às características seja na elaboração estratégica empresarial ou 
no ato da execução. Deve ser fundamentada e em variedade de dados confiáveis que se 
enquadrem nos critérios de qualidade da informação junto ao cliente, facilitando o trata-
mento, processamento e a disponibilidade delas (BEUREN, 2000).

 2.1 AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  
  PARA A TOMADA DE DECISÃO

A Contabilidade faz parte do cotidiano das micro e pequenas empresas. Devido às 
mudanças de mercado tornou-se cada vez mais essencial para o seu crescimento atuando 
como ferramenta auxiliar em muitas situações. Marion (2011, p. 25) esclarece a aplicação 
das informações contábeis quando afirma que:

[...] a função básica do contador é produzir informações úteis aos usuários 
da Contabilidade para tomada de decisões. Ressalta-se, entretanto, que, 
em nosso país, em alguns segmentos da nossa economia, principalmen-
te na pequena empresa, a função do contador foi distorcida (infelizmen-
te), estando voltada exclusivamente para satisfazer às exigências legais. 
(MARION; 2011, P. 25)
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Nesse contexto, é notório observar que a contabilidade exerce um papel fundamental 
para as empresas não só como planejar e satisfazer as exigências legais, mas também de 
auxiliar o gestor no processo decisório amparado por dados seguros e atualizados rumo à 
concretização de aumentar o seu lucro expandindo no mercado (MARION, 2011).

O autor ainda ressalta que para tomar decisões importantes requer muito cuidado, 
diante de uma análise mais detalhada sobre os elementos e dados disponíveis, compre-
endendo as relações entre coisas e fatos, pois uma decisão importante mal tomada pode 
prejudicar todo um planejamento. “A contabilidade, portanto é a linguagem dos negócios. 
Mede os resultados das empresas, avalia o desempenho dos negócios, dando diretrizes 
para tomadas de decisões” (MARION, 2011, p. 26).

Observa-se, que os membros de uma organização estão expostos a todo o momento 
se deparando com diversas situações nas quais têm que analisar as alternativas identi-
ficando-as e consequentemente realizando a escolha da melhor. Seguindo esta linha de 
pensamento, Guerreiro (1989), menciona que este modelo de gestão está relacionado com 
todo o ciclo gerencial trazendo impacto a todos os departamentos da empresa e as etapas 
do processo tais como: o planejamento, execução e controle. 

Nesta dimensão, é possível observar que as informações contábeis desempenham um 
papel relevante no processo decisório desde que estejam bem estruturadas e organizadas 
e disponível em tempo hábil. Segundo Marion (2011, p.26), dentre estes diversos fatores, 
o processo decisório não se limita apenas internamente à empresa, aos administradores, 
gerentes, mas também aos usuários externos a ela, tais como investidores, fornecedores, 
bancos, governo, sindicatos e outros.

Com base nessas informações, verifica-se que este processo envolve várias etapas 
para analisar a situação, pois necessita de informações abrangentes que garantem ao 
gestor no seu processo decisório maior conhecimento tanto do ambiente interno quanto 
externo para que crie alternativas, implemente-as e monitore a sua execução para que 
garanta sua permanência no atual mercado competitivo (LAUREANO, 2006). 

Seguindo este contexto, Catelli (1999) afirma que para tomar decisões estratégicas 
para o negócio, é necessário possuir ferramentas de gestão adequadas. Qualquer escolha 
que se faça implica numa tomada de decisão. Portanto os gestores e ou acionistas preci-
sam buscar melhores recursos com a finalidade de evitarem a insolvência. A esse respeito 
Marion (2011) destaca que com certa frequência são diversas as empresas, principalmen-
te as pequenas, que não suportam as pressões do atual mercado e acabam encerrando as 
atividades ou então passam por sérios problemas de sobrevivência. 

Marion (2011) afirma que a economia, carga tributária, encargos sociais e falta de 
recursos não são os únicos responsáveis por estes acontecimentos e, sim, a falta de pla-
nejamento devido à falta de preparo das pessoas que administram o negócio, ou seja, a 
má gerência nas decisões tomadas sem respaldo a dados não confiáveis.

Conclui-se que gerir empresas é tomar decisões, sendo que estas afetam diretamente 
a sobrevivência da empresa e a vida das pessoas envolvidas no processo, sejam elas em-
pregados, acionistas, fornecedores ou clientes. O tomador de decisões é exposto a uma 
gama de pressões internas e externas e cabe a ele desempenhar e aplicar as informações 
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reestruturando em busca da eficiência e eficácia que lhes permitam atuar e permanecer 
no ambiente competitivo tendo como pressuposto a contabilidade. (PEREIRA, FONSECA, 
2002, P. 37)

3 METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se quanto aos objetivos como uma pesquisa descriti-
va, que segundo Jung (2005) tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenôme-
nos ou sistemas técnicos, sem, entretanto, entrar no mérito dos conteúdos.

A pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever característi-
cas de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de rela-
ções entre as variáveis. Uma de suas características está na utilização de 
técnicas padronizadas de coleta de dados. (GIL, 1999, p. 81).

Quanto aos procedimentos de pesquisa, este estudo é caracterizado como pesquisa 
de campo que, na percepção de Martins e Theophilo (2009), é uma investigação empírica 
realizada no local no qual serão obtidos os dados para o desenvolvimento da pesquisa, 
a fim de explicá-la. Para este procedimento, será utilizado o questionário (survey) para a 
coleta de dados, bem como a aplicação de entrevista.

Referente à abordagem da pesquisa, esta é classificada como quantitativa, uma vez 
que a aplicação do questionário irá gerar dados que deverão ser analisados quantitativa-
mente. Gil (1999) apresenta que a pesquisa quantitativa ocorre quando se faz necessário 
proceder-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 
problema estudado, e os dados obtidos devem ser analisados quantitativamente, a fim de 
obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

 3.1. NSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
 

Nesta pesquisa foram utilizados o questionário e a entrevista como instrumentos de co-
leta de dados. Martins e Theophilo (2009, p. 93) indicam que o questionário “[...] trata-se de 
um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações que se 
deseja medir ou descrever”. O instrumento de coleta de dados foi aplicado aos gestores de 
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micro e pequenas empresas que fazem parte de uma carteira de clientes de uma empresa de 
prestação de serviços de contabilidade situada em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O questionário utilizado na pesquisa é composto por questões fechadas que facilitam 
a coleta e análise dos dados, bem como possibilitam a aplicação de instrumentos estatísti-
cos. A estrutura se divide em duas partes, sendo uma destinada a caracterizar a amostra da 
pesquisa (setor, tempo de atuação, porte, [...]) e a outra parte destinada a identificar qual a 
contribuição da informação contábil fornecida pelo escritório de contabilidade para a tomada 
de decisão gerencial das empresas da amostra. A aplicação do questionário se deu a partir 
do envio por e-mail, sendo alguns questionários respondidos por esta via de comunicação e 
outros presencialmente. 

A etapa da entrevista se refere ao procedimento no qual o pesquisador faz perguntas a 
alguém que, oralmente, o responde (VERGARA 2007). De acordo com Cervo e Bervian (2002), 
a entrevista é aplicada sempre que há necessidade de obter dados que não podem ser en-
contrados em registros e fontes documentais e que podem ser fornecidos por certas pessoas. 
Assim como o questionário, a entrevista também tem como estrutura duas partes. A primeira 
busca analisar as características da amostra e a segunda parte busca analisar a percepção 
dos profissionais do escritório sobre as informações contábeis fornecidas às micro e pequenas 
empresas.

Neste estudo foi realizado o questionamento direto junto aos profissionais do escritório 
de contabilidade com o objetivo de analisar que tipo de acompanhamento tais profissionais 
oferecem às micro e pequenas empresas, além do fornecimento de informações contábeis e 
averiguar se o suprimento de informações contábeis adicionais para a tomada de decisão 
gerencial de micro e pequenas empresas implicaria em um custo adicional na prestação do 
serviço.

O método indutivo utilizado neste estudo tem como amostragem não probabilística siste-
mática na qual a amostragem é por acessibilidade. O questionário foi aplicado em uma amos-
tra de 30 empresas, pertencentes a uma carteira de 121 clientes de um escritório de contabi-
lidade situado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dessa forma será possível obter dados com 
o objetivo de identificar a percepção dos clientes a respeito da contribuição da informação 
contábil recebida para o processo de tomada de decisão gerencial. Com relação à entrevista, 
esta foi aplicada a todos os profissionais do escritório, totalizando uma amostra de 5 (cinco) 
respondentes. 

4 RESULTADOS DA PESQUISA

Para responder a pesquisa abordada, foi realizada durante o mês de abril de 2013 a apli-
cação de dois instrumentos de coleta de dados: a realização de entrevista estruturada e ob-
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jetiva com cinco contadores do escritório de contabilidade em estudo. E, em seguida, proce-
deu-se a aplicação de questionário a 30 empresas clientes que continham questões fechadas 
e objetivas para facilitar a aplicação. 

 4.1 PERCEPÇÃO DOS CONTADORES

A primeira parte da pesquisa permitiu a identificação dos entrevistados participantes do 
escritório de contabilidade em estudo, referente às informações gerais, a qual mostra que a 
maioria dos contadores, em torno de 70%, tem a idade entre 18 a 25 anos e atuam entre cinco 
e dez anos no mercado. Percebe-se ainda que 30% possuem mais de 40 anos atuando há mais 
de 20 anos no mercado.

Na sequência as perguntas foram relacionadas com o objeto de estudo desta pesquisa, 
no que se refere aos serviços prestados pelos profissionais contábeis. Inicialmente observou-
-se que na opinião de 60% dos contadores, as empresas clientes do escritório de contabilida-
de em estudo contribuem na divulgação das informações contábeis. Isso quer dizer que na 
opinião de 40%, isso não ocorre sempre, o que pode ser considerado como uma falha grave de 
gestão, visto que, sem a apuração das ocorrências e movimentações reais da empresa, será 
de pleno risco o gestor tomar decisões e ou estimativas incorretas, podendo ocorrer inclusive 
o encerramento de suas atividades.

Nesse cenário, evidencia-se a necessidade de o contador apresentar-se junto aos seus 
clientes com o objetivo de mudar tal comportamento em busca de sua melhoria contínua. 
Diante desta questão perguntou-se aos contadores se realizam visitas constantemente às 
empresas, para que possa identificar claramente estas falhas entre outras, buscando analisar 
em que ponto a empresa tem necessidade de mais atenção para que assim possa realmente 
trabalhar com as informações apresentando uma melhor estratégia para seus clientes.

Verificou-se também que 40% dos contadores informaram que realizam as visitas e 40% 
afirmou que não fazem. E a menor parcela de contadores (20%) realiza somente quando solici-
tado. Logo, verifica-se que as visitas dos contadores às empresas não são frequentes.

No que tange à frequência dessas análises junto às empresas clientes, buscou-se conhe-
cer a frequência com que os contadores divulgam os relatórios contábeis. Por meio do Gráfico 
1, percebe-se ainda que grande parte dos profissionais atuantes no escritório analisado não 
divulgam os relatórios gerenciais frequentemente. Na representação dos dados da entrevista 
tem-se que 40% divulgam os relatórios frequentemente em contrapartida que 40% às vezes 
apresenta aos gestores, e tratando-se de um percentual menos considerável de 20% dos en-
trevistados que afirma que dificilmente divulga essas informações. 
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GRÁFICO 1:
FREQUÊNCIA DAS DIVULGAÇÕES DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

Neste cenário identificam-se contadores passivos, ou seja, o que dificulta muito que 
o empresário entenda a contribuição das informações contábeis na organização, assim 
como é possível observar também o desinteresse dos gestores em participar da gera-
ção de informações contábeis decorrentes da apuração dos fatos e ocorrências reais que 
transcendem em suas empresas. 

Seguindo este pensamento, Padoveze (2002) afirma que a contabilidade não pode ser 
usada apenas para cumprir uma exigência legal, fiscal ou formal, mas sim como uma fer-
ramenta de auxílio para tomada de decisões e para geração de informações do presente 
e do futuro da empresa direcionando-a para o caminho no qual deve ser seguido para sua 
permanência no atual mercado globalizado, complexo e competitivo.

Como mostra a análise obtida, verifica-se que muitos contadores ainda ficam limita-
dos à execução de informações de escrituração contábil e fiscal do dia a dia não buscan-
do, portanto, acompanhar a evolução do atual contabilista.

Com base no exposto, procurou-se saber se os contadores estão sempre atualizados e 
atentos às mudanças da legislação para oferecer qualidade nos serviços e quais os meios 
de informações que buscam para fornecer suporte de qualidade para as empresas-clien-
tes.
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TABELA 1:
FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Considerando os itens relacionados na Tabela 1, verifica-se que 100% dos contado-
res entrevistados, para melhor orientar os gestores, utilizam planilhas estatísticas para 
demonstração dos relatórios gerenciais. Na sequência pode-se perceber também que as 
outras opções mais utilizadas a qual representam 80% na tabela são os bancos de dados 
da empresa, relatórios informatizados e a utilização de legislações e CPCs e 20% ainda 
utilizam relatórios preparados manualmente. 

Nota-se que somente as planilhas estatísticas foram evidenciadas por todos os con-
tadores. Neste contexto, Vasconcelos e Viana (2002) argumentam que como fonte de in-
formações úteis para a tomada de decisão, é importante que o contador leve aos usuários 
informações fidedignas e precisas e em tempo hábil conforme sua necessidade, podendo 
esta ser através de relatos enfatizando aquelas situações mais essenciais ao desenvolvi-
mento da empresa, pareceres, tabelas, planilhas entre outras formas. O importante então 
é que a contabilidade transmita com clareza todas as informações necessárias a seus 
usuários, com o intuito de cumprir com seu papel de transmissor das informações focado 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)
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rumo ao objetivo proposto, não sendo obrigatório o uso de uma ferramenta específica e 
sim que atenda com eficiência e clareza as necessidades da empresa (VASCONCELOS e 
VIANA, 2002).

Para que as informações contábeis se tornem relevantes para o processo decisório, é 
necessário que tanto a contabilidade quanto os gestores utilizem as informações de forma 
adequada. Em seguida buscou-se identificar por meio dos contadores pesquisados qual 
o nível de interesse apresentado pelos clientes quanto à obtenção de informações e se 
colocam em prática as orientações recebidas pelo escritório de contabilidade. Foi consta-
tado que, com base na opinião de 60% dos contadores, esse interesse é presente entre os 
clientes. No entanto, 40% afirmou que não há.

Na Tabela 2 é possível destacar que, mesmo observando tal utilização, os gestores 
não estão preocupados em analisar a situação econômico-financeira com mais frequên-
cia, visto que na opinião de todos os contadores, as empresas clientes exigem e estão 
mais preocupadas com o Balanço Patrimonial e a DRE – Demonstração do Resultado do 
Exercício, 80% dos pesquisados citaram que os clientes se preocupam com a entrega da 
análise das demonstrações contábeis e as demonstrações contábeis, 60% ainda buscam 
informações para o planejamento gerencial.

TABELA 2:
INFORMAÇÕES GERENCIAIS RECEBIDAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)
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O Quadro 1, mostra qual o tratamento que os contadores têm com o fornecimento de 
informações adicionais. Assim, os contadores foram indagados com a seguinte pergunta: 
caso os gestores das empresas clientes solicitassem informações estratégicas gerenciais 
para a tomada de decisão, isso acarretaria em um acréscimo de custo adicional? Justifi-
que. Foi possível observar que todos os contadores responderam que sim, acarretaria em 
custos adicionais. O Quadro 1 apresenta os motivos que levam a esse custo adicional: 
Comparando as justificativas em busca de identificar as opiniões dos contadores, uma 

QUADRO 1:
INFORMAÇÕES GERENCIAIS RECEBIDAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

situação importante a ser observada é que todos os contadores impõem aos seus custos 
um acréscimo quando se trata de uma informação adicional no serviço. Na justificativa 
do contador A, afirma que para a elaboração e divulgação das informações adicionais 
demandaria mais tempo. O contador B não avalia a situação diferente, menciona que pelo 
fato de não fazer parte da programação do dia a dia, da prestação de serviço, trata-se sim 
de um serviço a parte, portanto seu custo também não está no preço fixo de honorários 
contábeis já contratados. Ainda, o contador E afirma que seria necessária a contratação 
de mais funcionários para conseguir atender o aumento do serviço no que implica a estas 
informações adicionais em consequência também aumentaria no custo da prestação do 
serviço.
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Diante do exposto, apesar dos respondentes avaliarem tais atividades como custos 
adicionais, é possível perceber no desenvolvimento da pesquisa que os relatórios con-
tábeis são considerados uma ferramenta principal para a tomada de decisão, visto que 
mostra a realidade da empresa prevendo situações futuras para melhor escolha das alter-
nativas disponíveis. Nesse sentido, Marchiori (2002) afirma que o processo de agregação 
de valor às informações inclui habilidades tais como análise, sintetização, entendimento, 
representação e estratégias ao encontro das informações disponibilizadas, o que na maio-
ria das vezes os clientes, ao fechar o contrato da prestação de serviço com a contabili-
dade, não agregam todos estes serviços aos custos no que implica no pagamento custos 
adicionais. (MARCHIORI, 2002).

 4.2 PERCEPÇÃO DAS EMPRESAS CLIENTES

Para identificação do perfil das 30 empresas clientes do escritório de contabilidade 
em análise, pretende-se primeiramente classificá-las quanto ao porte e em seguida quan-
to ao segmento. Verificou-se que 67% das empresas são de pequeno porte e 33% microem-
presas. As empresas da amostra foram classificadas por segmento, conforme a Tabela 3.

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

TABELA 3:
SEGMENTO DAS EMPRESAS



51

Observa-se que 30% da amostra corresponde às empresas do segmento comércio 
varejista e 23% das empresas não apresentaram o segmento o qual pertencem. Com o ob-
jetivo de verificar a sobrevivência das empresas, buscou-se identificar também há quanto 
tempo elas atuam no mercado. O Gráfico 2 apresenta os resultados obtidos.

GRÁFICO 2:
ATUAÇÃO NO MERCADO

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

Observou-se que a maioria das empresas (37%) está atuando há mais de 20 anos no 
mercado, 23% estão até cinco anos, 17%  entre cinco e 10 anos, 13% entre 10 e 15 anos e  
10% atuam no mercado entre 15 e 20 anos. Esses dados revelam que a maioria das empre-
sas clientes está conseguindo sobreviver no atual mercado complexo e competitivo, o que 
pode ser o reflexo de uma boa gestão.

 Abordando-se o tema de informações contábeis gerenciais, a próxima etapa do ques-
tionário teve como objetivo conhecer as percepções dos clientes com relação às atividades 
desempenhadas pela contabilidade em estudo, assim como o conhecimento e aplicabili-
dade dos clientes com as ferramentas gerenciais disponíveis. Para analisar tal percepção, 
a pergunta a seguir foi elaborada com o intuito de identificar se as empresas possuem 
um departamento ou pessoas responsáveis para fazer análises gerenciais da organização 
como um todo.

Observou-se também que 73% das empresas possuem um departamento ou um res-
ponsável para gerenciar a empresa, analisar e tomar decisão, 27% não possui. Conforme 
dados obtidos, pode-se inferir que o resultado de uma parcela das empresas pesquisadas 
pode ser comprometido, visto que os dados contábeis fornecidos pelo escritório prestados 
de serviços não são transformados em informações úteis para a tomada de decisão.
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Tendo em vista que de acordo com a pesquisa realizada 27% das empresas não pos-
suem um responsável pelas informações gerenciais, isso poderia ser um campo a ser 
explorado pelas empresas prestadoras de serviços contábeis, no que se refere ao auxilio 
aos clientes no tratamento dos dados fornecidos. Entretanto, para que o contador preste o 
auxílio necessário é preciso que as empresas contribuam com as informações e materiais 
importantes para o desempenho das atividades. 

Com o objetivo de identificar estas informações assim como avaliar os serviços pres-
tados pelo escritório de contabilidade, foi verificado que 70% das empresas pesquisadas 
afirmaram que fornecem os documentos aos escritórios de contabilidade. Por outro lado, 
30% não entregam documentos que podem auxiliar os escritórios na elaboração de de-
monstrativos que viabilizem a tomada de decisão. Assim como no item anterior, se faz 
necessário averiguar se disponibilizadas estas informações aos contadores, eles forne-
cem informação clara, precisa e objetiva para os tomadores de decisão, sendo observado 
que 67% dos clientes estão satisfeitos com as informações contábeis e contribuição do 
contador no processo de tomada de decisão, e um percentual relativamente baixo não 
está satisfeito com os serviços fornecidos pelo contador.  Neste aspecto, Aquino (2010) 
apresenta que:

O contador não pode ficar limitado ao desempenho de função, deve sim, 
estar sempre preparado para participação na tomada de decisão, visando 
identificar e corrigir as dificuldades e adversidades que surgem ao longo 
do caminho, através de ações empreendedoras baseadas nas informações 
geradas pela contabilidade. (AQUINO, 2010, P. 5)

Com objetivo de verificar a frequência em que os gestores buscam estas informações 
na contabilidade e com quanto tempo são processadas para divulgação, as Tabelas 4 e 5 
mostram o percentual de frequência em que os gestores buscam estas orientações.
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Observou-se que entre as empresas pesquisadas, 30% utiliza o suporte da contabili-
dade com frequência diária, 30 % entra em contato uma vez por semana, 20% uma vez por 
mês, 13% somente quando surgem dúvidas fiscais ou trabalhistas, e ainda 7% limitam-se 
apenas para buscar orientações para alterações contratuais.

TABELA 4:
FREQUÊNCIA DE BUSCA DAS INFORMAÇÕES

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

TABELA 5:
TEMPO DE ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)
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A Tabela 5 demonstra que diante a busca destes auxílios na contabilidade, quando 
os gestores têm dificuldades, 27% das empresas consideram que as informações são res-
pondidas em tempo hábil, 20% dizem que tem que aguardar mais de 30 dias, 17% recebem 
as orientações instantaneamente, 17% ainda menciona que não são todas respondidas 
instantaneamente. Porém a maioria delas, 7% dos gestores, respondeu que recebem as 
respostas posteriores a uma semana das ocorrências e ou fatos geradores podendo che-
gar até um mês e 7% não souberam responder.

A Tabela 4 mostra que poucas empresas buscam orientações frequentes na conta-
bilidade e ainda, conforme apresentado na Tabela 5, mostra que, quando as empresas 
solicitam suporte, somente 17% das empresas o recebem instantaneamente. Foi obser-
vado também que embora a contabilidade tenha ciência da utilização das informações 
pelos gestores para a tomada de decisão, verifica-se que para a maioria das empresas o 
serviço não está sendo disponibilizado dentro do tempo esperado. No entanto, nota-se 
deficiência no que tange ao fornecimento de informações em tempo hábil assim como na 
satisfação e confiabilidade das empresas clientes. 

Observou-se ainda que 97% das empresas estudadas utilizam as informações da con-
tabilidade para a tomada de decisão, sendo que 70% das empresas considera a informa-
ção gerencial contábil como fonte principal para auxiliar nas suas decisões, 27% considera 
como fonte secundária e 3%, não utilizam.

 Por meio do Gráfico 3 observou-se que 33% das empresas utilizam as informações for-
necidas pela contabilidade para as decisões operacionais, 27% decisões de investimento, 
20% financiamento e outras 20% para distribuição de lucros.

GRÁFICO 3:
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS MAIS UTILIZADAS

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)
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Acredita-se que os gestores consideram as informações de decisão em curto prazo 
mais importantes. Já as decisões estratégicas de longo prazo sendo de investimento, fi-
nanciamento e distribuição de lucros, representam um fator de menor importância.

Com base no exposto, para melhor identificar as ferramentas mais utilizadas para 
tomada de decisão, os gestores foram indagados conforme a Tabela 6.

TABELA 6:
FERRAMENTAS MAIS UTILIZADAS POR GESTORES

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)

Diante da análise da Tabela 6, verifica-se que 88,6% das empresas clientes responde-
ram que utilizam a maioria das ferramentas a elas disponíveis e na percepção de 11,4% 
não utilizam para tomada de decisões. Com tal percepção, verifica-se que os gestores 
desconhecem a importância das análises e registros financeiros para a geração de infor-
mações e que elas, quando mal geridas, podem chegar a afetar o futuro da empresa assim 
como os diversos benefícios que estas podem trazer para a melhor gestão. Esta análise é 
um reflexo da Tabela 2, a qual mostra que a maioria das empresas (71,4%) recebem relató-
rios contábeis anualmente, 2,9% semestralmente e somente 25,7% mensalmente.

E para finalizar, ainda retratando as ferramentas gerenciais, buscou-se identificar 
como os tomadores de decisão classificam a importância das fontes informacionais con-
forme exposto na Tabela 7.
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Na Tabela 7, os gestores avaliam o grau de importância para cada uma das ativida-
des executadas no escritório de contabilidade, onde 100% das empresas clientes consi-
deram muito importantes a elaboração e entrega do Balanço Patrimonial e a DRE, 93% a 
realização do planejamento tributário, 90% os relatórios de lucratividade ou desempenho, 
90% impostos sobre mercadorias e sobre os lucros, 83% a elaboração do fluxo de caixa, 
previsões de resultados do ano e confrontar as receitas de vendas com as despesas com 
salários, 80% relatórios contábeis e custos dos produtos e 77% indicadores econômicos 
financeiros. Outros percentuais relativamente baixos consideram as informações como 
importante ou indiferente. Verifica-se, portanto, que grande parte das empresas pesqui-
sadas considera as fontes informacionais muito importantes para o processo de tomada 
de decisão.

TABELA 7:
FERRAMENTAS MAIS UTILIZADAS POR GESTORES

Fonte: Dados da Pesquisa (2013)
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5 CONCLUSÃO

Os resultados evidenciaram que grande parte das empresas respondentes analisa e 
utiliza as informações fornecidas pelos escritórios contábeis, sendo elas suficientes para 
o processo decisório. Dentre as informações mais utilizadas destacam-se o Balanço Patri-
monial e a DRE, seguido de informações relacionadas à área tributária e fluxo de caixa. 
Verificou-se ainda que a busca pelas informações por parte das empresas clientes é fre-
quente, o que se leva a induzir que tais informações são relevantes para o desempenho 
operacional delas. 

Quanto ao acompanhamento apresentado às empresas clientes, verificou-se que ele 
está limitado ao envio e fornecimento de informações geralmente relacionadas aos de-
monstrativos contábeis comuns como balanço patrimonial e DRE, não sendo desenvolvi-
dos outros relatórios de cunho gerencial. Parte significativa dos contadores entrevistados, 
quando indagados acerca de visitas realizadas às empresas clientes com a finalidade de 
proporcionar um acompanhamento mais personalizado e a identificação real da situação 
da empresa, responderam que não realizam visitas ou apenas quando solicitadas pelo 
cliente. Os argumentos apresentados foram o tempo demandado para realização destes 
serviços adicionais e consequentes geração de custos decorrentes deste trabalho. 

 Tal fato evidencia um perfil passivo do profissional contábil que se restringe ao 
cumprimento de exigências legais e que não utiliza as informações a que tem acesso de 
forma efetiva com a finalidade de auxiliar as empresas na tomada de decisão. 

Considerando algumas limitações deste estudo como, por exemplo, a abrangência 
das empresas pesquisadas, verifica-se que os escritórios de contabilidade apresentam 
contribuição satisfatória para o gerenciamento das empresas clientes. Entretanto, tal con-
tribuição pode ser ampliada, tendo em vista a quantidade de dados disponíveis que po-
dem ser transformados em informações úteis para as empresas.

 A restrição deste estudo abre possibilidades para pesquisas futuras relacionadas à 
contribuição dos escritórios de contabilidade para o gerenciamento das empresas clien-
tes, tais como a mensuração dos custos envolvidos em serviços adicionais e quais os 
resultados gerados pelos mesmos para empresa de serviços contábeis e para os clientes.
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RESUMO: 
O presente trabalho versa sobre as peculiaridades e a importância da comunicação 

no terceiro setor. O planejamento da comunicação visa ao aperfeiçoamento da comuni-
cação em ONGs com seus públicos, bem como o fortalecimento da imagem e identidade 
organizacional. Após a construção do perfil de comunicação das Organizações do Terceiro 
Setor, os pesquisadores desenvolveram um plano de comunicação para a ONG Casa de 
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1  INTRODUÇÃO

O terceiro setor ocupa um espaço crescente na sociedade contemporânea. Pierote 
(2010) revela que o setor constitui-se como um espaço fortalecido, no que concerne à ge-
ração de renda e à importância para a economia. Nesse sentido, Gerzson (1999) ressalta 
que a informação e comunicação são fatores primordiais nos processos de identificação 
organizacional e visam garantir competitividade, acompanhar a flexibilidade e a velocida-
de das tendências do mercado. 

Meneses (2006) argumenta que a comunicação se tornou um importante vetor de 
manifestação diante da sociedade civil. Diante dessa realidade, esta pesquisa objetivou 
elaborar uma análise da funcionalidade da comunicação organizacional no terceiro setor, 
compreendendo seus fundamentos e sua influência na captação de recursos, prestação 
de contas e divulgação das ações do setor, frente aos públicos prioritários, dentre eles, a 
mídia.

Apresenta-se como objeto de análise, a comunicação da ONG Casa de Apoio de Con-
tagem, que conta com cinco unidades e atua na prevenção, proteção e atendimento a 
crianças e respectivas famílias na região de Contagem. Mediante o exposto, o desafio de 
pesquisa buscou o entendimento de: Como se estabelece a comunicação entre a ONG 
Casa de Apoio de Contagem e os seus públicos prioritários?

Num segundo momento, o trabalho propõe um Plano de Comunicação Estratégica, 
que tem como foco as peculiaridades, necessidades e possibilidades de aplicação junto à 
instituição analisada. Para levantar a realidade de comunicação, realizou-se um estudo de 
caso da unidade de Nova Contagem, por esta ser a sede administrativa da ONG e abrigar 
os principais gestores da instituição. Observou-se ainda o fato de que esta unidade rece-
be o maior número de assistidos e desenvolve uma quantidade superior de atividades em 
relação às demais unidades.

Com vistas a levantar a realidade do objeto de estudo, os pesquisadores utilizaram 
três técnicas de coleta de dados: observação direta assistemática; entrevistas individuais 
com roteiros semiestruturados; e análise de documentos/ ferramentas de comunicação 
institucional.

A observação direta assistemática possibilitou observar e perceber o fluxo de co-
municação em âmbito interno, bem como a fluidez da comunicação entre gestores, co-
laboradores e voluntários; colaboradores e beneficiários e ainda entre a instituição e os 
parceiros/doadores. Outra forma de coleta de dados se deu via aplicação de entrevistas 
individuais em profundidade. Os pesquisadores elaboraram roteiros semiestruturados 
que foram aplicados junto aos gestores e aos principais públicos impactados pela ONG.

Foram ouvidas treze pessoas, sendo dois entrevistados por segmento de público: ges-
tores, colaboradores, assistidos, voluntários, parceiros, ex-parceiros, uma profissional de 
comunicação (contudo esta profissional não atua como comunicadora e sim como vice-



63

-presidente da ONG) e comunidade. No entanto, após o início das entrevistas, para a se-
gurança dos pesquisadores o público comunidade, foi descartado do diagnóstico, tendo 
em vista os altos índices de criminalidade na região onde a ONG está inserida, e ela não 
dispor de colaborador para acompanhar as entrevistas. Todos os entrevistados tiveram as 
entrevistas gravadas e posteriormente transcritas. 

Simultaneamente, buscou-se analisar os atuais materiais institucionais da ONG - site, 
vídeo institucional e redes sociais que colaboraram para reforçar o entendimento advindo 
das entrevistas e permitir avanços no que concerne à compreensão do ambiente organi-
zacional e da comunicação. 

Bardin (1994) observa que os dados analisados podem servir como indicadores que 
permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 
das mensagens. Tendo em vista o conteúdo levantado, sistematizado e examinado à luz 
do referencial teórico construído, as conclusões acerca da realidade da ONG, foi possível 
construir o diagnóstico da organização e iniciar a segunda fase do projeto que se trata do 
plano de comunicação.  A pesquisa apontou que a instituição dispõe de uma comunica-
ção frágil, pouca eficiência no relacionamento com os seus públicos. Mediante o exposto, 
a comunicação deve ser planejada, visando estabelecer relações sólidas com o Estado, 
investidores e a comunidade.

2 TERCEIRO SETOR: CONCEITUAÇÃO,  
 IMPORTÂNCIA E DESENVOLVIMENTO

As organizações que formam este setor atuam por meio da promoção social, objeti-
vando a contribuição para um processo de transformação estrutural na sociedade. Tenório 
(2002) afirma que o terceiro setor não pretende substituir a ação do Estado, mas rediscutir 
seu papel num aspecto em que inclua o conceito de participação cidadã no processo de-
mocrático. A importância do setor é destacada por Cardoso (1997) como o meio de uma 
revolução nos papéis sociais tradicionais, o seu conceito, descreve um espaço de parti-
cipação e experimentação de novos modos de pensar e agir sobre a realidade social. O 
autor ainda afirma que:

...o grande mérito de romper a dicotomia entre público e privado, no qual 
público era sinônimo de estatal e privado de empresarial. É possível ob-
servar o surgimento de uma esfera pública não estatal e de iniciativas pri-
vadas com sentido público. Isso valoriza e complexifica a dinâmica social. 
(CARDOSO, 1997, p. 8).
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Na perspectiva de Paes (2001), as organizações do terceiro setor surgem, também, 
como consequência dos novos grupos da sociedade civil e dos movimentos sociais,  
se firmando como instrumentos para a consecução de uma nova dinâmica social e demo-
crática. Ainda segundo Paes (2001) e corroborando com Tenório (2002), as relações deste 
setor são orientadas pelos laços de solidariedade, voluntariado e busca do bem comum. 

O terceiro setor, por não pertencer diretamente ao governo ou à iniciativa privada, 
tem ênfase na participação voluntária, e parcerias com os outros dois setores, afirma  
Fernandes (1993).  Determinadas práticas solidárias se tornam possíveis, por meio da 
interação entre os três setores. São os casos das parcerias em projetos, com apoio de leis 
de incentivo à cultura, em que instituições privadas recebem dedução fiscal por apoiar 
projetos de cunho social. Além disso, as crescentes demandas sociais destacam-se como 
possíveis indutores da expansão das ONGs.

A deliberação do terceiro setor permite compreender que os três setores 
interagem e que o Mercado e Estado não são regidos somente por uma ló-
gica intrínseca. Neste contexto, o terceiro setor pode ser entendido como 
aquilo que é público, porém privado, ou então aquilo que é privado, porém 
público. (FERNANDES, 1994, p.6).

Nesse contexto, Albuquerque (2006) ressalta a necessidade, cada vez maior, da pro-
fissionalização e do aprimoramento das organizações do terceiro setor e de seus funcio-
nários ou voluntários. Tenório (2005) acrescenta que as ONGs têm que pensar em acres-
centar às suas peculiaridades novos instrumentos de gestão, dotando seus quadros de 
habilidades, conhecimentos e atitudes que assegurem o cumprimento dos objetivos insti-
tucionais. O autor destaca ainda o trabalho por meio de redes, onde os produtos são cla-
ramente identificados, sendo possível, assim, criar mecanismos mais eficazes de controle 
para avaliar o impacto das ações executadas, ganhar maior visibilidade perante a socie-
dade e divulgar o trabalho realizado. 

Tenório (2005) ressalta, ainda, a importância de gerenciar todas as partes que consti-
tuem a organização, pois para o sucesso da atividade é necessário alocar os recursos da 
melhor forma possível, direcionando-os para o atingimento do objetivo final. Esse proces-
so de mobilização social é definido por Toro e Werneck (2004) como “um processo de con-
vocação de vontades para a transformação de uma dada realidade, através de propósitos 
comuns estabelecidos em consenso”.  

A gestão de comunicação do terceiro setor interfere diretamente no desenvolvimento 
geral da instituição, uma vez que proporciona uma reflexão da visão, valores, ética, con-
ceitos e objetivos, alerta Targino (2008). Então, faz-se necessário planejar e gerenciar os 
processos comunicacionais, não apenas em momentos de crises, mas de forma constante 
e sistemática, uma vez que a comunicação atua como facilitadora para inclusão e integra-
ção entre indivíduos, favorecendo o equilíbrio para a compreensão mútua e reciprocidade 
de interesse no processo de relações.
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3 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICA

A comunicação no contexto organizacional visa à transferência de informações e à 
geração de conhecimento. É um processo por meio do qual a informação é transmitida, 
propiciando, também, o surgimento e fortalecimento de relações entre os públicos priori-
tários. Em alguns casos, nas corporações, ela ainda é negligenciada e aparece somente 
de modo informal. No entanto, em outras, assume um caráter formal e sistêmico. A comu-
nicação entre os diferentes setores de uma organização faz com que a informação circule, 
criando relacionamento e transparência. Ou seja, o objeto da chamada comunicação or-
ganizacional não é outro senão a própria comunicação, como construção conceitual, vista 
pelo viés das relações engendradas pelas, ou nas organizações (LIMA e BASTOS, 2008).

A comunicação, considerando suas vertentes , tem desempenhado papel fundamen-
tal no processo de visibilidade do terceiro setor, que vem se apresentando como um im-
portante ator no processo de cidadania e inclusão social. Costa (2011) acrescenta que o 
uso de técnicas de marketing no terceiro setor serve de incentivo perante potenciais in-
vestidores, doadores e parceiros. O autor defende a aplicabilidade do mix de comunicação  
para ONGs, a fim de propiciar a organização do orçamento de comunicação.

Para Henriques (2001) a comunicação precisa buscar nas ONGs uma identidade co-
mum, inclusiva, que ajude a organizar a vida comunitária e a solidariedade coletiva, por 
meio da afirmação de identidades como, por exemplo, os setores excluídos ou margina-
lizados, entre outros. O que possibilitará transcender a mera busca por objetivos instru-
mentais mais imediatos, sem os quais se torna impossível atingir um grau de consciência, 
que se traduza numa postura de corresponsabilidade.

Diante disso, a comunicação pode ser considerada como uma ferramenta estratégi-
ca, um instrumento capaz de melhorar o processo de gerenciamento de um determinado 
empreendimento, ressalta Marchiori (2010). O diagnóstico estratégico é o primeiro passo 
do processo de planejamento e, conforme afirmam Andion e Fava (2011), é baseado nele 
que a empresa obterá as informações que nortearão o seu direcionamento estratégico. E, 
assim, se preparar para agir em seus ambientes internos e externos. 

O planejamento passa a ser entendido como uma ferramenta administrativa, que pos-
sibilita compreender a realidade, avaliar os caminhos, construir referencial futuro, estru-
turar o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o planejamento se destina 
(Mintzberg & Quinn, 2001). No entanto, Rabaça e Barbosa (2001) definem o planejamento 
como a ação que relaciona e avalia atividades, organizando e verificando sua execução no 
prazo definido, de modo que se alcance os objetivos predeterminados. 

Kunsch15 (2003) define três tipos essenciais de planejamento, levando em consideração 

15 Kunsch (2003) divide a comunicação nas vertentes administrativa, comunicação interna, comunicação mer-
cadológica e comunicação institucional. Essas áreas precisam estar alinhadas entre si e a política global da 
organização, para conseguir criar estratégias de comunicação estruturadas e, assim, alcançar resultados 
satisfatórios.
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apenas o âmbito e níveis hierárquicos. Esses tipos coexistem e são interdependentes, são 
eles: 

a) O planejamento estratégico aparece no topo da pirâmide organizacional.  
 É ele que, em interação contínua com o ambiente, é responsável por decisões 
 envolvendo o todo da organização e é caracterizado como de longo prazo; 

b) o planejamento tático vem a seguir e faz a integração entre o planejamento  
 estratégico e operacional. Diferentemente do estratégico, o planejamento tático 
 atua em curto prazo e é mais específico, se limitando apenas a determinadas 
 reas; 

c) o planejamento operacional acompanha toda a execução das ações e  
 é também responsável pela formalização de todo o processo.

16 O mix de comunicação é definido como sendo propaganda, promoção de vendas, relações públicas e  
assessoria de imprensa, eventos e experiências, forças de vendas e marketing direto. (KOTLER & KELLER, 2006).

Fonte: TAVARES, Mauro Calixta. Planejamento estratégico:  
a diferença entre sucesso e fracasso empresarial. São Paulo: Harbra, 1991, p. 74.

FIGURA 1:
ETPAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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De acordo com Tavares (1991), o planejamento estratégico pode ser implementado 
com base em quatro etapas: definição da missão corporativa, análise e determinação da 
situação da empresa, definição dos objetivos e estratégias da organização.

Quanto à definição de públicos, é importante ressaltar que não há uma regra. Cada 
organização faz esse mapeamento de forma distinta. Segundo Cesca (2004), após diver-
sas transformações ocorridas nas organizações nos últimos anos, a classificação tradicio-
nal de públicos como interno, externo e misto já não é mais satisfatória. Essas mudanças, 
vindas de vários contextos, como a globalização, novas tecnologias, responsabilidade so-
cial, entre outros, fez com que novos públicos fossem criados e outros fossem reduzidos, 
além da importância de cada um deles ter sido modificada.

Em relação às ONGs, o planejamento de ações de comunicação deve levar em con-
sideração, primeiramente, o cenário em que ela está inserida. Para tanto, é pertinente 
a realização de um diagnóstico e observação direta da rotina da organização. Marchiori 
(2010) pontua a importância de um processo, que promova a interação social, em diversas 
realidades, uma vez que, diferentemente das empresas do segundo setor, o cidadão é o 
beneficiário no processo de comunicação no terceiro setor.

Henriques e outros (2004) ressaltam que a escolha do planejamento de comunicação 
deve ser orientada de forma a permitir a corresponsabilidade entre os públicos envolvidos 
e que a adesão das pessoas se fará mediante a oferta de informações sobre o projeto e a 
instituição.  

4  A CASA DE APOIO DE CONTAGEM 

 A ONG Casa de Apoio de Contagem, fundada em 20 de julho de 1994, possui cinco 
unidades, com atuações distintas, em Contagem - região metropolitana de Belo Horizon-
te. Uma das unidades funciona como abrigo e as outras como centros de apoio à comu-
nidade, realizando trabalhos nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento social e 
protagonismo juvenil. 

As unidades têm como públicos beneficiários crianças, adolescentes e famílias da co-
munidade em que estão inseridas. Atualmente a ONG atende cerca de 5 mil pessoas por 
mês. Recentemente, foi criada a Unidade Produtiva do Alho (UPA), que tem como área de 
atuação a geração de renda. 

A unidade Nova Contagem, sede da organização e objeto de estudo dessa pesquisa, 
foi fundada em 1997. Possui cerca de 20 funcionários e também desenvolve o Programa 
de Desenvolvimento de Área (PDA). Em parceria com o poder público, a unidade realiza 
também o projeto Jornada Ampliada, atendendo cerca de 500 crianças e adolescentes, 
envolvendo-os em atividades como balé, jazz, basquete, futebol, percussão, taekwondo, 
judô, artesanato, capoeira e cursos profissionalizantes de informática e padaria. Além 
dessas atividades, também são realizadas palestras educativas, eventos em datas come-
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morativas, doações e acompanhamento das famílias. Tal acompanhamento acontece por 
meio de visitas domiciliares, a cada três meses, realizadas por agentes sociais para acom-
panhamento e monitoramento da criança e para a compreensão de como se estabelece o 
convívio familiar, a saúde e a educação. 

Na unidade, também é desenvolvida a Escola Batista, que se baseia no Sistema Ba-
tista Mineiro de Educação (SBME), com o propósito de cobrir a carência de escolas de en-
sino infantil da região. Atualmente, o colégio atende gratuitamente cerca de 460 alunos, 
do maternal até o 2º período (5 anos). Os alunos, que também são cadastrados no projeto 
de apadrinhamento da Visão Mundial, também recebem material didático, uniforme e 
alimentação sem custos. 

Nova Contagem, local onde a unidade escolhida como objeto de pesquisa fica situ-
ada, começou a ser povoada há aproximadamente 18 anos. Hoje, a região tem cerca de 
75.000 habitantes. A localidade apresenta alto índice de desemprego, uma realidade de 
extrema pobreza e um ambiente violento. O tráfico de drogas e a prostituição infanto-ju-
venil também fazem parte da realidade local. Segundo a Vara da Infância e Adolescência 
de Belo Horizonte, 33% dos casos atendidos pelas unidades de educação de jovens em 
conflito com a lei em Minas Gerais são de adolescentes de Contagem. Destes, 70% são da 
região de Nova Contagem.

A partir das informações levantadas, foi possível listar os principais canais de comu-
nicação usados pela ONG no relacionamento com os públicos prioritários, tanto internos, 
quanto externos. 

a) reuniões
b) e-mails
c) mural de avisos
d) site institucional
e) carro de som

As reuniões são utilizadas com grande frequência, ocorrendo quinzenalmente, tanto 
para articulação das atividades, quanto para o repasse de informações para o público in-
terno. Em média, esse encontro dura por volta de uma hora e meia. Na visão de uma das 
colaboradoras, tal ação é satisfatória.

As reuniões são quinzenais, lá é pontuado todas as atividades que vão 
acontecer, as mudanças, novos colaboradores são apresentados, enfim, a 
reunião não é uma reunião só pra falar de assuntos específicos, ela é bem 
ampla, bem rica. (Coordenadora de saúde).

O e-mail é outro canal bastante utilizado. Por ele é realizado o contato com as outras 
unidades, bem como o agendamento de reuniões, sendo que cada setor fica responsável 
por esse comunicado. O mural da ONG, destinado aos públicos interno e externo, está 
exposto perto da sala da diretoria em um lugar sem muita visibilidade. Tal meio de comu-
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nicação conta com informações de eventos, oficinas e novos parceiros. A periodicidade 
não é definida, podendo variar de acordo com o fluxo de informação. 

No site, a aba disponível para contato não oferece resposta às demandas que são 
encaminhadas. O volume de conteúdo é considerável, embora boa parte dele não tenha 
sido revisado antes de sua publicação - somente as matérias mais recentes passaram 
pela revisão. A ferramenta possui algumas informações institucionais como a história 
da instituição, apresentação dos integrantes da diretoria, além de detalhar o trabalho 
das unidades e seus programas. Percebe-se também um banco de imagens com fotos de 
eventos e das oficinas da instituição. Já o carro de som volta-se fundamentalmente para 
a propagação das atividades da ONG junto à comunidade. Ele roda as ruas no entorno da 
Casa de Apoio para divulgar eventos e atividades que serão desenvolvidas. 

Em linhas gerais, tem-se como panorama a existência de uma instituição do terceiro 
setor, que conta com a presença, principalmente, de parcerias e, ainda, doadores e apa-
drinhamento para a realização dos trabalhos da instituição. Não dispõe verba e pessoal 
qualificado que realize ações de comunicação, tanto interna quanto externa.  

Tendo como referência as entrevistas com os públicos prioritários e do modelo si-
métrico de duas mãos proposto por Kunsch (2003), em que se busca um equilíbrio entre 
os interesses da organização e dos seus públicos, levantaram-se as principais falhas no 
processo comunicacional da instituição, já apresentados na análise deste projeto e que 
servirão de norteadores para a elaboração da proposta de comunicação. Seguem abaixo 
os principais problemas levantados pelos pesquisadores:

a) ausência de recursos que possam ser destinados para a comunicação,  
 tanto interna quanto externa; 

b) necessidade de definir a missão da instituição, bem como visão e valores;

c) inexistência de canais formais de comunicação que possibilitem um fluxo  
 contínuo e seguro das informações; 

d) não adequação dos canais de comunicação utilizados, que se mostram  
 pouco eficientes e dependentes de uma procura para obtenção da informação; 

e) excesso de reuniões, acarretando em uma demora na definição de ações,  
 bem como a não unificação das mesmas para todas as unidades;

f) acúmulo de funções dos gestores, colaboradores e voluntários,  
 sendo um obstáculo para implantação do plano de comunicação; 

g) falta de organização com os materiais relativos à memória e com o patrimônio  
 da instituição.
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5 PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE NOVA CONTAGEM

Mediante o cenário traçado acima, entende-se como oportunidades os seguintes fatores: 

a) criação de canais de comunicação de baixo custo, que possam ser utilizados  
 em todas as unidades; 

b) avaliação positiva por parte dos assistidos e de suas famílias em relação  
 à importância da ONG para a comunidade local; 

c) o perfil dos gestores e coordenadores que entendem a importância da  
 comunicação interna e externa. 

Diante das percepções levantadas em relação à realidade da Casa de Apoio, obser-
vou-se que a sistematização da missão, visão e valores auxiliará no direcionamento do 
fluxo de comunicação, tornando-o mais eficiente e considerando que a nitidez no repasse 
de informações possibilitará uma projeção da instituição além da comunidade local. 

Perante essas conclusões, se faz pertinente implementar  instrumentos e procedi-
mentos de comunicação, bem como readequar os já existentes, possibilitando, assim, o 
entendimento das ações da instituição, por parte dos principais públicos de interferência. 

 5.1 PLANO

A importância do planejamento em organizações é destacada por Kunsch (2003),  
pois permite redimensionar por meio de uma estratégia adequada as ações presentes e 
futuras, além da aplicação racional dos recursos disponíveis. Tavares (2009) completa, 
afirmando que o plano de comunicação é a materialização do processo, ou seja, do plane-
jamento. As áreas de atuação que constituem esta proposta são: 

a) comunicação interna; 
b) comunicação externa.

Este delineamento se justifica, uma vez que para o desenvolvimento do plano de 
comunicação procurou-se propor ações eficazes e de baixo custo, voltadas para os princi-
pais públicos prioritários, visando atender às necessidades da Casa de Apoio. 

Ressalte-se que, as atividades que serão apresentadas devem ser implementadas em 
sua integralidade no período de um ano e meio, de acordo com o seguinte cronograma:
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• Curto prazo – 3 meses
• Médio prazo – 8 meses
• Longo prazo – 1 ano e meio

Para executar os projetos que serão sugeridos a seguir, os pesquisadores propõem 
que a ONG contrate um profissional de comunicação com boa redação e conhecimento 
em programas gráficos. Entende-se que tal contratação é um investimento por parte da 
organização.  

Objetivo geral do plano: Possibilitar que a ONG Casa de Apoio disponha de instru-
mentos de comunicação que permitam o fluxo contínuo de informações, favorecendo a 
comunicação entre os públicos prioritários e o fortalecimento da imagem organizacional. 

Abaixo são apresentados os projetos de comunicação sugeridos para alcançar tal 
propósito:

• Projeto 1 - Adequação dos meios de comunicação
 Prazo: 8 meses
 Público Estratégico: Colaboradores, voluntários e comunidade
 Objetivo: Propor novos meios de comunicação para a ONG, a fim de permitir  

 que as informações da organização cheguem aos públicos prioritários  
 de forma unificada e ágil.

• Projeto 2 - Fortalecimento e divulgação da ONG Casa de Apoio
 Prazo: Um ano e meio
 Público Estratégico: Mídia, colaboradores e parceiros
 Objetivo: Realizar um trabalho efetivo junto à mídia com vistas a divulgar  

 o trabalho da ONG e, consequentemente, atrair novos parceiros.

• Projeto 3 - Equipe Casa de Apoio
 Prazo: 8 meses
 Público Estratégico: Público Interno
 Objetivo: Alinhar as informações e as ações de comunicação da ONG para  

 projetar o posicionamento e estreitar o relacionamento com os colaboradores.

• Projeto 4 - Motivação e Participação
 Prazo: 8 meses
 Público Estratégico: Famílias assistidas e comunidade
 Objetivo: Motivar e aumentar a participação desses públicos nas tomadas d 

 e decisões e atividades da instituição. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho aplicado traçou como objetivo de pesquisa apresentar as especificidades 
da comunicação no terceiro setor. Posteriormente, realizou-se diagnóstico da organização 
e das necessidades dos seus públicos. Os pesquisadores, além de analisar os veículos de 
comunicação e o funcionamento da instituição, realizaram entrevistas em profundidade 
com os principais públicos de interferência da ONG. 

O plano de comunicação parte da compreensão do processo comunicacional existen-
te na Casa de Apoio, sendo direcionado para os públicos prioritários da instituição, com o 
intuito de reforçar a imagem, identidade e o relacionamento com os diferentes públicos. A 
partir da análise do material coletado, percebeu-se uma diversidade de pontos de vistas 
entre os colaboradores, gestores, voluntários e assistidos, ressaltando a necessidade de 
se readequar a comunicação da ONG.  

A princípio, a proposta de comunicação será direcionada para a unidade de Nova 
Contagem. Posteriormente, poderá ser replicado nas demais unidades da organização. 
Tal escolha obedeceu a dois critérios: (1) a unidade ser a sede administrativa e (2) desen-
volver o maior número de atividades dentre todas as unidades. 

 

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Antonio Carlos Carneiro de. Terceiro setor: história e gestão de organizações. 
São Paulo: Summus, 2006. p.17-270.

ANDION, Maria Carolina; e FAVA, Rubens. Planejamento Estratégico. Disponível em: 
<www.fae.edu/publicações/pdf/empresarial/3.pdf> Acesso em: 18 de set. de 2011.

BARDIN, I. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições Setenta, 1994. p. 226.

CARDOSO, Ruth; “Fortalecimento da sociedade civil”. Terceiro Setor: desenvolvimento social 
sustentado. São Paulo, Ed. Paz e Terra; 1997, p.8.

CESCA, C.G.G.. As transformações nas organizações gerando novos públicos para relações pú-
blicas. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 27., 2004. Porto alegre.  
Disponível em: http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/17557/1/R0796-1.pdf> 
Acesso em 08 de out. de 2011.

COSTA, Eduardo Homem - A importância da comunicação no terceiro setor – Caminhos para 
elaborar uma estratégia de captação consistente. Disponível em: <http://www.eduardohomem.
com.br/interno/download/28.pdf> Acesso em: 31 mai. de 2011.



73

FERNANDES, Rubem César. Privado Porém Público: o Terceiro Setor na América Latina. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.

GERZSON, Vera Regina Serezer. A comunicação e o fortalecimento do terceiro setor. 

HENRIQUES, Márcio Simeone. & MAFRA, Rennan L. M.  Estratégias comunicativas para a ação 
co-responsável: um estudo de caso.  Anais do VIII Simpósio da Pesquisa em Comunicação da 
Região Sudeste - Sipec. Vitória/ES: VIII Sipec, 2001.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. Administração de Marketing. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2006.

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento de relações públicas na comunicação  
integrada. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Summus, 2003.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo. Ed. 
Atlas, 1985.

MENESES, Veronica D. – Comunicação Social no Terceiro Setor: a busca da credibilidade na  
relação com o Estado. UNIrevista - V. 1, n. 3, jul. 2006.

MINTZBERG, Henry; QUINN, James Brian. O processo da estratégia. 3º ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2001.

OLIVEIRA, Cintia Pierote. A importância do 3ª setor. Disponível em:  
<http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2010/anais/arquivos/0020_0210_01.pdf>  
Acesso em: 08 de ago. de 2011.

PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos,  
administrativos, contábeis e tributários. 3 ª ed.Brasília: Brasília Jurídica, 2001.

PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Relações Públicas no terceiro setor: Tipologia da Comunicação e 
conceitos de público. Disponível em: <http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/comunida-
deterceirosetor/0310.pdf> Acesso em: 07 de jun. de 2011.

RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de comunicação.  
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

TAVARES, Mauro Calixta. Planejamento estratégico: a diferença entre sucesso e fracasso  
empresarial. São Paulo: Harbra, 1991, p. 74.

TENÓRIO, Fernando G. (Org.). Gestão de ONGs: principais funções gerenciais. Rio de Janeiro: 
Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2005.

WEICK, K.E. Systematic observational methods. In: LINDZEY, G.; ELLIOT, A. The handbook of 
social psichology. 2. ed. Massachussets: Addison - Wesley, 1968. p. 357-366.



74



75

AS CONSEQUÊNCIAS DO ACESSO  
AOS DADOS GENÉTICOS  
NO ÂMBITO TRABALHISTA E A  
NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO  
JURÍDICA NA ESFERA NACIONAL 

Bárbara Stéfanie Santos¹
Luana Mathias Souto²

Bruno Torquato de Oliveira Naves3

RESUMO: 
A Era Genômica trouxe vários reflexos sociais. No âmbito trabalhista é evidente a 

possibilidade das empresas se utilizarem de informações genéticas, a fim de se contratar 
os mais adequados aos seus objetivos negociais. Assim sendo, o Direito não pode deixar 
de regulamentar essa situação que, apesar de não ser direta e evidente no contexto bra-
sileiro, já ocorre em outros países e começa a ser traçada no cenário nacional. É com esse 
pensamento que embasamos o presente trabalho: buscar adequar o ordenamento jurídico 
aos reflexos da Era Genômica no âmbito trabalhista, demonstrando as consequências de 
tal omissão e, consequentemente, a necessidade de uma regularização específica para 
evitar violações a direitos fundamentais, culminando na discriminação genética. 

Palavras-chave: Discriminação genética. Relações trabalhistas. Informação genética. Di-
reitos fundamentais.

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A partir do anúncio de início do Projeto Genoma Humano (PGH) o contexto do princí-
pio da dignidade humana e do direito à intimidade ganha um novo fator: a possibilidade 
de se definir o ser humano a partir de suas características genéticas. Até então, o princí-
pio da dignidade humana tratava de proteger o homem como pessoa a partir de aspec-
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tos tangíveis; hoje, entretanto, exige-se uma ampliação desta proteção a dados obtidos 
somente através de um exame genético, o qual revela a existência de características que 
podem nem sequer se manifestarem. Como bem apresenta Diedrich (2001, p.217), “o co-
nhecimento completo do genoma humano nos dirá quem geneticamente somos, permi-
tirá a caracterização exata do indivíduo, sua propensão a doenças, fraquezas e virtudes 
genéticas”. 

Em decorrência da obtenção de informações íntimas através da análise genética de 
um indivíduo, houve a transposição do direito à intimidade para a esfera biogenética do 
ser humano. Com isso, novas controvérsias vieram à tona, sendo a principal delas: quem, 
além de si mesmo, pode ter acesso às informações genéticas de um indivíduo? 

Ante essa nova problemática, portanto, emerge-se a necessidade de discutir a uti-
lização dos dados genéticos nas relações trabalhistas e suas implicações nos âmbitos 
social e jurídico.

2 DIREITO DO TRABALHO E SAÚDE

Diante da norma regulamentadora número 7, a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) estabeleceu o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), pro-
cedimento legal que visa à proteção da saúde laboral. Através deste programa exige-se 
do empregador a realização de cinco exames médicos específicos: exame admissional, 
realizado antes do ingresso do empregado em sua função laboral; exame periódico, que 
visa o controle da saúde do trabalhador quando do exercício de suas atividades; exame 
de retorno ao trabalho realizado após afastamento por doença ou acidente; exame de 
mudança de função; e o exame demissional. A partir dos resultados obtidos com estes 
exames pode-se identificar “fatores que possam desencadear doenças, profissionais ou 
não, os serviços médicos que realizarem os exames deverão determinar as empresas à 
adoção de medidas cabíveis de controle de riscos no ambiente de trabalho e encaminhar 
o trabalhador para tratamento”. (ARAUJO,  2010, p.3).

É com a finalidade de se garantir a proteção e controle das condições de saúde nos 
ambientes laborais que se permite, legalmente, a implementação destes exames médi-
cos.  A partir disso, constata-se que o Direito do Trabalho permite a realização de exames 
médicos pelo empregador objetivando o controle das condições de trabalho. Entretanto, 
apesar do PCMSO não abranger exames que façam análises genéticas, pode-se visualizar 
que este programa seja uma porta de entrada a possíveis análises genéticas que visem à 
seleção, manutenção, promoção ou demissão de um empregado. (ARAUJO, 2010).

 2.1 A UTILIZAÇÃO DOS DADOS GENÉTICOS SOB A PERSPECTIVA  
  DO EMPREGADOR
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A pesquisa do mapa genético de um indivíduo ainda é um recurso caro e, em par-
te, destinado a atender às necessidades da própria ciência: desvendar o mistério da 
vida, combater doenças ditas incuráveis ou criar formas de driblar a natureza humana.  
Entretanto, existem outros interessados além dos científicos, que vêm na descrição gené-
tica de um indivíduo, benefícios que extrapolam os eticamente aceitáveis. 

No que se refere às relações trabalhistas, o empregador poderia se utilizar das in-
formações genéticas de futuros candidatos a um emprego para avaliar qual seria o mais 
indicado (geneticamente) para a função em oferta e, com isso, eliminaria os “riscos do ne-
gócio”, que o Direito do Trabalho lhe impõe a responsabilidade. Ao escolher um candidato 
a partir de suas aptidões genéticas evitar-se-ia gastos com licenças, substituições, trata-
mentos de saúde, baixo rendimento, entre outros. Sobre tal perspectiva, vale ressaltar os 
ensinamentos de Romeo Casabona (1999), que afirma:

Neste caso comprova-se que tais provas atenderiam aos exclusivos inte-
resses do empregador, em detrimento dos do candidato ao posto de tra-
balho, e não somente porque deste modo se seleciona o candidato mais 
idôneo, do ponto de vista biológico, mas também porque, conforme esta 
forma de atuação, seria desnecessária ou tão urgente a adoção de medi-
das preventivas e de redução de riscos para a saúde derivados da própria 
atividade produtiva e do meio ambiente trabalhista. (CASABONA, 1999, 
p.74).

 
Outro benefício concedido pelas pesquisas genético-hereditárias está relacionado à 

propensão que determinados indivíduos têm de desenvolver doenças a partir da expo-
sição a fatores exógenos que podem ou não estar associados ao ambiente de trabalho. 
Caracterizada esta propensão, selecionar-se-ia qual o melhor candidato para ocupar de-
terminada função, a fim de evitar o desencadeamento de doenças relacionadas a fatores 
externos. (CASABONA, 1999).

 2.2 EFEITOS PERANTE TERCEIROS

Tendo em vista que as relações trabalhistas, muitas vezes, envolvem não somente 
empregador e empregado, como também consumidores dos serviços prestados, eviden-
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cia-se efeitos da utilização dos dados genéticos nas atividades laborais a terceiros. Ao se 
diagnosticar doenças ou a propensão a doenças que inviabilizariam a execução de uma 
atividade laboral por um determinado empregado, evitar-se-ia que terceiros fossem ex-
postos a acidentes. 

Em resumo, o conhecimento dos riscos genéticos, no âmbito trabalhis-
ta apresenta diversos pontos de interesse em função da ótica adotada 
[...] para terceiros relacionados à empresa (p.ex., clientes), de modo que 
lhes sejam evitados acidentes derivados da manifestação da enfermidade 
do empregado que apresenta predisposição (p.ex., condutores de meios 
de transporte de passageiros, em especial os pilotos de aeronaves, etc.). 
(CASABONA, 1999, p. 75).

3 DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA NO ÂMBITO TRABALHISTA

 Segundo Lima Neto (2008) discriminação genética é

A conduta discriminatória, em geral por parte do Estado ou grupos em-
presariais, que se manifesta como um reducionismo genético da pessoa 
humana, que passa a ser considerada exclusivamente como um objeto 
resultado da ação do conjunto de genes que possui, os quais têm a pro-
babilidade de causar doenças e determinar comportamentos que não são 
de interesse daqueles grupos ou entes estatais. (LIMA NETO, 2008, p.62).

Tratar da discriminação genética no contexto das relações trabalhistas brasileiras não 
é tema futuro nem sequer se trata de ficção científica, apesar do contexto em pesquisas 
genético-científicas não ser tão avançado no país como o é em países como EUA, França 
e Alemanha. A temática vem sendo recorrente entre os juristas mais atentos. A ausência 
de leis eficazes para combater possíveis discriminações genéticas no âmbito trabalhista é 
o fator mais preocupante, apesar da vigência da Lei n. 9029/95, que trata da proibição de 
práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica 
de trabalho. Não há no país leis que proíbam práticas discriminatórias de cunho genético.

Em vanguarda foi publicada em 21 de maio de 2008 The Genetic Information Non-
discrimination Act ou como vem sendo denominada: GINA, que proíbe as empresas de 
seguro de saúde, bem como o empregador ou agência de emprego de contratar, não con-
tratar, demitir ou promover um funcionário baseando-se em suas informações genéticas. 
A referida lei não só protege o trabalhador contra qualquer utilização abusiva de suas 
informações genéticas por parte das empresas como também incentiva a realização de 
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testes genéticos, a fim de se diagnosticar possíveis doenças, sem que haja uma má utili-
zação destas informações.

Dentre os motivos que ensejaram a criação da GINA está o caso de Terri Seatgeant, 
o primeiro de discriminação genética dos EUA. Terri foi diagnosticada com uma falha ge-
nética, que a tornava suscetível a paradas respiratórias. O que podia salvar sua vida, na 
realidade, fez com que perdesse o emprego. Em 1999, foi demitida por ser considerada 
“um risco”. (SANTOS, 2001).

A GINA é um avanço jurídico que deve ser seguido por outros países. No Brasil, o que 
se tem é o Projeto de Lei nº 149, de 1997, elaborado pelo Senado Federal, cuja pretensão é 
tipificar condutas de discriminação genética. Entretanto, o referido projeto foi arquivado 
em 2007, sem qualquer furor político que o apoiasse. Mesmo ainda não havendo no país 
casos concretos de discriminação genética como o que ocorreu com Terri Seargeant nos 
EUA, é sábio observar e aprender com a história. Para tanto, exige-se que o país encontre 
uma forma de tratar com maior atenção a temática da discriminação genética no âmbito 
trabalhista, a fim de se expurgar qualquer forma de eugenia. 

Outro fato recente que corrobora este pensamento ocorreu com o historiador Ken-
neth Serbin, conhecido por seu blog de Gene Veritas. Serbin é portador da mutação que 
causa a doença genética de Huntington ou como é informalmente chamada de “doença 
do diabo”, devido à agressividade de seus sintomas.  Ele herdou esta doença da mãe, que 
morreu aos 68 anos de idade. Descobriu ser portador do gene em 1999, através de um tes-
te preditivo. A filha, que hoje tem 13 anos, em 2000 também realizou o mesmo teste pre-
ditivo, que deu positivo. Há 17 anos, Serbin sabe que é portador da doença, mas apenas 
agora decidiu revelar. Em entrevista à Folha de S. Paulo, Serbin apresentou seus motivos: 

Eu só revelei isso agora para o meu plano de saúde, embora tivesse Hun-
tington na família desde 1995. Tinha medo de perder o emprego, de ter de 
mudar de universidade e de plano de saúde, de ficar sem cobertura para 
Huntington. Todos esses anos eu me tratei do meu próprio bolso. (SERBIN 
apud LEITE, 2013).

 
E ao ser questionado sobre a GINA e as legislações que tratam sobre a discriminação 

genética, apresentou este esclarecedor relato, cujo apelo advém de quem viveu o problema.

Essa legislação é muito necessária, com as consequências do genoma e 
das pesquisas que estão mudando o sistema de saúde. O fato de uma 
pessoa poder saber seu futuro por um teste genético exige mais proteção 
para o cidadão. Infelizmente, a discriminação é forte entre empregadores, 
companhias de seguros, colegas de trabalho. A própria família discrimina 
o doente. Isso acontece com doenças neurológicas, que de certa forma 
mudam a personalidade da pessoa. É necessária uma legislação que aju-
de as pessoas a ter uma vida tranquila, a criar um clima de entendimento 
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sobre doenças genéticas. A gente tem de achar uma maneira de as pes-
soas não terem medo de fazer os testes. (LEITE, 2013).

 3.1 CASO PAMELA FINK
 

Após a aprovação pelo Congresso Norte Americano da GINA, em 2008, Pamela Fink, 
de 39 anos, denunciou perante a Comissão de Igualdade de Oportunidades no Emprego e 
à Comissão de Direitos Humanos e Oportunidades dos EUA, a empresa de energia MXe-
nergy. Fink afirma que foi demitida após a empresa saber que possuía mutação em um 
gene, que a tornava predisposta ao câncer de mama. 

Ao saber do diagnóstico, ela fez cirurgia de retirada dos seios, procedimento comum 
em alguns pacientes que têm predisposição a mutações no gene BRCA2. Ao retornar à 
empresa, após a cirurgia, Pamela Fink foi demitida. 

Em reportagem veiculada pela Revista Galileu, em 30 de abril de 2010, nas palavras 
do seu advogado, demonstrou-se que: 

Parte do que ela está esperando por vir a público é que os empregadores vão receber 
a mensagem de que você não pode fazer isso - que você não pode usar a história genética 
de alguém contra eles e que os indivíduos, não por medo, evitar as vantagens dos testes 
genéticos. (GALILEU, 2010).

 3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS - LIMITES ÉTICOS  
  À UTILIZAÇÃO DOS DADOS GENÉTICOS  
  NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS

Carlos María Romeo Casabona em seu livro “Do gene ao Direito” pontua que, a res-
peito da utilização das informações genéticas no Direito Trabalhista, é necessário

Conciliar os interesses contrapostos ou de, pelo menos, encontrar o equi-
líbrio adequado entre eles que assegure a igualdade de posições e que 
possam ser aproveitados os aspectos benéficos das análises genéticas no 
mundo trabalhista, eliminando-se, ao mesmo tempo, os negativos. (CA-
SABONA,1999, p.76).

São inegáveis os benefícios propiciados pelo uso dos dados genéticos de um traba-
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lhador, pois através dos testes genéticos pode-se monitorar o desenvolvimento de pos-
síveis mutações genéticas decorrentes do contato com agentes exógenos presentes no 
ambiente trabalhista o que, por sua vez, torna possível a prevenção de doenças.  

Entretanto, prima-se por uma relativização na utilização das informações genéticas 
por parte do empregador, no sentido de que devem ser observados alguns aspectos.  
Primeiramente, antes de se adotar os exames genéticos nas relações trabalhistas são ne-
cessárias pesquisas que objetivam o tratamento ou a prevenção de doença, a fim de afas-
tar o caráter discriminatório e adotar um caráter preventivo, em benefício ao trabalhador. 
Outro aspecto a ser observado no uso de informações genéticas nas relações trabalhistas 
seria de que a utilização seria meramente preventiva, de controle e monitoramento de do-
enças, que podem se manifestar em decorrência do ambiente de trabalho. Tais pesquisas, 
portanto, não poderiam ensejar promoções, benefícios ou demissões à classe operária.

Sendo assim, as informações decorrentes do acesso aos dados genéticos devem ficar 
restritas ao pessoal médico e às autoridades sanitárias competentes e somente seriam 
repassadas ao empregador aspectos que poderiam contribuir para a melhoria das con-
dições de trabalho. Ainda assim, tais informações só seriam disponibilizadas mediante 
prévia e expressa autorização do trabalhador, que consentiria em realizar os exames ge-
néticos. Desta forma, não poderiam os empregadores se embasar em informações genéti-
cas para promover ou demitir um empregado, bem como não se comunicaria os resultados 
genéticos a terceiros interessados, familiares, por exemplo. (CASABONA, 1999).

4 CONCLUSÃO

Ao se defender a não utilização das informações genéticas no âmbito trabalhista, 
quando estas ensejam atos discriminatórios, não se está pretendendo banir o uso de da-
dos genéticos pelas empresas ao contratarem seus funcionários. O que se busca, pois,  
é uma ponderação na utilização de tais dados. Tratam-se de aspectos da personalidade, 
intimidade e dignidade do ser humano, que não podem ser violados deliberadamente.  
Porém, se há o respeito a determinados limites éticos não há que se falar em discrimina-
ção nem mesmo em proibição das análises genéticas no âmbito trabalhista. 

 Os aspectos positivos de tal utilização são reconhecidos: evita-se o desenvolvi-
mento de doenças, investe-se em melhorias das condições de trabalho e incentiva pesqui-
sas neste ramo. Entretanto, não se pode aceitar o tratamento desigual aos trabalhadores, 
uma vez que se devem valorizar as aptidões de cada trabalhador desvinculando-o de um 
determinismo genético que beira ao absurdo, selecionar seres humanos a partir de seus 
aspectos genéticos sem considerar sua história de vida, ideais, investimentos e qualifica-
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ções é retirar do ser humano sua dignidade, sua própria condição de pessoa. Coisificar o 
homem é caminhar rumo à barbárie, em que se “projetam” seres humanos. 

O que se mostra necessário, portanto, ao discutir sobre os avanços científicos no cam-
po da genética, tendo em vista a relação de trabalho, é a conscientização (e não proibição) 
sobre os limites do acesso aos dados genéticos por parte das empresas. Assim, busca-se 
evitar violações aos princípios fundamentais e a coisificação dos trabalhadores, que fo-
menta uma inevitável discriminação genética.
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MARKETING CULTURAL:  

estudo de caso sobre a importância  
do marketing cultural dentro do  
Banco Mercantil do Brasil

Izabela Aires Pereira 

RESUMO: 
No contexto em que a sobrevivência e o sucesso das atividades comerciais e de ser-

viços caminham junto com a eficiência do desenvolvimento de campanhas de marketing, 
esse estudo buscou verificar como o marketing cultural é utilizado no Banco Mercantil 
do Brasil, analisando objetivos e estratégias, bem como verificando os resultados práti-
cos obtidos. Para fazer essa análise, num primeiro momento foi realizada uma revisão do 
conceito geral de marketing, além de outras publicações relevantes. Contudo, foi neces-
sário estabelecer um panorama geral sobre o BMB, inclusive com um pequeno histórico, 
que justifica o público que o banco quis atingir ao longo de sua existência. A pesquisa 
utilizada foi à qualitativa, por meio de entrevista em profundidade desenvolvida com o 
responsável pelo departamento de marketing da instituição e análises de documentos 
internos da instituição.  Essas informações auxiliaram no processo de identificação das 
estratégias usadas e objetivos que o BMB visa atingir com suas ações de marketing cul-
tural. E, para finalizar, procurou se estabelecer os benefícios e problemas que o setor de 
marketing cultural enfrenta, tratando-se de um campo ainda novo, com grande potencial 
de exploração e com extensão ainda pouco conhecida.

Palavras-chaves: Marketing, Marketing Cultural.

 

1 INTRODUÇÃO

Os avanços que acontecem atualmente em toda sociedade promovendo o acesso a 
novas tecnologias e novas atividades econômicas interferem diretamente nas práticas de 
mercado das empresas de um modo geral. Para conseguir competir nesse novo contexto 
é fundamental que as empresas se adaptem a essas mudanças com rapidez e eficiência. 
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Nesse sentido, o marketing cultural vai se enquadrar como uma dessas novas ten-
dências, pois é evidente que apenas o marketing tradicional não é suficiente para as 
necessidades das empresas, tanto no seu crescimento e solidificação, como na apresen-
tação de um diferencial competitivo.

Em tempos atuais, as empresas devem se mostrar preocupadas não apenas em am-
pliar a atuação e lucros, mas também estarem ligadas a questões sociais, principalmente 
aquelas ligadas à comunidade em que está envolvida. O marketing cultural pode e deve 
contribuir muito para que essa relação seja eficiente, já que apresenta um novo modelo de 
comunicação entre a organização e seus diversos públicos. Isso irá permitir que a marca 
seja divulgada de forma diferenciada, auxiliando no fortalecimento da imagem instrucio-
nal da organização, além de agir diretamente na formação do cidadão.

2 CONCEITO E EVOLUÇÃO DE MARKETING

O marketing é visto em várias situações e definições de forma curiosa no sentido ne-
gativo ou positivo. A generalização do termo não condiz com a realidade dessa ferramen-
ta empresarial utilizada para cria valor e encantar o consumidor.

Em Kotler e Keller (2006), são apresentados conceitos sobre as funções do marketing. 
Segundo eles, em 2004, a American Marketing Association (AMA) defendia que o marke-
ting era um processo que englobava o planejamento e a execução da concepção total, 
inclusive com a promoção e distribuição de ideias. Nessa definição fica nítida a utilização 
do composto mercadológico para criação da satisfação. 

Já em 2005, a AMA propõe uma definição que envolve a criação de valor aos clientes:

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos 
que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clien-
tes, bem como a administração de relacionamento com eles, de modo que 
beneficie a organização e seu público interessado. (AMERICAN MARKE-
TING ASSOCIATION, 2005, p.4).

Segundo Kotler e Keller (2006), é possível que o marketing apresente diferentes pers-
pectivas de forma social ou gerencial. Entretanto, a sua definição, do ponto de vista so-
cial, pode ser declarada como um processo pelo qual o indivíduo supre suas necessidades 
por meio da oferta e da livre troca de produtos e serviços de valor com os demais. Sob a 
sua definição gerencial, o marketing é tido como a arte de vender o que é uma forma in-
correta de análise.

Entretanto Drucker (1973), citado por Kotler e Keller (2006), destaca que os verda-
deiros objetivos do marketing são o conhecimento e entendimento, de tal forma que o 
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produto ou serviço ofertado seja vendido com o menor esforço, ou seja, sozinho. Desta for-
ma, cabe às organizações disponibilizarem os produtos ou serviços e ao marketing suprir  
as necessidades dos clientes de forma lucrativa com seu verdadeiro valor agregado.  
É perceptível o consenso comum entre os autores de que a criação de valor é um fator 
essencial na redefinição de marketing. 

A American Marketing Association (2004), descrita por Churchill e Peter (2000),  
define os benefícios que podem ser avaliados pelo cliente ao efetuarem uma compra. 
São benefícios funcionais, sociais, pessoais e experimentais. Os benefícios funcionais são 
recebidos pelos clientes no momento da compra de forma tangível. Em contrapartida,  
os benefícios sociais acontecem de forma positiva a partir da boa descrição de outra 
pessoa sobre o produto ou serviço. Os benefícios pessoais estão associados ao bom senti-
mento que o cliente possui em relação à experiência da compra ou recebimento do servi-
ço. Por fim, os benefícios experimentais são aqueles que refletem o prazer que os clientes 
obtêm no momento de utilização do produto e serviços.

Há pouco mais de 40 anos, o marketing foi gradualmente ampliando sua esfera de 
atuação, como mostra o quadro 1.2, apresentado por Brown (1997), e se expandiu por di-
versas áreas, desde a política, passando pela educação e até por organizações religiosas. 
Pode-se citar como exemplo o marketing esportivo, político, ambiental, social, de serviço 
e cultural. Neste trabalho a ênfase encontra-se no marketing cultural.

Ano Foco Proposições

1954 Conceito Com Prática da Administração de Empresas,  
  Drucker lança o marketing moderno: “o marketing  
  é a função distinta e singular da atividade comercial”.

1960 Conceito O caráter do conceito de marketing começa a ser  
  delineado com Levitt em Marketing Myopia. Diz ele:  
  “as atividades comerciais devem ser de desenvolver  
  de trás para frente, partindo das necessidades dos   
  clientes”.

1969 Esfera de ação Com Levitt e Kotler, começa a se esboçar e esfera de  
  ação do marketing: “é uma atividade abrangente,  
  aplicada tanto a políticos, instituições beneficentes e  
  universidade quanto a produtos”.  
  Para Luck, “o marketing deve ser limitado às ações  
  de mercado”.

QUADRO 1.1:
EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE MARKETING: A CRISE DOS 40
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1971 Conceito Bel, Emory e Kotler afirmam: “o marketing deve ir  
  além do foco no cliente e cuidar de assuntos sociais  
  mais amplos”.

1972 Esfera de ação Kotler diz que o marketing é mais uma categoria da  
  atividade humana, como “votar, amar, consumir  
  e lutar”. 

1976 Esfera de ação Hant declara a vitória dos partidários da ampliação  
  da esfera de ação do marketing.

1978 Conceito Segundo Sachs e Benson, o êxito do marketing não  
  ocorre só ao se satisfazer as necessidades dos  
  clientes, mas lhes proporcionar satisfação maior do  
  que a oferecida pelos concorrentes.

1983 Esfera de ação Começam a surgir dúvidas quanto à aplicabilidade   
  do marketing em certos setores. Workman diz que o  
  marketing é irrelevante em empresas de alta  
  tecnologia e pode inibir a inovação.

1986 Conceito Dickinson e colaboradores afirmam que o marketing  
  é basicamente uma disciplina manipuladora.

1989 Conceito Para Baker, o marketing trata de trocas que  
  satisfazem tanto consumidores quanto fornecedores  
  – não apenas consumidores. 

1990 Esfera Naver e Slater dizem que o marketing não se  
 de conceito aplica no mercado de commodities. Para Wensley,  
  o conceito é falho m setores de serviços,  
  atividades não - lucrativas e administração pública. 

1991 Conceito Análise de Kheir_El-Din comprova que há relação  
  entre sucesso empresarial e orientação pelo  
  marketing. Christopher e outros lançam a ideia de  
  que o marketing deve se concentrar em  
  relacionamentos de longo prazo.

1993 Esfera de ação  Hooley e Saunders decretam que o marketing 
 e Conceito chegou à maioridade e com alta popularidade.  
  Marion, Cova e Svanfeldts, ao contrário, sustentam  
  que o marketing está à beira de uma séria crise  
  intelectual. Para Thomas, o conceito apenas não  
  funciona em alguns países, como os do Leste  
  Europeu.
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1994 Conceito Vários autores, como Lynch, Brownline e  
  colaboradores, insistem que o marketing chegou ao  
  seu fim.

Hoje Esfera de ação  A crise continua em debate, mas o marketing de 
 e Conceito relacionamento começa a ganhar força como 
  possível solução. 

Ao longo do tempo, o consumidor tem se tornado cada vez mais informado e exigente. 
Atentas a essas tendências, as organizações têm buscado novas estratégias destinadas 
à criação de um valor superior para o cliente. Nesse sentido, o marketing cultural serve 
como apoio para associar o produto e/ou serviço à arte.

3 MARKETING CULTURAL

A competição acirrada por vantagens sustentáveis no mercado e a maior exigência 
dos clientes torna necessária a busca por um novo elemento que propicie diferenciação. 
As empresas devem optar por proporcionar um algo a mais aos seus clientes. Para al-
cançar esses objetivos, o marketing irá trazer novos módulos que gerem vantagens com-
petitivas. Uma das boas alternativas nesse sentido é a utilização do marketing cultural 
aliando a arte à construção de um diferencial.

Para entender o marketing cultural é necessário esclarecer primeiramente o que é cul-
tura, palavra-chave para se discutir este tema. Segundo a Constituição do Brasil de 1988:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de refe-
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I as formas de expressão;
II os modos de criar, fazer e viver;
III as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços  
 destinados às manifestações artístico-culturais;
V os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,  

Fonte: Stephen Brown, 1997.
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artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  
(CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, 1988, ART. 216). 

Outro conceito, agora apresentado por Machado Neto (2002) citado por Cunha e Gra-
nero (2008) apresenta a cultura como “um processo de desenvolvimento e enobrecimento 
das faculdades humanas. Um processo facilitado pela assimilação de trabalhos acadêmi-
cos e artísticos e ligado ao caráter progressista da era moderna”.

Entretanto, para Corrêa (2004), a cultura é:

[...] elemento de socialização entre os indivíduos de uma mesma socie-
dade e que garante a todos, desde criadores, artistas e plateias, o direito 
a celebração de sua identidade, à manifestação de sua sensibilidade e 
emoção, desenvolvendo a um só tempo, o espírito crítico, a imaginação 
e o sentimento de conscientização, socialização e transformação social. 
(CORRÊA, 2004, p.31)

Muylaert citado por Cunha e Granero (2008, p.1) apresenta a cultura como “manifes-
tações espontâneas de um determinado grupo social que, uma vez incorporadas ao seu 
“modus vivendi”, o caracteriza e o distingue dos demais”. E acrescenta:

[...] refere-se às atividades nos campos da arte, da literatura, da música, 
do teatro, da dança ou qualquer outra que expresse uma forma de orga-
nização social, não só como manifestação original e de característica ex-
clusiva de um determinado povo, mas também de outros, num intercâm-
bio permanente de experiências e realizações, isto é, o conceito primitivo 
de cultura, regional e caracterizante, passa a ter um sentido universal e 
pleno, pressuposto que leva a considerar um povo culturalmente avança-
do aquele que tem acesso ao conhecimento e a informação. (MUYLAERT, 
apud CUNHA, GRANERO 2008, p.1).

A cultura de cada sociedade agrega as características próprias de seus indivíduos. 
A maneira de agir, os costumes, os valores e crenças são diferentes em cada cultura, em 
cada sociedade. O marketing cultural deve estar atento a isso, propondo estratégias que 
se adequem às características específicas de cada sociedade.

Reis, citado por Deboni (2006), ressalta que sob a ótica empresarial, o marketing cul-
tural trata a promoção de produtos os eventos culturais como ferramenta de seus compos-
tos de comunicação. Nesse sentido, o marketing aparece com novas propostas para fazer 
a comunicação de um produto, serviço ou imagem da empresa, tentando aliar uma ação 
mercadológica distinta ao prestígio que a arte carrega.

Baracho e Fortes, citados por Deboni (2006), reforçam ainda mais esse conceito, além 
de proporem uma ligação entre o marketing cultural e a comunicação organizacional. Nes-



89

sa perspectiva o marketing cultural buscaria a promoção, defesa, patrimônio e valorização 
de bens culturais desde o perfil literário científico e artístico, até a valorização da marca 
entre os agentes econômicos.

Uma definição complementar apresentada por Colbert, Malagodi e Cesnik (2000) ci-
tados por Borges (2005), define o marketing cultural como uma:

[...] relação de negócio com deveres e obrigações, onde o patrocinador 
terá obrigações pecuniárias e o produtor cultural devolverá o equivalente 
em benefícios como divulgação da marca do patrocinador, exposição de 
produtos, convites para distribuição aos clientes, brindes culturais, etc. 
(BORGES, 2005, p.23).

Em síntese, o marketing cultural é um conjunto de ações mercadológicas utilizadas 
para atingir o público-alvo final, através de veiculação de um produto ou serviço ligado a 
eventos culturais que possibilitem projetar e/ou fixar o nome da empresa com o prestígio 
conferido pelas atividades culturais. Em outras palavras, o marketing cultural é tido como 
um conjunto de recursos de marketing que projeta a imagem da empresa através de ações 
ligadas à produção/eventos culturais para alcançar um consumidor potencial.  

4 METODOLOGIA

A natureza da pesquisa abordada neste projeto foi a qualitativa, baseada em amos-
tras pequenas. Para esse trabalho foi encontrado como melhor método o hipotético-de-
dutivo, em que é construída uma teoria na qual se elaboram hipóteses de acordo com as 
conclusões obtidas. Quanto aos fins, a pesquisa se classifica descritiva. O sujeito definido 
para esta pesquisa foi um funcionário da Gerência do Marketing Corporativo Banco Mer-
cantil do Brasil. Quanto aos meios, este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, 
que utiliza a pesquisa bibliográfica documental e de campo.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Nesse momento, serão apresentados os dados coletados na entrevista realizada com 
o coordenador de comunicação externa e imprensa do BMB. A apresentação destes res-
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peitará a estrutura de tópicos proposta para a entrevista (ver anexo 1), alicerçada pelos 
objetivos específicos dessa pesquisa:

• Apresentação da empresa e do seu marketing cultural
• Descrição dos modelos conceituais do marketing cultural dentro do BMB
• Processos e critérios de utilização de marketing cultural
• Avaliação da utilização do marketing cultural dentro da instituição

 5.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

O Banco Mercantil do Brasil (BMB) surgiu na década de 1940, na cidade de Curvelo, 
no centro-norte de Minas Gerais. Fundado por empresários locais, o banco foi adquirido 
em 1953 pelos senhores Oswaldo de Araújo e Vicente de Araújo. Mais tarde juntaram-se 
a eles integrantes das famílias Paiva Abreu, Loureiro, Noronha Guarany e, também, o atu-
al presidente do Conselho de Administração e do Comitê Diretivo, Sr. Milton de Araújo.  
Estava formado, desde então, o grupo controlador da instituição.

Em 1955, o então Banco Mercantil de Minas Gerais S.A. começou a conquistar a tra-
dição de segurança e solidez. No mesmo ano, com a incorporação do Banco Industrial de 
Minas, o número de agências saltou de 4 para 52. Posteriormente, em 1966, foram adquiri-
dos mais dois bancos: o Santa Cruz e Metrópole, ambos do Rio de Janeiro. Diante de uma 
nova filosofia de crescimento sustentado, a sede foi transferida para Belo Horizonte em 
1968, onde se encontra até os dias atuais.

Seguindo o acelerado desenvolvimento do País, no início dos anos de 1970, mais dois 
bancos foram incorporados, o Banco Industrial de Campina Grande S.A e o Banco Mercan-
til do Brasil, cujo nome passou a ser utilizado. Com todas essas mudanças foi proporciona-
do ao BMB iniciar a década de 1980 com aproximadamente 100 agências. 

 5.2 ESTRUTURA E ATUAÇÃO  
  DO DEPARTAMENTO DE MARKETING 

Em 1998, quando o Banco Mercantil do Brasil realizou a sua consultoria externa, 
foram refeitos diversos processos com o objetivo de torná-lo mais atuante no mercado.  
O departamento de marketing teve, então, a estrutura modificada. O principal motivo 
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dessa mudança foi a junção das metas e objetivos aliados às novas estratégias adotadas 
pela instituição.

O entrevistado apresenta a estrutura e a atuação do departamento de marketing da 
seguinte forma:

Antigamente existia uma gerencia, a Gemad, que era uma gerencia com 
o nome de marketing, mas a atuação era um pouco diferenciada da de 
hoje, a nossa estratégia anterior era diferenciada da atual. Então hoje do 
jeito que tem essa estrutura é desde 1998. Que é a estrutura que a gente 
considera mais alinhada as estratégias mercadológicas do banco, mais 
parecida com o marketing que existe hoje e mais voltada pra conceitos 
de mercado e pra marketing mesmo. Antes a atuação era mais direciona-
da pra uma atuação especifica em evento, um atendimento especifico de 
publicação legal, era uma coisa que não tinha uma atuação mais voltada 
para o conceitual de marketing mesmo. Hoje, já falando disso, tendo em 
vista que marketing é muito mais um processo do que simplesmente um 
departamento, se a gente for pensar na teoria clássica dos 4Ps, a gente 
tem uma atuação mais voltada pra promoção e na comunicação do que 
especificamente de todos os outros Ps. Pra atuar nessa  relação com os 
Ps é muito mais no relacionamento e na proximidade que nos temos com 
outras gerencias. Por exemplo, no BMB existem gerencias e estruturas 
que cuidam do desenvolvimento de produtos, ou seja, então pensar um 
produto não esta dentro da gerencia de marketing do BMB, e sim em outra 
área, em outra gerencia. Porém a relação que a gente tem com eles é um 
processo da empresa, e é ai que o conceito de marketing como processo 
funciona dependendo da relação que nos temos com essa outras áreas. A 
parte de distribuição, por exemplo, no nosso caso é muito mais voltada 
pra rede de agencia que tá fazendo a atuação do atendimento que ai a 
gente trabalha muito mais com o conceito de marketing de serviço do que 
de produtos.  (informação verbal)

Tal informação ratifica o conceito apresentado pela AMA, American Marketing Asso-
ciation, ao relacionar todas as áreas dentro da organização com o objetivo de beneficiar o 
público-alvo e os interesses organizacionais.  

O marketing do Banco Mercantil do Brasil é dividido em três áreas. A primeira é a Co-
ordenação de Comunicação Comercial e Eventos onde o conceito do marketing direto está 
inserido e é realizada a comunicação voltada para o cliente. Nesse setor é realizado um 
estudo preliminar para a identificação do perfil de clientes para identificar quais são as 
proximidades e aderências da comunicação para com aquele público. Também está inse-
rida nessa área a atuação de eventos, que tem como objetivo o reforço do relacionamento 
externo e promoção da imagem institucional. 
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Numa outra coordenação, a Comunicação Externa e Gestão Socioambiental possui 
uma atuação mais midiática, onde pode ser identificado de forma mais clara a publici-
dade. É nela que são desenvolvidos os programas de visibilidade direta, como o site do 
BMB, além  de toda a parte de assessoria de imprensa. Na questão ambiental, o banco 
ainda tem uma atuação dentro da gerência de marketing. Porém os resultados obtidos 
não permitiram que essa área evoluísse para um patamar institucional ou corporativo de 
uma forma mais estratégica. Segundo o entrevistado, é bastante evidente que a Gestão 
Socioambiental deveria estar em um patamar diferenciado, dissociado da Comunicação 
Externa. 

Por último e não menos importante, está a Coordenação de Comunicação Interna, que 
é responsável pela comunicação feita para os funcionários. O entrevistado alega que esta 
área poderia estar mais ligada à estrutura de Recursos Humanos. Porém, os gestores do 
BMB viram a necessidade de deixá-la dentro da Gerência de Marketing, pois é interes-
sante que os funcionários entendam a importância estratégica que a organização define 
para alcançar resultados. No entanto, o Banco Mercantil do Brasil não trabalha com o en-
domarketing (conceito interno de marketing para o funcionário).

FIGURA 2.1:
ORGANOGRAMA DO MARKETING NO BANCO MERCANTIL DO BRASIL

 Fonte: Elaborado pelo autor.
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Hoje, toda a equipe da área de marketing do Banco Mercantil do Brasil é composta 
por trinta e uma pessoas. De acordo com o entrevistado, três funcionários estão ligados 
à área específica de marketing cultural e atuam dentro da Supervisão de Eventos, que é 
subordinada à área de Coordenação de Comunicação Comercial e Eventos. Nesse setor 
são desenvolvidos os eventos culturais com o objetivo de relacionamento e fomento. Faz 
parte dela, por exemplo, o patrocínio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.  

Existem outras áreas que também têm relacionamento com a cultura, como a Coorde-
nação de Comunicação Externa e Gestão Socioambiental. Em um de seus setores, a Su-
pervisão de Gestão Socioambiental foi responsável pelo desenvolvimento de um projeto 
para fomentar a cultura ocorrido em 2012, o Mercantil do Brasil Educacional, realizado em 
parceria com o CPCD – Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, uma ONG mineira 
que atua na educação popular e desenvolvimento comunitário. O objetivo do projeto foi 
o de levar às crianças e jovens um modelo de responsabilidade socioambiental. Também 
previa a análise da gestão de qualidade e o monitoramento dos processos implantados e 
os resultados gerados. No entanto, o envolvimento dessa área nas questões culturais foi 
menos direto do que na área de Supervisão de Eventos.

 5.3 POLÍTICA DO MARKETING CULTURAL 

A atuação em projetos culturais do BMB começou não porque se tinha interesses em 
participar de projetos relacionados à cultura e se ter uma visibilidade de organização 
que se preocupa com esse tipo de visão. A história da participação do banco em projetos 
relacionados à cultura foi acontecendo de acordo com que a diretoria via que poderia ser 
interessante para a exposição da imagem institucional. Com o tempo, foi percebido que a 
atuação seria mais efetiva se estivesse voltada para uma política socioambiental. 

Para isso foi elaborada uma análise do cenário de todas as atuações que o banco 
tinha, chegando à conclusão de que seria importante o envolvimento estratégico no de-
senvolvimento de crianças e adolescentes por meio de incentivo a projetos sociais, espor-
tivos e culturais. A partir dessa visão surgiu o Mercantil do Brasil Cultural, circuito cultu-
ral que percorreu o interior de Minas Gerais, incentivando a preservação do patrimônio 
público e a relação do indivíduo e da comunidade. Esse processo evoluiu para o Mercantil 
do Brasil Educacional que também teve esse caráter de circulação no interior de Minas 
Gerais, porém o seu foco foi mais direcionado para atuação de formação de profissionais 
da educação do que propriamente do público final. 

Tais projetos sociais e culturais que o banco vinha patrocinando só ganharam uma 
boa dimensão durante um tempo. Hoje, segundo o entrevistado, é perceptível que a atu-
ação, no que se refere aos projetos culturais, deve ser repensado e reestruturado, pois 
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o foco foi perdido. Essa necessidade de revisão pode ser comprovada no site do banco, 
onde é encontrada toda a relação dos projetos apoiados.   

Um exemplo da falta de um direcionamento mais objetivo é a atuação que o banco faz 
em projetos sociais diferentes, como o De Olho No Futuro e o apoio à Orquestra Filarmôni-
ca de Minas Gerais. O BMB possui uma distância desses objetivos, em que não é possível 
que tais projetos sejam amarrados dentro de um conceito explícito. Por tais motivos, o 
banco não possui um conceito especifico de Marketing Cultural ou Marketing Esportivo, 
por exemplo. Mas de fato é realizado apoio a projetos culturais, esportivos e sociais. Isso 
permite concluir que, quando uma organização atua em uma série de programas, ela aca-
ba não tendo o foco necessário para o objetivo estratégico no qual ela deseja chegar, ou 
seja, falta ter um alinhamento estratégico.

 5.4 MOTIVOS E BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO  
  DO MARKETING CULTURAL

Quando o BMB começou a atuar, no que pode de certa forma se chamar marketing 
cultural, o foco era exclusivamente na imagem institucional forte, em que a repercussão 
da marca geraria nas pessoas uma percepção de que o banco não está atuando somen-
te como uma instituição financeira que oferece serviços e produtos bancários, mas que 
também está próximo à comunidade direcionada para o seu desenvolvimento social e 
cultural.

Contudo, o começo do processo da adoção das campanhas de marketing foi mui-
to voltado para a exposição de marca. Isso é uma estratégia mesmo de início porque é 
importante que a organização seja percebida. Desde então, o banco realiza pesquisas 
de imagem para que seja medida qual é a percepção que o mercado tem do Banco Mer-
cantil do Brasil. Essas pesquisas apontaram que o banco não era muito reconhecido no 
mercado. No entanto, entre os clientes o banco era muito reconhecido e aceito, só que o 
mercado em geral não o percebia. Então, com a clara necessidade de ter uma estratégia 
de abertura mais forte, o banco passou a adotar tais modelos de patrocínio que existem 
nos dias atuais.

É nítido como a atuação de um banco de médio porte como o BMB é tímida diante dos 
grandes players. Um banco com essa estrutura não tem a mesma capacidade que a de um 
concorrente de grande porte possui, principalmente na atuação midiática. 

É através dessas atuações em cultura que o BMB conseguiu quebrar barreiras que 
impossibilitavam seu reconhecimento amplo. Mas ainda existe muita dificuldade de se 
expor e ter junto ao mercado um posicionamento forte.  Agora o mercado o percebe, mas 
ainda existe uma necessidade maior de reconhecimento e aceitação.
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O entrevistado confirma estas afirmações a respeito do reconhecimento no mercado: 

[...] o que influenciou a agente foi à necessidade de expor e ter o reconhe-
cimento de mercado. As pessoas não conheciam o Mercantil do Brasil, e 
muito mesmo sabiam que a gente é um banco, então a gente passou a 
ter reconhecimento, ou pelo menos saber que nos somos um banco elas 
já estão sabendo. O que a gente precisa evoluir é nesse posicionamento. 
(informação verbal).

Quando foi perguntado ao entrevistado se foram percebidos alguns benefícios quanto 
à adoção do marketing cultural, ele salienta de forma clara que os objetivos de exposição 
da marca foram atingidos graças à atuação nesse cenário:

Toda estratégia que a gente adotou desde 1997 e 1998 realmente a gente 
atingiu nossos objetivos de expor e de marcar maior presença do Mercan-
til do Brasil no mercado, com todas as estratégias que a gente adotou, 
desde fazer uma publicidade mais efetiva ou passando por uma atuação 
em cultura, esporte e projetos sociais com o objetivo de expor a marca 
com mais força a gente conseguiu atingir nossos objetivos. Então pra atin-
gir o que a gente queria alcançar com essas estratégias a gente alcançou. 
(informação verbal)

 5.5 PÚBLICO-ALVO, SELEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES

Na década passada, o BMB tinha um direcionamento de formação do público infan-
to-juvenil por meio de ações culturais, esportivas e educacionais. Porém, nos dias atuais, 
com o patrocínio da Orquestra Filarmônica, a organização expandiu o seu público-alvo. 

Durante os cinco últimos anos, um dos projetos patrocinados pelo banco foi o Mer-
cantil do Brasil Cultural. Nele foi dada a maior atenção desde então para ações voltadas 
à questão cultural. Esse projeto tinha uma estrutura que era de circular no interior de 
Minas Gerais, levando apresentações culturais e trabalhando também com o fomento da 
produção cultural. Depois disso, na questão cultural, o banco já fez vários tipos de apoios, 
desde patrocínios a espetáculos específicos e de cantores até a produção de CDs. Con-
tudo, nota-se que a seleção de patrocínio é muito diversificada e hoje a maior atuação no 
setor cultural é o patrocínio a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Quando questionada a forma de seleção, o entrevistado confirma a existência de uma 
ferramenta que faz a análise e classificação dos supostos futuros projetos. É de acordo 
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com a aderência desses projetos com os valores do mapa estratégico do banco que os tais 
são pontuados:

Nós temos essa ferramenta de análise dos projetos a serem investidos, 
mas basicamente, se ela funcionasse (ela “tá” precisando evoluir) seria 
esse critério utilizado, pois o objetivo é fazer uma aderência dos projetos 
aos valores culturais do banco.  (informação verbal)

A partir dessa ferramenta, dependendo da classificação, os projetos são aprovados 
ou não. Tal ferramenta foi construída para orientar o banco nessa seleção, porém, muitas 
vezes, projetos chegam para a Gerência de Marketing por outras vias e já com a chancela 
de aprovado. Sendo assim, não acontece a avaliação para a identificação se o projeto está 
ou não aderente com as estratégias estabelecidas. Isso faz com que a ferramenta de aná-
lise não seja adequadamente respeitada.

 5.6  AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

De acordo com o entrevistado, todos os projetos que acontecem voltados ao marke-
ting cultural, independente da forma com que ele foi aprovado, quando são finalizados, 
obrigatoriamente passam por um processo de avaliação. Existem duas maneiras de ava-
liar os resultados, dependendo do porte do projeto para que seja direcionado de forma 
adequada. A avaliação mais simplificada ocorre de acordo com que os funcionários detec-
taram no projeto, a partir do qual será gerado um relatório básico. Quando o projeto é de 
maior grandeza, a análise será mais profunda e direcionada para uma área específica de 
avaliação que existe dentro do banco, a fim de uma avaliação de retorno mais qualificada.

 Quando se questionam as vantagens que são percebidas com a adoção do marke-
ting cultural, o entrevistado tem dificuldade para responder tal pergunta e afirma que o 
Banco Mercantil do Brasil não tem uma estrutura muito bem definida de marketing cul-
tural, mas atua em ações culturais. Porém, ele descreve que o banco possui vantagens 
na adoção dessas ações, tendo em vista o envolvimento do cliente e o fortalecimento da 
imagem institucional. 

Isso tudo é vantajoso hoje, e a gente percebe que existe uma aderência e 
fortalecimento da imagem como uma empresa, como eu falei no inicio, que 
realmente tá próximo a minha comunidade, ou seja, o banco não é simples-
mente um banco e ele tá fazendo um pouco mais porque, afinal de contas, 
ele faz parte dessa sociedade, ele não “tá” isolado. (Informação verbal)
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As desvantagens geradas por esses processos também são perceptíveis, pois elas 
existem e podem estar associadas à falta de uma estratégia muito bem definida em rela-
ção a projetos culturais. Isso tudo acontece devido à falta de foco e, segundo o entrevis-
tado, “quando você não tem foco você não consegue gerar um resultado mais adequado 
para formação da imagem que a gente quer”.

6 CONCLUSÃO

Em virtude dos novos desafios econômicos, sociais, ambientais e tecnológicos que 
têm impulsionado as organizações a buscarem novos diferenciais competitivos, e até 
mesmo pelas estratégias que estas utilizam para se manterem no concorrido mercado, a 
diferenciação surge como fator de suma importância para as empresas que vislumbram o 
reconhecimento de suas ações no mercado. 

Tomando como base que a cultura é um dos elementos essenciais para o desenvolvi-
mento e formação de um indivíduo dentro da sociedade, é possível traçar novas estraté-
gias que entrelaçam os interesses organizacionais e da comunidade na qual a empresa 
está inserida. Dentre as ferramentas disponíveis, o marketing cultural emerge alinhando 
a arte, a empresa e a comunidade. A implantação do marketing cultural possibilita a em-
presa comunicar-se com os diversos públicos existentes, criando uma relação entre as 
partes envolvidas no processo. 

A partir dessa relação, a organização busca promover a visibilidade da marca e a so-
lidificação da imagem corporativa. Corroborando com essas ações de marketing, algumas 
ações dos governos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, auxiliam a implanta-
ção do marketing cultural dentro das organizações e serve como forma de incentivo para 
investimentos no setor cultural. A forma como cada organização gerencia suas ações de 
marketing cultural varia de empresa para empresa e, no caso do Banco Mercantil do Bra-
sil, existem investimentos nesta ferramenta com o objetivo de contribuir para a formação 
de cidadãos mais conscientes. Notou-se que a adoção do marketing cultural por parte do 
banco ratifica o que Muylaert citado por Cunha e Granero (2008) descreveu sobre a proje-
ção da marca ou imagem da identidade, utilizada para relacionar a imagem da empresa 
à cultura.

Contudo, o banco não tem unido seus objetivos estratégicos e de comunicação com 
as necessidades e carências da comunidade oferecendo variadas ações de cunho cultural. 
Dentre as várias ações culturais já patrocinadas ou ofertadas pelo banco, uma em espe-
cial refere-se ao Mercantil do Brasil Cultural.  Este projeto recebeu maior atenção e inves-
timento por ser do próprio banco e superar os resultados esperados, porém foi finalizado 
no ano de 2012.Sendo assim, é percebido que o Banco Mercantil do Brasil alcança resul-
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tados esperados, apesar de não possuir uma estratégia de marketing cultural bem clara. 
Nesse sentido, a dimensão dessa repercussão para uma imagem corporativa ou resultado 
corporativo ainda precisa evoluir.
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TEORIA DAS RESTRIÇÕES:  

aplicação no processo pré-analítico  
de um laboratório de análises clínicas  
de Belo Horizonte

Leonardo Rosa Nepomuceno18  

RESUMO: 
Este artigo realizou uma pesquisa descritiva na fase pré-analítica de um laboratório 

de análises clínicas de Vespasiano. O objetivo foi a aplicação dos conceitos da Teoria das 
Restrições (Theory Of Constraints – TOC). A teoria permitiu, de forma clara e objetiva, 
mapear os processos, identificar os pontos fracos, instabilidades e restrições, fazer as ex-
plorações a partir dos recursos do próprio ambiente e propor melhorias adequadas para a 
regra de negócio da empresa, visando segurança, satisfação do cliente, redução de custo, 
agilidade e eficiência em todo processo. 

Palavras-chaves: Laboratório de análises clínicas. Fase pré-analítica. Teoria das Restrições.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo retrata a aplicação dos conceitos da Teoria das Restrições (Theory of 
Constraints – TOC) na fase inicial de um Laboratório de Análises Clínicas, conhecida 
como fase pré-analítica. Essa fase é o início de toda a cadeia produtiva de um laboratório, 
é o primeiro contato do cliente com a empresa.

Foi realizada uma abordagem dos principias tópicos da TOC para apresentar a dialé-
tica e a naturalidade por trás dos princípios. O intuito é levar os conceitos da teoria ao 
leitor de maneira lógica e simples, para propiciar o nivelamento do conhecimento sobre o 
assunto.

18 Graduado em Ciências Contábeis Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  
 (leonardor.nepomuceno@yahoo.com.br)
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Assim, a próxima etapa será evidenciar os métodos utilizados no processo pré-analí-
tico, do início do processo até o final, descrevendo de maneira qualitativa a metodologia 
utilizada pela empresa nesta fase. Feito isso, serão aplicados os conceitos dos cinco pas-
sos de melhoria contínua da TOC no processo pré-analítico da empresa. Nessa etapa, se-
rão identificadas as possíveis restrições no sistema e posteriormente serão apresentadas 
as contribuições da TOC para este processo.

2 A TEORIA DAS RESTRIÇÕES (TOC)

De acordo com Guerreiro (1996) o surgimento da Teoria das Restrições, conhecida 
como TOC (Theory of Constraints), ocorreu entre as décadas de 1970 e 1980 por meio do 
físico Eliyahu M. Goldratt. Na época Goldratt era um estudante de física e através do en-
volvimento com problemas de logística de produção de uma fábrica de gaiolas para aves, 
desenvolveu uma formulação matemática que foi um sucesso e despertou interesse de 
outras empresas em aprender a técnica. Cogan (1999) continua, então o físico, se preo-
cupou em aperfeiçoar o método e divulgá-lo através da venda do software Tecnologia da 
Produção Otimizada (OPT)

A TOC é uma teoria que tem o objetivo de encontrar restrições na organização. As 
restrições podem estar na produção, na logística, no atendimento ao cliente e até mesmo 
no mercado.

Então, de forma clara e objetiva, para embasar um processo de melhoria contínua na 
teoria Goldratt, definiu cinco passos como veremos a seguir.

 2.1  OS CINCO PASSOS PARA O PROCESSO  
  DE APRIMORAMENTO CONTÍNUO

Conforme Cogan (1999), o processo de focalização da Teoria das Restrições consiste 
que a empresa sempre opera com algum tipo de restrição, que depois de identificada, 
deve ser explorada ao máximo de suas capacidades, pois o desempenho dos recursos 
com restrição da capacidade, também conhecido como gargalos, determinará o desempe-
nho global de todo o sistema.

No processo de focalização, será possível identificar as restrições, definir um plano de 
ação para explorá-la. 
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 2.2. IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES

Para Corbett (1997, p.40) numa fábrica sempre haverá um recurso que impeça o seu 
desempenho máximo, assim como numa corrente há sempre um elo mais fraco. Nesse 
primeiro momento, deve identificar as restrições existentes no sistema, pois não há como 
aumentar o desempenho do sistema ou a resistência da corrente sem a identificação do 
seu elo mais fraco.

O processo de identificação é um passo muito importante, pois é através dele que 
será iniciado um plano de ação para explorar a sua restrição.

 2.2.1 DECIDIR COMO EXPLORAR  
  AS RESTRIÇÕES

O próximo passo é decidir como explorar as restrições identificadas.
Assim Lauria e Castro (2007) explanam que o elo mais fraco deve ser analisado para 

poder tirar o máximo possível deste recurso, pois ele determina a capacidade de produção 
de todo o sistema. Uma hora perdida nele implica em uma hora pedida em todo o sistema.

Após a exploração da restrição, deve submeter os demais recursos que não apresen-
tam restrições à decisão anterior.

 2.2.2 SUBORDINAR AS RESTRIÇÕES  
  DO SISTEMA

Nesse passo, os demais recursos do sistema devem trabalhar no ritmo da restrição 
(gargalo). Cogan (1999) é contundente em dizer que é importante deixar faltar material 
para a restrição trabalhar, pois dessa forma este interromperia seu funcionamento e o  
desempenho do sistema como um todo seria afetado de forma negativa.

A subordinação do sistema ao ritmo do “gargalo”, inicialmente, irá gerar uma baixa 
na produtividade. No entanto, não se deve produzir mais do que a restrição consegue pro-
cessar, pois contribuiria para o aumento do nível do estoque em processo.
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 2.2.3 ELEVAÇÃO DA RESTRIÇÃO DO SISTEMA

Quanto à elevação da restrição, Lauria e Castro (2007) dizem:
Identificada a restrição e utilizada ao máximo de sua capacidade a pró-
xima etapa é expandir sua capacidade ou elevar sua capacidade. Nessa 
etapa será necessário investimentos na aquisição de outro equipamento, 
mais moderno, e com capacidade superior ao antigo. Poderá ser também 
a ampliação da fábrica ou da linha de produção, enfim, esta elevação fará 
com que a restrição deixe de ser o empecilho para o crescimento da em-
presa. Com a elevação, a restrição automaticamente passará para outro 
lugar. (LAURIA e CASTRO, 2007, p.22)

 2.2.4 VOLTAR PARA O ELO AGORA MAIS FRACO, SEM DEIXAR   
  QUE A INÉRCIA SE TORNE A NOVA RESTRIÇÃO

Com a superação da restrição no passo anterior, deverá a empresa retornar ao pri-
meiro passo, a fim de identificar novas restrições que possam causar novos “gargalos” e 
impedir a empresa de alcançar melhorias contínuas.

Conforme Goldratt (1992) as restrições sempre irão existir e as empresas precisam 
saber conviver com elas, ignorá-las seria um erro. É necessário reconhecê-las para fazer 
delas uma oportunidade de crescimento.

 3 METODOLOGIA

 3.1 TIPO DE PESQUISA

O presente trabalho é classificado quanto aos fins, como uma pesquisa descritiva.  
O estudo foi aplicado em um laboratório de análises clínicas, onde foi observado e anali-
sado o funcionamento do processo inicial de atendimento ao cliente, a coleta da amostra 
biológica e a distribuição para as linhas de produção, na intenção de registrar e descrever 
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as características, propriedades ou relações existentes no atual contexto, visando um 
respaldo qualitativo.

Quanto aos meios, foi uma pesquisa de campo, pois foi realizada uma investigação no 
local onde se inicia o processo. Utilizou-se nesse procedimento, técnicas de observação e 
entrevistas com os profissionais envolvidos no processo.

 3.2 UNIVERSO / AMOSTRA DA PESQUISA

A etapa pré-analítica é de suma importância para a empresa, pois é onde se inicia o 
primeiro contato com o cliente. Nesse aspecto, se justifica o objetivo de aplicar o estudo 
nesta fase, a fim de identificar possíveis fragilidades ou restrições existentes durante o 
processo, que resultem na insatisfação do cliente e perdas para a empresa.

 3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

Os primeiros passos para a investigação e descobertas através das análises nos pro-
cessos pré-analíticos envolvidos, foi a observação em uma unidade de atendimento, do 
momento em que o cliente chega para a coleta da amostra biológica, o seu atendimento/
preparo, a coleta e o acondicionamento das amostras.

O intuito dessa abordagem é identificar possíveis restrições juntamente com os pro-
fissionais que são conhecedores desse fluxo. Esse é um passo importante, pois é através 
dele que foi possível elaborar um plano de ação para explorar a restrição.

 4 A EMPRESA

Fundado em 1959, a empresa analisada atua no segmento de Laboratório de Análises 
Clínicas e tem a história marcada pela inovação.

De uma pequena sala no centro de Belo Horizonte, a empresa se transformou em um 
dos maiores centros de diagnóstico em volume de exames do país, atendendo a cerca de 
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5 mil laboratórios conveniados. Atualmente, a empresa possui 41 unidades de atendimen-
to na região metropolitana de Belo Horizonte e grande BH, além daquelas instaladas em 
importantes hospitais da capital mineira.

 4.1 A FASE PRÉ-ANALÍTICA  
  ANTES DA APLICAÇÃO DA TOC

A fase pré-analítica se inicia com o atendimento do cliente em um dos postos de aten-
dimento da empresa. O cliente é atendido por uma recepcionista, que fica em um balcão 
de atendimento. Nesse momento a profissional faz a triagem do cliente, a fim de identifi-
car qual é a sua necessidade e tratativa. 

O cliente recebe a senha e aguarda sentado nas poltronas, até ser chamado por meio 
de um painel eletrônico.

Após o cadastro do cliente ser concretizado, a atendente gera etiquetas de identifica-
ção para cada amostra contendo um ou mais exames que o cliente irá realizar. O cliente é 
encaminhado para uma antessala, onde irá aguardar o atendimento do colhedor, que irá 
coletar o material para a realização do exame. Após coleta, o material é identificado e o 
cliente liberado para fazer o desjejum.

 4.2 APLICANDO A TEORIA DAS RESTRIÇÕES

Após a identificação das características da empresa e evidenciação dos métodos uti-
lizados no processo pré-analítico, serão aplicados os cinco passos da Teoria das Restri-
ções, com a finalidade de identificar os pontos críticos e propor melhorias para viabilizar 
o processo.

 4.2.1 IDENTIFICANDO A RESTRIÇÃO DO SISTEMA

Um dos fatores primordiais para a empresa é garantir a satisfação do cliente, priman-
do pela qualidade e confiabilidade de seus serviços prestados. No entanto, a partir da 
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observação do processo pré-analítico e da realização de entrevistas, foram identificados 
alguns pontos críticos que geram a insatisfação do cliente, criam restrições no processo 
e favorecem para que haja Recursos com Capacidade Restritiva (RCR), que são conside-
rados não-restrição.

 BALCÃO DE ATENDIMENTO -  
 RECURSO COM CAPACIDADE RESTRITIVA

O balcão de atendimento fica no início da entrada da unidade. Neste local será o 
primeiro atendimento ao cliente. Este atendimento serve para orientações, emissão de 
senhas para atendimento aos guichês e entrega de resultados.

Foi identificado que, quando se trata de entrega de resultado de exame, o cliente 
precisa entregar o protocolo para identificação, porém, quando isso não ocorre, a identifi-
cação é feita apenas pelo nome do cliente e, às vezes, é um terceiro que vai buscar o resul-
tado e nem sempre sabe o nome completo do cliente, além de alguns clientes possuírem 
nomes parecidos. Nesse caso, a recepcionista precisa verificar todos os nomes similares e 
fazer uma associação com o nome do médico e endereço, para ter certeza que se trata da-
quele cliente. Depois de identificado o cliente é que será possível identificar qual exame 
foi realizado e emitir o laudo.

Durante o tempo gasto para identificação e impressão do resultado, a fila neste bal-
cão aumenta muito, principalmente em horários de grande movimento. 

Resultados de exames de doenças venéreas não são liberados para emissão via inter-
net. São liberados apenas nas unidades. Nos casos desses tipos de exames, geralmente 
o cliente realiza outros exames que são complementares. Como o sistema não permite 
selecionar somente os resultados de interesse do cliente, todas as vias do laudo são im-
pressas. As demais vias do laudo são desprezadas e geram desperdício de papel e tinta 
da impressora.

 CADASTRO DO CLIENTE –  
 RECURSO COM CAPACIDADE RESTRITIVA

Antes de realizar o cadastro é necessário identificar quais os exames serão realizados 
e fazer o orçamento. Mas, para isso, é necessário que a atendente primeiro entre no web 
site da empresa, na página de help de exames e identifique qual é o mnemônico (código) 
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do exame. Depois é preciso voltar para o sistema legado da empresa, digitar o código 
encontrado de cada exame e fazer o orçamento para depois conseguir realizar o cadastro 
do cliente. 

 RESTRIÇÃO COM GLOSAS DE OPERADORAS  
 DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Como no balcão de atendimento não é possível identificar quais são os exames que 
não fazem parte do convênio entre a empresa e as operadoras de Assistência à saúde 
(OAS), as atendentes dos guichês precisam validar essas informações.

Para isso é necessário entrar no help de exames, ir até a tabela de exames da ope-
radora e certificar que o exame é coberto pela operadora. Alguns exames precisam de 
autorização do convênio para serem realizados. Essas autorizações podem ser online ou 
por telefone. Em ambas as situações, as operadoras geram um código alfa numérico, ge-
ralmente grande, que deve ser digitado no cadastro do cliente, para liberação do exame. 
No entanto, o índice de erros na digitação desse código é grande que, por sua vez, gera 
glosa por parte da operadora.

O processo para pegar autorização das OAS é lento, manual, não há integração. Em 
alguns casos vai para a perícia médica junto à OAS, que pode levar até 48h para liberação.

Com a observação e a entrevista, foi constatado que, durante os momentos de garga-
los no atendimento, a coordenadora ou a gerente das unidades liberam os clientes a reali-
zarem os exames, mesmo sem autorização da OAS, para viabilizar o atendimento, porém 
as operadoras glosam o exame e a empresa apropria como perda.

 14.2.2 GERENCIANDO OS RECURSOS  
   COM CAPACIDADE RESTRITIVA – RCR

Para elevar a capacidade dos recursos que possuem capacidade restritiva, a fim de tirar o 
máximo de proveito, três ações poderão ser adotadas. A primeira é no balcão de atendimento. 
Como neste local não há necessidade de qualificação específica, podem utilizar funcionários 
de outras áreas não gargalos para ajudar no atendimento nos momentos de maiores deman-
das. Essa ação irá impedir que a fila aumente e gere demora e insatisfação no atendimento.

Outra proposta é uma identificação mais eficiente para emissão dos resultados.  
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O cliente deverá possuir um cadastro único, com identificação por uma chave única, vinculada 
ao CPF. No caso de menores de idade, o cadastro deverá estar sempre vinculado ao cadastro 
de um responsável legal. Assim, evitará demora para localização do cadastro do cliente e 
emissão do resultado.

A terceira ação visa diminuir o desperdício com a emissão desnecessária de vias do resul-
tado do exame. Para isso, o sistema deverá ser parametrizado para fazer impressão do resulta-
do apenas daqueles exames que forem selecionados previamente.

 4.2.3 EXPLORANDO A RESTRIÇÃO DO SISTEMA

Com a identificação da restrição do sistema, ligada aos exames que são glosados, 
essa etapa visa identificar a melhor forma de explorar o recurso restritivo, com o intuito 
de tirar o máximo de proveito da sua capacidade.

Para atingir esse objetivo, sugere que o sistema de atendimento seja único e que to-
das as regras de negócios sejam parametrizadas, de forma a minimizar a concentração de 
informações na atendente, bem como a definição de uma tabela única de exames para a 
empresa e uma tabela com exceções por convênios, ambas com data de vigência preesta-
belecidas com as operadoras de assistência à saúde.

O processo para pegar autorização das OAS deve ser feito online através da integra-
ção de ambos os sistemas, sem que haja digitação manual.

 4.2.4 SUBORDINANDO AS RESTRIÇÕES DO SISTEMA

A subordinação ocorre antes da restrição do sistema, justamente para evitar que o gargalo au-
mente. No entanto, como a restrição se encontra bem no início do processo e está relacionada com 
o atendimento ao cliente, se torna uma etapa delicada de resolver. Conforme dito anteriormente 
por Cox e Spencer (2002) “é a etapa mais difícil de ser implementada. É mais difícil, pois questiona 
todas as práticas e procedimentos gerencias tradicionais, além dos indicadores existentes”.

Para esse passo é sugerido que a empresa tente adequar o número de atendimentos à sua ca-
pacidade, até que as restrições sejam sanadas, a fim de não comprometer o atendimento e muito 
menos o ganho.
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 4.2.5 ELEVANDO A RESTRIÇÃO DO SISTEMA

O passo de elevar a restrição geralmente implica em investimentos para aumentar a 
capacidade do processo produtivo em que há restrição. Caso as ações da etapa de explo-
rar as restrições não sejam suficientes para sanar os gargalos, a empresa poderá investir 
em um novo sistema de atendimento, construído a partir dos fluxos ideias e com aderên-
cia aos processos de negócio da organização.

Após a elevação da capacidade e quebra do elo mais fraco, a empresa irá obter me-
lhores resultados e conseguirá gerir de maneira mais adequada os problemas existentes 
em seu processo. Entretanto, novas restrições irão aparecer, agora em outros processos 
da cadeia produtiva.

 4.2.6 ELEVANDO A INÉRCIA DO SISTEMA

Ultrapassada a restrição no processo anterior, novas restrições irão surgir em novos 
processos dentro da organização. Para evitar os novos gargalos e impedir a empresa de 
alcançar melhorias contínuas, deve-se retornar ao primeiro passo, sendo esse ciclo cons-
tante.

Para tanto, a empresa deve estar atenta e manter mapeado e controlado os seus pro-
cessos, para permitir uma melhor visibilidade para a gestão e facilitar proposições de 
melhorias contínuas, contribuindo para decisões mais assertivas.

 5 CONCLUSÃO

Este trabalho mostrou o estudo aplicado da Teoria das Restrições na otimização do 
processo pré-analítico de um Laboratório de Análises Clínicas. Na materialização da pes-
quisa, aplicando os cinco passos de melhoria contínua propostos pela metodologia, pro-
curou-se inicialmente identificar os gargalos que estavam impedindo o atendimento da 
demanda da empresa. Posteriormente foram analisadas as soluções para que a empresa 
aumentasse a eficácia da restrição no processo. 

Diante disso, os resultados obtidos mostram que aplicando a teoria a empresa pode-
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rá: a) diminuir o tempo de espera e reduzir as filas no balcão de atendimento; b) garantir 
segurança e eficiência na identificação e impressão de resultados de exames; c) evitar 
desperdícios nas impressões desnecessárias de resultados de exames que o cliente não 
tem interesse; d)o cadastro do cliente será ágil e seguro; e) as informações estarão aces-
síveis em uma única base de consulta e evitará a concentração de informações na aten-
dente; f) as integrações com os convênios serão automáticas com autorizações on line; g) 
aumento do número de clientes provocado pela redução do tempo de atendimento e h) 
aumento do lucro líquido.

O somatório das ações alcançadas a partir da aplicação da TOC irá garantir que a em-
presa tenha uma melhoria no moral dos colaboradores, melhoria na qualidade do atendi-
mento tornando-o mais rápido, eficiente, seguro e estável e contribuindo para a satisfação 
do cliente.

A partir das descobertas com a pesquisa, recomenda-se, ainda, que a empresa apli-
que a teoria na fase analítica. Talvez essa seja a fase mais difícil de obter ganhos, pois é 
nesta fase que o exame é feito.

Contudo, após os resultados obtidos, se torna evidente a eficácia da aplicação da 
TOC em processos ligados à produção, bem como os efeitos positivos que contribuem 
para o constante desenvolvimento da empresa.
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