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Apresentação

Dra. Lilian Borges

O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 
UNIDAVI – mais uma vez disponibiliza um número de sua revista de divulgação 
científica para o público acadêmico e para a comunidade em geral interessada no 
compartilhamento de informações oriundas das pesquisas desenvolvidas em suas 
diversas áreas do conhecimento.

As edições da revista podem ser visualizadas através do link <http://www.
caminhos.unidavi.edu.br/>. A revista de divulgação científica da UNIDAVI 
é uma publicação periódica, que busca problematizar, divulgar e empreender 
reflexões relativas ao campo educacional em suas diversas áreas. As publicações 
visam contribuir para a divulgação de estudos e pesquisas bem como difundir o 
conhecimento resultante de diferentes atividades de pesquisa e de ensino.

Desde 2000 a Revista Caminhos tem desempenhado seu papel de levar 
a um público mais amplo as produções científicas da UNIDAVI. No décimo 
aniversário da revista, atenta às inovações no campo da divulgação científica, a 
Editora UNIDAVI reformulou o seu formato, fazendo da tradicional Revista 
Caminhos uma publicação exclusivamente on-line. No presente número os 
professores e pesquisadores com estudos na área das Ciências Socialmente Aplicadas 
foram contemplados.  

A Revista Caminhos: ‘Dossiê Gestão’ possui nesta edição artigos que tratam 
de temáticas relativas a:

• Administração Geral; 
• Marketing; 
• Sistemas de Informação; 
• Finanças; 
• Gestão de Pessoas em Organizações;
• Administração da Produção e Gestão de Operações; 
• Estratégia e Planejamento Empresarial; 
• Economia;
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• Economia das Organizações e Governança; 
• Administração Pública; 
• Administração de Ciência e Tecnologia; 
• Ensino de Administração, Marketing e Comércio Exterior;
• Ensino de Economia.
A Revista Caminhos da UNIDAVI, sempre aberta às demandas e exigências 

do mundo contemporâneo, possibilita também que iniciantes em pesquisa bem 
como pesquisadores já atuantes de instituições nacionais e internacionais enviem 
suas produções para aqui serem publicadas e assim ainda mais melhorar a qualidade 
e a abrangência do material aqui divulgado.

O Dossiê Gestão traz neste número uma seleção eclética de artigos. 
Começamos com um estudo de caso que ressalta a importância do endomarketing 
para a melhoria da comunicação e do entendimento dos processos internos das 
organizações. O HTML5 é o objeto de pesquisa do artigo que segue. O trabalho 
descreve brevemente a evolução da Internet e discute a utilização do HTML5 e 
demais recursos para o benefício do usuário. O marketing de varejo é explorado 
no terceiro artigo deste número. Os autores resumem as vantagens e desvantagens 
do comércio eletrônico e sua utilização nos supermercados de Rio do Sul. 

Os dois artigos seguintes englobam diferentes dimensões da WEB. No 
primeiro, diferentes aspectos da engenharia de usabilidade e fatores tangíveis e 
intangíveis dessa realidade são destacados pelos pesquisadores. O segundo artigo 
trata dos desafios gerenciais e técnicos na migração de aplicações para a plataforma 
WEB, indicando a necessidade de melhoria na descrição das regras do negócio. 

O sexto artigo enfoca os canais de atendimento alternativos no setor 
bancário. Os autores chamam a atenção para a necessidade de reinventar a forma 
dos bancos conduzirem seus negócios, através do comércio eletrônico e de outros 
instrumentos. A contabilidade nos parâmetros internacionais e, especialmente, o 
ativo imobilizado representam o foco da investigação do artigo seguinte. 

O oitavo artigo descreve experiências de sucesso de utilização do marketing 
esportivo. Casos famosos como a LG, o São Paulo Futebol Clube e o patrocínio 
do jogador de golfe profissional Tiger Woods ilustram a rentabilidade potencial 
desta modalidade de investimento mercadológico. A viabilidade da implantação 
de uma loja da rede franquias ‘Spoleto’ em Rio do Sul é analisada pelos autores 
do nono artigo. 
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O artigo seguinte investiga a dinâmica de desenvolvimento socioeconômico 
do Alto Vale do Itajaí. Os autores percebem uma grande discrepância entre os 
municípios da região. Os dois últimos artigos deste número também se referem 
à WEB. O primeiro avalia a usabilidade dos sites e enfatiza a existência de 
múltiplas ferramentas modernas de edição. Finalmente, a comunicação e a troca 
de informações entre sistemas através de XML e WEB Services são debatidas no 
último artigo, considerando sua importância para agilizar os processos de negócios 
das organizações.

Agradecemos a todos os autores que enviaram suas contribuições para este 
número e desejamos uma excelente leitura!

Nos dizeres do poeta:

“Terrível é o pensar.
Eu penso tanto

e me canso tanto com meu pensamento
que às vezes penso em não pensar jamais.

Mas isto requer ser bem pensado.
Pois se penso demais
Acabo despensando

tudo que pensava antes.
E se não penso

fico pensando nisso o tempo todo.”
(Millôr Fernandes)
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A IMPORTÂNCIA DO ENDOMARKETING PARA A MELHORIA 
DA COMUNICAÇÃO INTERNA NA EMPRESA TELAS UNIÃO1

Elenita Venturi2

Prof. M. Mehran Ramezanali3

RESUMO
As organizações são formadas por pessoas e constituídas de recursos tecnológicos e recursos de capital, 
orientados no sentido de facilitar o crescimento organizacional. Seja qual for o tamanho de uma 
organização, pequena, média ou grande, o relacionamento com os colaboradores assume hoje papel 
estratégico. Motivar as pessoas e fazer com que olhem na mesma direção passa a ser uma tarefa de 
sobrevivência. O endomarketing surge a partir do momento que o bom desempenho das empresas está 
diretamente relacionado à mobilização de seus funcionários e o grau de importância a eles atribuída.O 
objetivo do presente artigo identifica e analisa a comunicação interna da empresa Telas União. Para 
a realização deste estudo foi utilizada como metodologia a pesquisa exploratória e descritiva, sendo 
aplicado um questionário para os funcionários da empresa, dispondo na carteira 17 colaboradores. Os 
resultados são apresentados em forma de gráficos e demonstram como o colaborador avalia os meios 
de comunicação disponíveis na empresa bem como a satisfação no ambiente de trabalho. Este artigo 
foi de grande importância, pois apresenta em seus resultados o nível de conhecimento e a importância 
da comunicação interna na empresa e apresenta propostas de melhorias para a organização. 
Palavras-chave: comunicação interna, endomarketing, cliente interno.

ABSTRACT
Organizations are made by people and consist of technological resources and capital resources, 
geared towards facilitating organizational growth. Whatever the size of an organization, small, 
medium or large, the relationship with employees today assumes a strategic role. To motivate 
people and make them look at the same direction becomes a task of survival. The endomarketing 
arises from the moment that the good business performance is directly related to the mobilization 
of its employees and the degree of importance attributed to them. The purpose of this paper is to 
identify and analyze the company’s internal communication of the company Tela sUnião. The study 
methodology had an exploratory and descriptive nature, and a questionnaire applied to seventeen 
company employees. The results are presented in graphs and demonstrate how employees evaluate 
the means of communication available in the company and the satisfaction in the workplace. 
This paper was of great importance as it presents results related to the level of knowledge and the 
importance of internal communication, providingrecommendations for improvement.
Keywords: internal communication, internal marketing, internal customer.

1 Artigo Científi co apresentado ao curso de Pós-Graduação Inteligência de Negócios.
2 Elenita Venturi Pós-graduada em Inteligência de Negócios- Universidade para o Desenvolvimento do Alto 

Vale do Itajaí – Unidavi.
3 Professor orientador MehranRamazanali,Mestre Administração – Gestão Moderna Negócios – Universidade 

Regional de Blumenau- Furb – Blumenau – 2003. 
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INTRODUÇÃO

Com a competitividade do mundo atual, a comunicação interna empresarial 
exerce um papel esmagador no mercado. A necessidade de avaliar e se planejar 
para as tendências que virão são de suma importância. 

O consumidor a cada dia que passa está mais crítico, mais seletivo com tudo 
o que ele consome. Novas técnicas estão surgindo para cativar essa nova geração 
de consumidores, que está cada vez mais informada quanto ao que acontece ao 
seu redor.

Diante das mudanças que as organizações tem se deparado, a comunicação 
assume papel fundamental para a integração às novas requisições impostas, bem 
como para auxiliar no entendimento da sociedade e na competitividade das 
organizações.

A qualidade da comunicação interna é um fator essencial para o sucesso das 
empresas diante de uma concorrência cada vez mais ágil e agressiva. Entretanto, 
de um lado, existe a necessidade de ser estudada a forma como essas empresas 
elaboram os comunicados internos a seus colaboradores, e de outro, a forma como 
estes comunicados são interpretados por eles.

Quando essa comunicação é realizada de modo competente, proporciona 
boas relações entre os funcionários e integra-os ao cotidiano de trabalho ao divulgar 
com transparência as decisões e objetivos da empresa. Também pode tornar-se um 
diferencial competitivo nas relações com clientes e investidores.

A comunicação assume cada vez mais importância global, compelindo 
o público interno da empresa a gerar e a repassar informações para os diversos 
setores com que a mesma se relaciona, a começar pela imprensa, depois pela 
comunidade, clientes, demais parceiros da cadeia produtiva e da própria 
organização, principalmente os colaboradores.

Para o sucesso do processo de comunicação interna, a informação 
corporativa deve ser “publicada e assinada” pela direção da empresa, em processo 
formal. A informação boca a boca gera boatos, sofre alterações e torna-se distinta 
do que era na origem. A informação, mesmo que verdadeira, se divulgada apenas 
boca a boca acaba sendo deteriorada pelas pessoas que a repassam, dando origem 
à famosa “rádio-peão”.

O endomarketing surge como elemento de ligação entre o cliente, o 
produto e o empregado; “vender” o produto para o público interno passa a 
ser tão importante quanto para o cliente externo. Significa torná-lo aliado no 
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negócio, responsável pelo sucesso da corporação e igualmente preocupado com 
o seu desempenho.

CONCEITOS DE MARKETING

O processo de globalização desencadeou a competitividade e está 
produzindo mudanças no mercado de trabalho e no ambiente organizacional. A 
empresa percebe que seu diferencial está no capital humano, passando a preocupar-
se com o desenvolvimento e o fortalecimento das relações empregado-empresa.

Em Administração de Marketing, Philip Kotler (1994) faz breves 
referências à diferenciação entre o marketing interno e o marketing externo. 
Segundo ele, o marketing interno deve preceder o marketing externo: “Não faz 
sentido promoverserviço excelente antes de os funcionários da empresa estarem 
prontos parafornecê-lo” e define: “Marketing interno é a tarefa de contratações 
acertadas,treinamento e motivação de funcionários hábeis que desejam atender 
bem osclientes” (1994, p.37).

Os clientes são a própria empresa, constroem ou destroem a imagem da 
organização. Jamais haverá um bom relacionamento com os clientes externos se 
não houver um bom relacionamento com os colaboradores.

Para Brum (2005, p.41) “A informação é o produto da Comunicação e 
do Marketing Interno e a principal estratégia de aproximação entre a empresa e 
seus empregados”.

Marketing Interno é quando a empresa repassa a mesma informação, 
mas se utiliza de técnicas e estratégias de marketing para que seja 
absorvida de forma mais rápida e com maior intensidade. A partir do 
momento em uma empresa utiliza apelos emocionais, como frases de 
efeito, imagens, fotografias e outros recursos visuais para a comunicação 
com os seus empregados, está fazendo Marketing Interno. (BRUM, 
2005, p.42)

Philip Kotler (1994),o marketing interno deve irrigar todos os setores da 
empresa, desde a área de desenvolvimento do produto até o pessoal da linha de 
frente, percorrendo a empresa de “ponta a ponta”.

Para que o empregado exerça seu papel com eficiência e eficácia é preciso 
antes de tudo, que ele esteja satisfeito e comprometido com a organização. A 
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medida da satisfação dos funcionários proporciona um importante indicador 
dos esforços da empresa no sentido de melhorar a satisfação dos clientes e o 
desempenho operacional.

CONCEITUAÇÃO DE ENDOMARKETING

Para Brum (2005, p.42) “Marketing Interno e Endomarketing são 
expressões utilizadas com o mesmo sentido. “Endo”, do grego, quer dizer “ação 
interior” ou “movimento para dentro”. Endomarketing é, portanto, “Marketing 
Interno” ou” Marketing para Dentro”. Ainda segundo Brum, o endomarketing 
consiste em fornecer educação, carinho e atenção ao funcionário, preparando-o 
e informando-o para que este possa se tornar também uma pessoa feliz e criativa, 
capaz de encantar, surpreender e entusiasmar o cliente.” Ela acrescenta, ainda, 
que “é um esforço feito por uma empresa para melhorar o nível de informação e, 
com isso, estabelecer uma maior aproximação com o seu empregado”.

De acordo com esta autora, o marketing interno está mais voltado para um 
processo de comunicação interna. Um programa de endomarketing, portanto, 
não deve ter apenas canais e instrumentos informativos, mas também ações de 
incentivos ao relacionamento, que são oportunidades de aproximação à abertura 
entre as pessoas.

O endomarketing consiste em ações de marketing dirigidas para o 
publico interno da empresa ou organização. Sua finalidade é promover 
entre os funcionários e os departamentos os valores destinados a servir 
o cliente ou, dependendo do caso, o consumidor. (BEKIN, 2006)

O endomarketing surge como o elemento de ligação entre o cliente, o 
produto e o empregado; “vender” o produto para o público interno passa a 
ser tão importante quanto para o cliente externo. Significa torná-lo aliado no 
negócio, responsável pelo sucesso da empresa e igualmente preocupado com o 
seu desempenho.

Segundo Bekin (2006, p.49) “O objetivo do endomarketing é tornar 
transparentes ao funcionário os objetivos da organização, de forma a harmonizar 
o objetivo do funcionário com o objetivo global da empresa”.
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Para implantarmos um bom programa de endomarketing devemos 
levar em consideração como pontos iniciais a importância do 
endomarketing para a empresa, o diagnóstico da real situação da mesma 
e o desenvolvimento de um programa de ação adequado a esta realidade. 
Em uma etapa seguinte, deve existir o envolvimento por parte da alta 
administração, passando pelos gerentes e supervisores até chegar aos 
funcionários da base. (BEKIN, 1995, p.4)

Saul Bekin, em Conversando sobre endomarketing, lança as bases de uma 
nova tendência de marketing voltada para o seio das organizações e, tendo bem 
delineadas as características e funções do exomarketing, formula a seguintedefinição 
de endomarketing: “[...] realizar ações de marketing voltadas para o públicointerno 
da empresa, com o fim de promover entre seus funcionários e departamentos 
aqueles valores destinados a servir o cliente”. (1995, p.34).

Para a empresa obter sucesso, toda a equipe em todos os níveis de hierarquia 
devem sentir-se parte do todo para isso a direção deve criar mecanismos que façam 
com que cada um saiba exatamente o que é a empresa e seus objetivos, conquistar 
a confiança e segurança no ambiente de trabalho de forma que todos se realizem e 
divulguem os aspectos positivos a ao mesmo tempo em que cada um aumentem 
a cada dia seus resultados fazendo com que a empresa cresça e prospere.

Para Cerqueira (2002) um projeto de endomarketing estabelece 
comunicação nos dois sentidos. Isso é, uma comunicação integrada gera uma 
base de relacionamento inter-pessoal que desenvolve a auto-estima das pessoas, 
além de facilitar a prática da empatia e da afetividade. Ainda segundo Cerqueira 
(2002), o endomarketing melhora o relacionamento, a comunicação, e estabelece 
uma base motivacional para o comprometimento das pessoas com as pessoas e 
das pessoas com a organização. 

As pessoas comprometidas, capacitadas, satisfeitas, bem remuneradas e bem 
informadas em relação aos objetivos da empresa, conscientes das metas do seu 
grupo de trabalho e das suas metas pessoais, com a estrutura e apoio para realização 
do seu serviço terão maiores possibilidades de gerarem resultados excelentes.

Bekin afirma que a direção das empresas deve estar disposta a desconcentrar 
decisões, acabar com a rígida e mal estruturada divisão de tarefas e com a 
comunicação ineficiente, pois todo funcionário, sobretudo os da linha de frente, 
deve estar apto a apresentar soluções adequadas e satisfazer os clientes, em qualquer 
circunstância. “A orientação para o cliente exige uma empresa bem estruturada, 
baseada na informação e na iniciativa” (1995, p.29), resume Bekin.
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Já para Wilson Cerqueira, em seu livro Endomarketing: educação e cultura para 
qualidade, diz que “Os sistemas de endomarketing consiste num conjunto deprocessos, 
projetos ou veículos de comunicação integrada que permite a venda,consolidação de 
uma nova imagem para dentro da empresa”. (Cerqueira, 1994). 

Wilson Cerqueira (1994 p.5), ao apresentar suas propostas de projetos, 
com a definição de endomarketing: “São projetos e ações que uma empresa 
deve empreender para consolidar a base cultural do comprometimento dos seus 
funcionários com o desenvolvimento adequado das suas diversas tecnologias, 
visando”:

a prática dos valores estabelecidos como base da nova cultura;
 a manutenção de um clima ideal de valorização e reconhecimento 

das pessoas;
 a obtenção de índices maiores de produtividade e qualidade, com a 

conseqüente redução de custos;
 estabelecimento de canais adequados de comunicação interpessoal, 

que permitirão a eliminação de conflitos e insatisfações, que possam 
afetar o sistema organizacional;

a melhoria do relacionamento interpessoal;
estabelecimento da administração participativa;
a implantação de ações gerenciais preventivas.”

As empresas com o perfil de participação ativa dentro dos processos de 
mudança praticam o endomarketing, mesmo que de forma intuitiva. Bekin 
(1995, p.35) faz esta afirmação ao constatar que algumas empresas de grande 
eficiência adotavam condutas compatíveis com o conceito, objetivo e função do 
endomarketing, mesmo sem o seu conhecimento.

Bekin estabelece como objetivo do endomarketing “fazer com que os 
funcionários ‘comprem’ a empresa” (1995, p.35), fornecendo-lhes a consciência 
do objetivo estratégico desta. Assim, com o conhecimento pleno dos planos da 
empresa com o mercado, acaba se estabelecendo uma relação de serviço feita por 
clientes internos para clientes externos.

Nesta relação cliente interno – cliente externo, o autor sustenta que 
muitas empresas acionam planos de avaliação do cenário ambiental externo, sem 
considerar a avaliação do ambiente interno, ao conferir a ambas o mesmo grau 
de importância, pois é preciso conquistar o mercado interno para então se lançar 
ao mercado externo.
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A avaliação interna, segundo Bekin, consiste em saber como anda o moral 
do pessoal da organização, saber quais as necessidades não satisfeitas e em que 
medida a cultura da organização entra em conflito com os objetivos estratégicos 
da empresa. Se há pontos de vista e interesses divergentes, estes conflitos devem 
ser identificados e administrados para que a cooperação prevaleça. “A harmonia 
é sempre o resultado da capacidade de administrar bem os interesses divergentes 
e, às vezes, até conflitantes” (1995, p.36).

Bekin considera três premissas, a partir das quais deve ser criado o processo 
deendomarketing:

1) o cliente só pode ser conquistado e retido com um serviço excelente;
2) funcionários devem ser tratados como clientes e valorizados como pessoas;
3) funcionários devem estar envolvidos e comprometidos com os objetivos 

edecisões da empresa, ação que deve preceder o Marketing externo.

Assim, o autor constata que o enfoque principal é tratar o empregado como 
cliente.Considera, também, o endomarketing como um processo holístico, onde 
por meio da interação constante entre as várias áreas da empresa, o funcionário 
passa a ter uma vida profissional sadia, com reflexos no ambiente familiar e no 
social.

INSTRUMENTOS DE UM PROGRAMA

Os instrumentos adequados a um verdadeiro programa de endomarketing 
são divididos, por Bekin, em dois níveis: o de diagnóstico e o de programa de ação.

– Primeiro nível: diagnóstico (Bekin, 1995, p.44) Um programa eficiente 
deve se ajustar à realidade da empresa. Neste momento é importante observar os 
seus pontos fracos e identificar onde devem ser corrigidos. Obtido o diagnóstico, 
Bekin sugere uma consciência estratégica voltada para o atendimento ao cliente.

- O segundo nível ou situação se dá quando, apesar de já haver estabelecido 
umacultura de serviços, é necessário um novo processo para mantê-la. Por último, 
asituação onde é necessário expandir esta mentalidade, introduzindo novos bens 
eserviços para os funcionários. Alerta, entretanto, que independente de qualquer 
nívelde abrangência do endomarketing, há sempre duas linhas de ação que guiam 
oprocesso: atitude e comunicação.
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A linha de ação de atitude é aquela que procura dar ao funcionário a 
consciência da importância estratégica de um serviço voltado para o cliente.

A linha de comunicação estabelece um amplo sistema de informações com 
o objetivo de subsidiar o funcionário para que possa cumprir com eficiência as 
suas tarefas.

O sucesso de um programa de implantação do endomarketing, segundo 
Bekin, depende 10% do programa ou plano, enquanto os 90% restantes ficam 
por conta da sua execução e gerenciamento.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa exploratória, com o 
objetivo de analisar a comunicação interna atual da empresa Telas União e verificar 
a opinião dos entrevistados sobre a importância do processo de comunicação para 
a melhoria na produtividade dos colaboradores.

A empresa Telas União, sediada em Agronômica, possui 17 colaboradores, 
divididos em gerência e colaboradores.

O questionário, composto por quatorze (14) perguntas fechadas e uma 
aberta, foi aplicado a 17 entrevistados da empresa.

Das 14 questões, as quatro (04) primeiras têm por objetivo caracterizar a 
população objeto da pesquisa, traçando o seu perfil.

Após a tabulação dos dados, foram descritos e discutidos os resultados.
Um dos objetivos do questionário é caracterizar as relações interpessoais; o 

outro é verificar a situação atual da comunicação interna em questão.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Dos entrevistados 76% são do sexo masculino e 24% do sexo feminino, 
sendo que 94% são colaboradores.

Em relação ao nível de escolaridade, 29% possuem formaçãoensino médio 
incompletoigualando ao ensino médio completo e 47% atuam na área profissional 
há mais de 6 meses.

Em relação processo de comunicação, observou–se que 94% dos 
entrevistados afirmaram que concorda totalmente que o processo de comunicação 
é importante para a melhoria na produtividade dos colaboradores.
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Considerando que 100% dos entrevistados consideram que a comunicação 
interna é importante para o colaborador e a empresa.

Observando as resposta da figura 1, pode-se verificar que grande parte 
dos entrevistados está satisfeita com os meios de comunicação existentes (94%) 
identificou-se, porém, um percentual significativo de colaboradores pouco 
satisfeitos (6%), o que alerta para uma necessidade de melhoria.

Figura 1 – Resposta à pergunta: “Como você avalia os meios de comunicação disponíveis na 
empresa”?

A figura 2 apresenta que (59%) dos entrevistados acha que as informações 
da empresa são sempre transmitidas com eficiência, uma vez que (41%) acham 
que nem sempre as informações são transmitidas com eficiência, demonstrando 
uma deficiência na transmissão das informações.

Figura 2 - Resposta a pergunta: “Você acha que as informações da empresa são repassadas com 
eficiência?”.

Na figura 3 abaixo destaca-se que (59%) dos entrevistados sempre se sente a 
vontade para comunicar suas opiniões, duvidas, sugestões e reclamações com seus 
superiores, observando-se que (41%) as vezes não ficam a vontade de se expressar.
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Figura 3 - Resposta à pergunta: “Você se sente à vontade para comunicar suas opiniões, duvidas, 
sugestões e reclamações com seus superiores?”.

Observando as respostas da figura 4 (53%) sente que suas reclamações 
/ sugestões são levadas em consideração, uma vez que (47%) respondeu que 
somente às vezes são levadas em consideração no que alerta para uma necessidade 
de melhoria.

Figura 4 - Resposta à pergunta: “Você sente que estas reclamações / sugestões são levadas em 

consideração?

De acordo com a figura 5, embora o percentual de conhecimento total e 
satisfatório dos setores somam (88%), é possível observar a necessidade de ampliar 
o conhecimentodos demais setores por parte do colaborador além da qual ele 
pertence, uma vez que o público que respondeu conhecer pouco é de (12%).
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Figura 5 – Resposta à pergunta: “Além do setor em que trabalha, posso considerar que conheço 
os demais setores da empresa?”.

De acordo com a figura 6, grandemaioria demonstra orgulho em trabalhar 
na empresa Telas União, considerando que 70% dos entrevistados concordaram 
totalmente e 24% concordaram com a afirmativa apresentada, totalizando um 
público de 94% que reconhece a importância da empresa perante o mercado.

Figura 6 –Resposta à afirmativa: “Tenho orgulho de trabalhar nas Telas União e demonstro isso 
aos clientes, amigos e familiares”?

A figura 7 representa o quanto os colaboradores sentem-se bem informados 
sobre os acontecimentos dentro da empresa: 82% concordaram com a pergunta, 
porém 18% não se consideram bem informados. Novamente, há a indicação da 
necessidade de melhoria dos meios de comunicação existentes.
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Figura 7 – Resposta à pergunta: “Os meios de comunicação interna me deixam bem informado 
sobre o que se passa na empresa”?

SUGESTÕES DE MELHORIA

As respostas para a questão aberta “Sugestões para melhoria da comunicação 
interna na empresa Telas União” possibilitaram a identificação da importância dos 
diferentes meios de comunicação e a necessidade de melhoria e aperfeiçoamento.

Dentre as sugestões, destacam-se:
-Melhora no quadro de aviso, colocando notícias externas, esse quadro 

poderá serfeito em formato de mural, fixado num local aonde o funcionário terá 
acesso fora do horário de serviço como exemplo no horário de café, antes e depois 
do expediente, assim o colaborador terá tempo de ler e ficar atualizado;

-Verificar a mensagem de espera na linha telefônica que esta inutilizada, 
uma vez que o cliente externo fica sem ouvir a mensagem na hora da transferência 
de ligação;

- Ao passar uma informação ou uma tarefa relatar abreviadamente o 
objetivo, ser claro e transparente nas informações repassadas;

- Passar as informações sobre o pedido conversando com o colaborador 
para que ele tenha a informação caso o superior vir a fazer um questionamento 
referente à produção do mesmo;

- Continuar com as reuniões periódicas entre gestores e equipes, pois 
fortalece a comunicação “face a face” e alguns feedbacks podem ser dados 
rapidamente aos funcionários;

- Estabelecer um fluxo que define o caminho das informações; conhecer 
como fluem as informações pelos setores da empresa, proporcionando a mesma, 
uma racionalização (eficiência) dos processos fazendo em que passe a exercer 
domínio sobre todas as informações necessárias e desnecessárias ao seu pleno 
funcionamento;
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- Colaborador com espírito de liderança para executar os trabalhos com 
amor;fazer um programa de formação de lideranças com objetivo auxiliar e acelerar 
o desenvolvimento do perfil de lideranças na empresa. Palestras internas sobre 
responsabilidade.

- Criação de um site e utilização de intranet para se comunicar com o 
publico interno da organização com mais facilidade.

- Distribuição de espaços: eliminar salas exclusivas, com todos trabalhando 
em um mesmo ambiente, a idéia é aproximar as pessoas e reduzir tempo.

- Integração de novos funcionários: Treinamento nos primeiro dias de 
trabalho, com explicação dos departamentos, a história da empresa e os valores. 
Sendo o funcionário apresentado a toda equipe.

- fazer um programa 3i (Idéias, Impulsos e Iniciativas): o colaborador 
apresenta e encaminha uma sugestão de melhoria. Depois de análise, a idéia 
aprovada é premiada. 

CONCLUSÕES

A comunicação interna é hoje nas empresas decisiva para o aumento da 
produtividade dos colaboradores. Para tanto é necessário que a empresapossua 
meios de comunicação que conduzam as informações organizacionais de forma 
clara e objetiva aos seus funcionários.

Voltar à atenção para dentro da empresa, buscando tornar o funcionário 
parte integrante e essencial do processo, vem mudando a visão das empresas no 
que tange ao seu posicionamento como empresa de sucesso.

As ações da empresa Telas União acontecem por meio dos principais canais de 
comunicação e as ferramentas utilizadas comomurais, quadro de avisos, mensagens 
eletrônicas, comunicação face a face, reuniões, campanhas motivacionais internas 
como o atual projeto equipe show.O colaborador tem uma percepção indireta e 
inconsciente do processo, porém percebem-se claramente os resultados, uma vez 
que ele começa a participar ativamente dos resultados da organização.

O processo ocorre em cadeia, na qual direção esta na linha de frente na 
divulgação das informações. Considerando um elo entre a direção e o colaborador.

Ao avaliar o processo de comunicação atual, constata-se que:
- há uma melhora significativa nos processos de comunicação;
- o nível de comprometimento do colaborador também melhorou;
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- a empresa reconhece que não se pode reter a informação e, sim, 
compartilha-la, e o resultado é melhor quando o funcionário entende a importância 
da sua participação no processo;

- sempre deve ser dado um feedback, pois o processo é continuo;
- as ferramentas utilizadas devem ser constantemente avaliadas;
Podemos averiguar que a empresa Telas União e seus colaboradores destacam 

a importância do endomarketing para o seu crescimento, mas quanto maior o 
nível de compreensão do colaborador e transparentes os processos, maior será o 
comprometimento, independentemente do nível hierárquico.

Concluindo, pode-se notar que todos os meios de comunicação são de 
extrema importância para o bom andamento e sucesso do processo comunicativo 
da organização, pois as informações devem chegar a diferentes públicos, e para isso 
a empresa precisa contar com eficácia de todos os seus veículos de comunicação, 
para que a informação chegue clara e objetivamente aos seus colaboradores sem 
distorções.
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HTML5, UM NOVO DESENVOLVIMENTO PARA A WEB1

Ricardo Schroeder2

Orientador: Prof. MSc. Fernando Andrade Bastos3

RESUMO
Este artigo tem como objetivo mostrar a nova versão da principal linguagem para construção da 
Internet: o HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto). Sendo que esta linguagem surgiu 
principalmente por uma grande pressão do mercado (tanto desenvolvedores como fabricantes de 
navegadores), que descontentes com o rumo que a Web tomava resolveram fazer as suas novas 
definições e, acima de tudo padronizá-las. Esta iniciativa teve uma boa recepção e acabou se 
tornando o que hoje é conhecido como HTML5. Além de trazer os fatos históricos que levaram a 
criação desta nova versão da linguagem, serão abordadas as principais funcionalidades que tiveram 
suas especificações já concluídas. Funcionalidades estas que não trazem somente facilidade para os 
desenvolvedores, mas também para os usuários, por acessarem aplicativos mais leves e acima de 
tudo com baixa dependência de aplicativos de terceiros. Para finalizar demonstra-se como as novas 
tecnologias do HTML5 estão implementadas nos mais diversos navegadores do mercado.
Palavras-chave: HTML, CSS, Internet, Web, HTML5.

ABSTRACT
This paperintends to show the new version of the main language for Internet building: HTML 
(HyperText Markup Language). Since its beginning primarily by a large market pressure (developers 
and browser vendors), who were unhappy with the direction that the Web took, decided to make 
their new definitions and, above all, to standardize them. This initiative had a good reception 
and became what today is known as HTML5. Besides bringing the historical facts that led to the 
creation of the new version of the language, it will discuss the main features whose specifications are 
completed. These features bring not only convenience to the developers, but also for users accessing 
applications, they allow lighter, and above all, lower dependence on third-party applications. Finally, 
it demonstrates how the new HTML5 technologies are implemented in various browsers.
Key-words: HTML, CSS, Internet, Web, HTML5.
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1. INTRODUÇÃO

Na última  década a Internet teve um grande salto se consolidando ainda 
mais nos meios de comunicação, informaçãoe até mesmo entretenimento. Para se 
teridéia, o número de usuários no Brasil passou de 25,9 milhões em 2005, para 50 
milhões em 2008 (Dados da InternetWorldStats). Esta grande evolução se deve 
em parte ao uso de novas tecnologias, seja ela para prover um acesso mais rápido 
ou para disponibilizar novas funcionalidades para o usuário. 

Grande parte do código que roda na internet é o HTML 
(HyperTextMarkupLanguage ou Linguagem de Marcação para Hipertextos). 
Hipertextos podem ser considerados conjuntos de elementos (áudio, palavras, 
imagens, arquivos, etc.) ligados, e é este conjunto de ligações que forma a grande 
rede. A linguagem HTML tem como base o uso de tags, que são estruturas de 
linguagem de marcação que consiste em breve instruções (tendo uma marca de 
início e uma de fim).

Apesar de estas novas funcionalidades terem o papel importante de ajudar 
na evolução elas não seguemexatamente a padronização esperada. O Padrão de 
como os navegadores devem se comportar é definido pela W3C (World Wide 
Web Consortium)4, que segundo a mesma tem como missão:  “Conduzir a Web 
para que atinja todo seu potencial, desenvolvendo protocolos e diretrizes que 
garantam seu crescimento de longo prazo”, logo, quanto maior a falta de padrão, 
mais difícil será garantir o seu crescimento em longo prazo. 

Um ponto que merece destaque está no fato de alguns navegadores 
(ferramenta para acesso a internet) ainda não seguirem a padronização que é 
definida, mesmo que estes as seguissem, os recursos oferecidos pela linguagem 
HTML 4.01 (última versão estável e completa do HTML) não conseguiriam ser 
capazes de atender as necessidades de serviços modernos (sua estrutura base é de 
1999), afinal, naquela época era praticamente impossível mensurar certamente 
o seu crescimento. 

As entidades que tinham como objetivo converter aplicações desktop em 
aplicações web, não puderam esperar por novas padronizações e soluções da W3C, 
e para agregar novas funcionalidades principalmente aos navegadores, recorreram 
ao uso de plugins (programa utilizado para adicionar funções a outros), o que 
permite trazer recursos modernos, como vídeo, áudio e animações.

4  Consórcio que tem como objetivo defi nir padrões para o desenvolvimento da web
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Estes pluginsem longo prazo não trazem muitos benefícios, principalmente 
pelo fato de não serem nativos (tendo que ter intervenção muitas vezes do usuário 
para instalar/atualizar os mesmos), não possuir tanta padronização e acima de 
tudo não terem sua codificação aberta, o que impede sua evolução. É para suprir 
esta falta de padronização e agregar novas funcionalidades a uma “nova” internet 
que surge o HTML5.

2. HISTÓRIA

A internet teve seu surgimento com as aplicações BBS (BulletinBoard 
Services)5, e de acordo com Soares (2006):

“é atualmente, senão o mais importante, um dos principais meios de 
comunicação em todo o mundo, diminuindo a distância entre pessoas, 
organizações e sistemas. E a evolução das aplicações voltadas para o 
mundo virtual tem sido igualmente impressionante. Basta notar que 
há poucos anos era um desafio desenvolver uma simples aplicação web 
que exigisse a integração com um banco de dados.”

Inicialmente utilizada quase que exclusivamente em universidades, teve 
a sua proposta definida por Tim Berners-Lee no ano de 1989, sendo conhecida 
como “uma grande biblioteca multimídia, ou seja, um conjunto de documentos 
hipertexto, com informações digitalizadas de textos, sons e imagens, conectados 
entre si eespalhados por computadores do mundo inteiro” (Dias, 2003).

O HTML teve sua primeira publicação no ano de 1993, que foi desenvolvido 
com o propósito de “estabelecer um padrão de estruturação de documentos 
textuais, e oprotocolo de comunicação http - HyperTextTransferProtocol (Procolo de 
Transferência de Hipertexto), os quaispossibilitaram a produção e a disseminação 
de documentos hipertexto pelarede mundial de computadores” (Dias, 2003, p. 6). 

Entre o período de 1993 a 1995, o mesmo ganhou as versões HTML2 e 
HTML3, no entanto o mesmo ainda não era tido como um padrão. Apenas em 
1997, com a especificação da versão 3.2 é que a mesma se tornou de fato um 
padrão. Em 1999 teve sua última especificação completa: a 4.01 (com uma errata 
lançada em 2001).

5  Software que permite a conexão de um computador ao telefone
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Após estas publicações, a W3C começou a especificação de uma nova forma 
de desenvolvimento para a web, o XHTML26, com o intuito de suprir as falhas 
do HTML 4.01, porém sua idéia era muito revolucionária e os desenvolvedores 
teriam que aprender esta “nova linguagem”e desenvolver novamente seus sites.  
Diante destas dificuldades o mercado não fui muito receptivo. .

No ano de 2004, cansados de esperar pela W3C, representantes da Mozzila, 
Apple e Opera se reuniram e fundaram o WHATWG - Web Hypertext Application 
Technology WorkingGroup (Grupo de trabalho em tecnologias aplicadas a Hipertextos 
para Web))um grupo que tinha como objetivo uma alternativa ao XHTML2, ao 
invés da revolução, optaram pela evolução, pois mudanças drásticas não dariam 
muito certo. Tinham como base que sites antigos continuariam a funcionar, porém 
novos conceitos seriam disponibilizados para quem os quisesse utilizar.

Para manter a maior compatibilidade possível a proposta básica do grupo 
é relativamente simples:expandir o número de tags do HTML,facilitando a 
implementação de aplicações web nativas. Além da expansão, outra proposta 
é especificar detalhadamente as tags já existentes, para que os mais diversos 
navegadores asimplementem da mesma maneira. Este conjunto de propostas mais 
tarde seria conhecido como HTML5.

Com boas propostas o grupo ganhou uma visibilidade na comunidade de 
desenvolvedores como um todo, e diante desta visibilidade, a W3C deu atenção 
ao grupo tendo como um marco o momento em que Tim Berners-Lee se juntou 
ao grupo (outubro de 2006). Como já era de se esperar, oficialmente o XHTML2 
foi descontinuado em 2009. 

3. AS MUDANÇAS

Quando o HTML4 foi lançado, a W3C recomendou aos desenvolvedores 
boas práticas para o desenvolvimento, principalmente na separação de códigos 
de apresentação dos da informação. No entanto o HTML4 não trazia grandes 
inovações para agregar semântica ao código. 

O HTML5 não traz inovações somente em tags, mas também em novas 
ferramentas para o CSS(CascadingStyleSheets - linguagem para definição de estilo 
em documentos de marcação) e também novas APIs (Interface de Programação 
de Aplicações) para manipulação de elementos.

6  Linguagem de marcação de propósito geral
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Muitas são as propostas de alterações/implementações do HTML5.Nas 
versões anteriores, para que algo novo fosse disponibilizado (seja de HTML 
ou de CSS), todos os tópicos abordados na especificação da versão deveriam 
ser desenvolvidos e testados, para somente depois disso serem utilizadas pelos 
navegadores e consequentemente desenvolvedores, esta abordagem implica em um 
grande tempo para que as funcionalidades cheguem ao usuário final, correndo-se 
o risco de quando a mesma ser lançada, já ter que ser atualizada.

Nesta nova versão, a metodologia de desenvolvimento foi alterada, sendo 
agora modular, tanto o HTML quanto o CSS agora são divididos em módulos, 
o que quer dizer que os navegadores não precisam esperar para que todo o padrão 
seja definido para implementar alguma funcionalidade. 

Pelo fato principalmente de todas as especificações ainda não terem sido 
concluídas, iremos listar as mudanças mais significativas e as que já podem ser 
utilizadas, pois muitos navegadores já implementam as mesmas.

Quadro 01: Principais elementos que adicionam semântica.
Fonte: Acervo do Autor.

Além de adicionar novas tags de semântica, que podem ser identificados 
noQuadro 01, outro ponto que ganhou atenção foram os formulários, que 
receberam principalmente novos valores para o atributotype da tag input (que 
representa o tipo do campo).
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Quadro 02: Tipos do atributo type suportado pela tag input
Fonte: Acervo do Autor

3.1 ÁUDIO E VÍDEO

Uma das grandes deficiências da web atual está na ausência de reprodução 
nativa de áudio e vídeo, tendo que ser contornada por plugins (geralmente o 
Flash Player). Esta nova versão traz tags com o intuito de implementar estas 
funcionalidades: a tagaudio e a tag vídeo.

Adicionalmente, com estas tags, podem ser utilizados atributos como 
autoplay (execução automática do conteúdo), controls (botões com exibição 
de controles play, pause, etc) e demais opções. É sempre importante levar em 
consideração que existem diversos codec’s (Codificadores/Decodificadores), tanto 
para áudio quanto para vídeo. Para áudio os formatos mais comuns são oga, mp3 
e wma. Já para vídeo ogv, mp4 e wmv.

Figura 01: Reprodução nativa de vídeo no HTML5
Fonte: Acervo do Autor.
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3.2 DESENHOS E ANIMAÇÕES

Na mesma linha dos vídeos, uma grande deficiência quando se quer 
trabalhar com desenhos é a falta de suporte para imagens vetoriais ou bitmaps. 
Web sites com animações, gráficos, e grandes efeitos visuais são desenvolvidos 
geralmente em outras plataformas (em sua maioria Flash ouSilverlight). Apesar 
de um excelente resultado, estas plataformas raramente agregam algumtipo de 
semântica ao seu conteúdo e possuemum consumo de hardware maior, indo 
contra os princípios de levar a web e seu conteúdo para todos e em qualquer lugar.

Estas funcionalidades são implementadas através de SVG- Scalable Vectorial 
Graphics (Gráficos vetoriais escaláveis)e Canvas. O SVG é um projeto já existente 
da W3C que trabalha com desenhos vetoriais, porém, foram realizadas algumas 
adaptações para poder renderizar estas imagens dentro de um documento HTML 
de maneira mais prática. Já o canvas é uma API que permite você desenhar via 
JavaScript(utilizando o conceito bitmap, pixel a pixel). Apesar de serem duas 
ferramentas utilizadas para desenhos, cada um tem sua aplicabilidade, tendo o 
SVG como vantagem ter seu conteúdo acessível, gráficos escaláveis, não percade 
resolução e com conteúdo acessível via DOM – DocumentObjectModel (Modelo 
Objeto Documento)7. Já o Canvas possui na maior parte uma performance 
superior, sendo indicado para jogos e até mesmo animações que envolvem três 
dimensões.

Imagem 02: Exemplos para implementação de desenhos (Canvas e SVG)
Fonte: Acervo do Autor

7  Plataforma e linguagem independente para representar objetos em HTML 
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Além de agregar novos elementos alguns foram retirados da especificação. 
Os elementos a seguir possuíam apenas efeito visual, sendo possível obter o mesmo 
efeito através de CSS: basefont, big, center, font, s, strike, tt e u. As tags para 
utilização de frames por afetar a usabilidade/acessibilidade também não devem 
ser utilizadas (frame, frameset, noframes). Existem ainda muitos atributos e tags 
que foram removidos ou adicionados a lista completa é disponibilizada W3C.

3.3 ARMAZENAMENTO DE DADOS

Em aplicações ricas, principalmente as que utilizam AJAX8(conceito de 
desenvolvimento para a Web) fica difícil manter o estado do usuário quando o 
mesmo interage nos botões voltar e avançar dos navegadores, isto porque o mesmo 
foi projetado para navegar de uma página para outra e não para aplicações. O 
objetohistory, que já existia foi incorporado com dois novos métodos: o pushState, 
que acrescenta uma entrada na lista de histórico e o replaceState, que modifica 
uma entrada na lista de histórico.

Nas mais diversas situações em que era preciso armazenar dados do usuário 
para utilizá-los de alguma maneira (seja para sessão no servidor, ou para preferências 
do mesmo) usava-se Cookies (grupo de dados trocados através dos cabeçalhos 
HTTP),porém, a complexidade para manipular e recuperar os mesmos torna o seu 
uso um pouco complicado, além de alguns navegadores limitarem a quantidade 
de armazenamento em no máximo 20 com apenas 4KB cada.

Para suprir esta necessidade de armazenamento de dados no cliente, foi 
desenvolvida a API Storage, que possui os métodos: getItem, setItem, removeItem e 
clear. A Storage pode ser acessada de duas maneiras, através da localStorage e da 
sessionStorage. A localStorage armazena os dados sem que haja uma expiração dos 
dados (caso o usuário feche o navegador e acesse o site uma semana depois os dados 
estarão lá), já a sessionStorage armazena os dados somente durante a sessão do usuário. 

Além de facilitar o armazenamento de dados, a API permite que 
qualquer tipo de dado (string, array, objetos, etc.) seja armazenado e o espaço de 
armazenamento sugerido pela W3C passa a ser de 5MB.

Para casos com grande complexidade existe ainda a possibilidade de se criar 
Banco de Dados locais baseados no padrão SQL – Structures Query Language 
(Linguagem de Consulta Estruturada. A criação, conexão, e demais operações são 
todas realizadas através de JavaScript pelos já conhecidos comandos SQL.

8  Acrônimo de Asynchronous Javascript and XML, em português “Javascript e XML Assíncronos”
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Imagem 03: Exibição do Gerenciador de Banco de Dados
Fonte: Acervo do Autor.

3.4 APLICAÇÕES OFFLINE

Aumentando as possibilidades de armazenamento de dados locais do 
usuário, torna-se viável a construção de aplicações offline, ainda mais que o 
HTML5 disponibiliza de maneiras para indicar ao navegador que recursos devem 
ser colocados em cache para que as mesmas funcionemoffline. Esta informação 
é disponibilizada através de um arquivo conhecido como Manifest, que contém 
uma lista de endereços web que estarão disponíveis no cache.

Para acessar informações do cache, existe o objeto applicationCache, que 
permite mandar atualizar o cache, bem como saber o status do mesmo (inativo, 
fazendo download, etc). Os eventos onOnline e onOffline do objeto Window 
permitem ao desenvolvedor direcionar sua aplicação para cada uma das situações.

3.5 GEOLOCALIZAÇÃO

A geolocalização basicamente consiste em obter do usuário as suas posições 
geográficas, basicamente os navegadores podem obter a posição de três formas:

Localização por IP (Internet Protocol ou Protocolo de Internet) método 
mais comum, através de serviços disponíveis se consulta de onde determinado 
endereço de IP possivelmente está acessando. Possui uma grande margem de erro, 
geralmente sendo preciso a nível de região e estado.
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Triangulação GPRS9: A posição é obtida através da triangulação das antenas 
de celulares próximas, bem mais preciso que a localização por IP, pode precisar o 
bairro em que o usuário está.

GPS10: Método maxeciso (utilizando satélites), tem uma margem de erro 
média de 10 metros da localização exata do usuário.

O desenvolvedor não escolhe que maneira irá utilizar (pois inclusive podem 
ser implementadas outras), o único controle que se tem é de solicitar “alta precisão”, 
porém deve se ter em mente que o dispositivo que o usuário está utilizando talvez 
não suporte o mesmo.

O retorno padronizado da API Geolocationé sempre a altitude e longitude 
e com estes simples dados é possível enriquecer muito sua aplicação, um bom 
exemplo é uma função do Twitter (serviço de microblog), que mostra pessoas que 
estão escrevendo no exato momento próximo do local onde o usuário se encontra.

Por questões de segurança, a geolocalização e outras funcionalidades do 
HTML5 necessitam de permissão do usuário para que possam exercer seu papel.

3.6 CSS 3

Outro ponto de destaque no HTML5 são as novas opções de CSS. 
Estas opções são principalmente novos seletores e novas propriedades. As novas 
funcionalidades são destacadas na tabela a seguir.

Quadro 03: Principais implementações do CSS.
Fonte: Acervo do Autor

9 General Packet Radio Services ou Serviços de Radio para Pacotes por Radio é uma tecnologia que tem o 
objetivo de aumentar as taxas de transferência de dados entre celulares, facilitando a comunicação e o acesso 
a redes

10 Global Positioning System ou Sistema de Posicionamento Global é um sistema de navegação por satélite que 
fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo
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4. A REALIDADE ATUAL

Quando se fala em suporte de especificações HTML deve ser levado em 
consideração que diversos dispositivos acessam a internet (seja smartphones, tablets, 
pc’s e outros). Estes dispositivos utilizam navegadores para acessar a web, e uma 
das melhores maneiras de manter o código o mais compatível possível é através 
dos motores de renderização que são utilizados pelos navegadores.

Quadro 04: Principais implementações do HTML5 nos navegadores atuais.
Fonte: Acervo do Autor.
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Atualmente existem quatro principais motores que servem de base para 
os navegadores, sendo eles: WebKit (Safari, Google Chrome), Gecko (Firefox, 
Camino), Trident (Internet Explorer 4 ao 9) e Presto (Opera 7 ao 10).

Estatísticas da Net Applications revelam que o Internet Explorer (em todas 
suas versões) é responsável por 56% do mercado de navegadores, Firefox 22,75%, 
Chrome 10,7%, Safari 6,3% e Opera 2,28%.

Como pode ser notado no quadro04, os navegadores que mais tem se 
empenhado são os baseados no motor WebKit (Chrome e Safari), seguido 
pelo Firefox e Opera. Apesar do esforço o Internet Explorer possui uma boa 
implementação somente a partir da versão 9 (que até então está em fase beta) e 
é responsável por apenas 0,5% do mercado. Uma ótima maneira de descobrir se 
determinada funcionalidade é implementada ou não é através da biblioteca em 
JavaScriptModernizr (http://www.modernizr.com).

5. CONCLUSÃO

Após um grande período onde a Web praticamente não teve um “dono”, 
a W3C assumiu novamente sua posição de padronizar uma Internet para todos 
e começou a especificar o HTML5, que pode ser considerado um marco no 
desenvolvimento. Sem a ajuda de grandes empresas este trabalho seria lento e 
possivelmente não convincente.

O HTML5 encontra ainda a barreira de fazer com que os usuários atualizem 
seus navegadores para versões mais modernas, porém este é um processo que 
acontece lento e gradativamente. Uma das maneiras de forçar estas atualizações 
é enriquecer cada vez mais as aplicações com os novos recursos, obrigando assim 
de maneira limpa os usuários a buscarem aplicações modernas e leves.

Apesar de ainda não ter sido todo especificado e longe de ser totalmente 
implementado, pode-se notar que muitas funcionalidades já podem ser utilizadas 
imediatamente, principalmente em aplicações onde o público alvo utiliza 
smartphones e tablets (que são os dispositivos que mais utilizam o motor de 
renderizaçãoWebKit), tornando a experiência de utilização de aplicações web 
mais ricas.

A vantagem de construir uma aplicação utilizando os recursos do HTML5 é 
sem sombra de dúvida a mobilidade na plataforma de desenvolvimento, utilizando 
a mesma aplicação nos mais diversos dispositivos que acessam a internet. Esta 
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mobilidade muitas vezes precisa de algumas adaptações (principalmente em 
dispositivos móveis) para que sua usabilidade seja mantida. 

Já é possível encontrar no mercado alguns frameworks (conjunto de 
funcionalidades que abstraem problemas comuns à diversas aplicações) que trazem 
boas implementações principalmente para dispositivos móveis, ao qual se destaca 
o SenchaTouch (www.sencha.com) e o JQuery Mobile (www.jquerymobile.com).

Deve-se finalmente existir acima de tudo um cuidado quanto à utilização 
dos novos recursos, de maneira que os mesmos não comprometam a navegação 
para os usuários que possuem navegadores incompatíveis. 
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MARKETING DE VAREJO NA ERA VIRTUAL: O COMÉRCIO 
ELETRÔNICO NOSSUPERMERCADOS DE RIO DO SUL1

Alantéo Mario Schlindwein2

Dr. Fábio Alexandrini3

RESUMO
O comércio eletrônico através do uso nas novas tecnologias tem se apresentado como uma forma 
revolucionária de atingir determinados mercados, nos mais longínquos lugares.Hoje, ainda existem 
lugares remotos aonde a tecnologia não chegou, nesses casos existem profissionais que fazem esse 
atendimento.Este artigo trata do setor de supermercados na cidade de Rio do Sul, um dos setores 
que tem engatinhado no mundo da Internet, embora sua versão digital ainda não tenha conseguido 
cativar um número de clientes considerável para que empresas mais tradicionais do ramo demonstrem 
sinais de se sentirem ameaçadas. Para isso elaborou-se umaentrevista com gerentes e/ou donos dos 
principaissupermercados da cidade com o objetivo de captar se estão ou não preparados para essa nova 
realidade, bem como uma opinião sobre o futuro do comércio eletrônico para a rede supermercadista.
Ver-se-á que 50% dos entrevistados não utilizam nenhum meio de comércio eletrônico, apenas 
um dos entrevistados tem 70% de controle do embarque e situação de entrega das mercadorias 
pela transportadora (EDIFACT), que nenhum deles utilizam um sistema para incluir diretamente 
pedido para o fornecedor (RND).
Palavras-chave: comércio eletrônico, administrador sistema de informação, supermercados.

ABSTRACT
E-commerce using new technologies has been presentedas a revolutionary way to achieve certain 
markets in the most remote  places.  Today, there are still remote places where technology has 
not arrived, in these cases there are professionals who attend to them. This paper deals with the 
supermarket sector in Rio do Sul, a sector that is in its infancy as far as the Internet world goes. 
Although, its digital versionis still failing to attract a considerable number of customers to more 
traditional companies in the industry; it shows signs of feeling threatened. Considering this context, 
we elaborated an interview with managers and/or owners of the main supermarkets in the city to 
observe if they are prepared for this new reality and to reviewthe future of e-commerce toward 
network  supermarket.  The study showed that 50% of  respondents do not use any electronic 
commerce media, only one of respondentshas 70% of control over shipment and delivery status 
of goods by carrier (EDIFACT). None of them uses a system that includes direct application to 
the supplier (RND). 
Keywords: e-commerce, manager information system, supe rmarkets. 

1  Artigo Científi co apresentado na Pós-Graduação de Inteligência de Negócios do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí

2 Acadêmico de curso de Pós-Graduação de Inteligência de Negócios - UNIDAVI
3 Doutor e Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas - UFSC
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INTRODUÇÃO

O comércio entre os povos iniciou ao mesmo tempo em que a formação da 
sociedade. No início o comércio tinha como objetivo satisfazer a necessidade de 
sobrevivência, através da troca de mercadorias. Trocavam-se ovos por leite, couves 
por cenouras e etc. Com a formação das vilas e povoados foram aparecendo feiras, 
criando uma forma formal de comércio.

Com o aparecimento das Grandes Civilizações, surgiram cidades e toda 
a estrutura típica como armazéns, lojas, padarias, etc. Neste período surgiram 
também necessidades mais sofisticadas das famílias ricas. Todas as mercadorias 
eram transportadas por caravanas ou por povos navegadores como, por exemplo, os 
Fenícios, que foram considerados os primeiros vendedores de fato, pois compravam 
e vendiam mercadorias de um lado para outro.

Nos primórdios das vendas no Brasil surgiram alguns personagens de grande 
importância:o mascate, o caixeiro-viajante, o tropeiro e o regatão, precursores do 
vendedor atual. Estes desbravadores constituíram elementos fundamentais na 
penetração e ocupação do País. São considerados, até meados do século XIX, como 
os principais responsáveis pela circulação de bens entre as cidades da costa e do 
interior. Sendo assim, o vendedor é considerado uma das profissões mais antigas 
do mundo e de vital importância para a comercialização de produtos. Foi através 
do vendedor e mercador que nossos antepassados conheceram hábitos, costumes 
e a cultura de cada povo.

No comércio os primeiros vendedores foram os caixeiros, hoje conhecido 
pelas suas funções de balconista ou de vendedor, teve, no seu passado, funções 
muito mais complexas e possuía, inclusive, dependendo do tamanho da casa 
comercial, uma hierarquia. Além dos caixeiros que exerciam suas atividades no 
estabelecimento, havia caixeiros que trabalhavam na rua, vendendo, comprando, 
fazendo recebimentos, pagamentos e outras tarefas próprias do negócio.

Em meados de1800, boa parte dos comerciantes da Corte era portuguesa e, 
boa parte, também, analfabeta e desconhecedora dos mecanismos mercantis. Os 
caixeiros mais habilitados, além de alfabetizados e com conhecimentos de francês e 
inglês, tinham noções básicas de comércio e, portanto, eram profissionais bastante 
valorizados para os padrões da época.

O comércio brasileiro foi estabelecido na alavancagem das produções 
agrícola, pecuária e mineração. Em um primeiro tempo com o pau-brasil e o 
açúcar e posteriormente com gado e a mineração, seguidos pela cultura cafeeira.
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Na época do império, houve um certo entusiasmo no desenvolvimento 
de atividades agrícolas, mas logo verificou-se que o mesmo não ocorria no setor 
industrial. A inexistência de infra-estrutura, como estradas e meios de transporte, 
bem como a concentração para formar uma base de mercado, fazem surgir no 
Brasil a comercialização pelo peddler (caixeiro-viajante). Tinham-se vários nomes 
para esses primeiros vendedores, mas no caso brasileiro o varejo era feito pelo 
tropeiro, considerado o peddler nacional.

O mascate foi, ao seu tempo, um divulgador de progresso, de acontecimentos, 
propiciando disseminação de cultura e de civilização para as pequenas cidades, vilas 
e vilarejos do interior do Brasil, que visitava nas suas perambulações comerciais.O 
baú do mascate era uma verdadeira feira ambulante, levava de tudo que se podia 
imaginar, no quase limitado campo deste tipo de comércio.

Conta à história, que os portugueses, auxiliados pelos libaneses cristãos, 
tomaram a cidade de Mascate, localizada na Arábia, porto situado na costa sul 
do Golfo de Omã, no ano de 1507, conservando a mesma até o ano de 1658. 
Os portugueses que seguiam para aquela cidade árabe levaram mercadorias, para 
ali fazerem a troca ou barganha e, quando voltavam a Portugal, eram chamados 
de “mascates”.

O caixeiro-viajante, assim como o mascate, era uma pessoa que vendia 
produtos fora de onde eles são produzidos. Antigamente, quando não havia a 
facilidade do transporte entre cidades, os caixeiros-viajantes eram a única forma 
de transportar produtos entre diferentes regiões fora das grandes cidades. 

Ainda hoje, encontramos estes profissionais nos locais remotos do país. São 
às vezes a única possibilidade que as pessoas têm de comprar alguma novidade. 

SegundoPedrino (s.d.):

O caixeiro-viajante é sempre aquele personagem que chega misterioso 
num vilarejo distante, com sua cultura, seus cultos e sua rotina 
estabelecida.
Com esta figura, notícias, produtos e negócios corriam as estradas 
e interligavam os estados, unindo pontos distantes e aproximando 
culturas. Era a personificação do Sedex, e-mail e nossas lojas ponto 
com.  O progresso por muitos anos foi levado no lombo de um burro 
ou jerico, levando bem-estar e conforto aos lares brasileiros com suas 
quinquilharias.

Até um passado bem recente, com os meios de comunicação ainda obsoletos, 
o caixeiro-viajante foi um elo vital na integração dos mundos da indústria, do 
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comércio e do consumo. Os produtos e artigos, necessários ou supérfluos, chegaram 
aos mais diferentes e distantes mercados pelo trabalho avançado desse “tirador 
de pedido”.

Paraa Confederação Nacional do Comércio, segundo Almeida (1995, p. 
142), tem diferença entre mascate e caixeiro-viajante: 

O mascate é um comerciante autônomo que vai se desfazendo do seu 
estoque à medida que seus artigos vão sendo vendidos. Já o caixeiro-
viajante é um empregado que normalmente recebe comissões sobre 
as vendas, é um ‘tirador de pedidos’, ou seja, vende aquilo que será 
entregue depois. 

O tropeiro era considerado o “bandeirante do comércio” e se destaca com a 
febre do ouro e o apogeu da economia mineira, no século XVII.  Foi caracterizado 
como uma figura mercantilista, há evidências que ele teve um papel de extrema 
importância no início do varejo no Brasil.

J. F. Normano (1969 apud LAS CASAS, 2000, p.23)menciona:

Uma figura menos histórica, mais mercantilista veio substituir o 
bandeirante como fator de expansão. Temos de recordar os meios de 
comunicação do Brasil no começo do século XX. O tropeiro descrito por 
Bernardo Guimarães é o transportador de mercadorias, de pessoas, de 
dinheiros, de notícias e da correspondência postal. Ele é o intermediário 
para todas estas transações. O tropeiro movia-se vagarosamente de 
vila em vila, de fazenda emfazenda, de sertão em sertão pelas estradas 
abertas pelos bandeirantes.

O regatão era e é considerado o mascate fluvial da Amazônia, característico 
da região até hoje, percorre em seu barco rios e lagos, parando, de lugar em lugar, 
para comercializar e praticar o escambo4.

Estabelecendo-se na foz dos grandes rios; onde enchem os barcos com 
os mais diferentes produtos: cachaça, querosene, sal, charque, fósforos, fumo, 
munição para armas de fogo,tecidos, roupas dentre outros, eles sobem os rios 
à procura da freguesia, composta basicamente por seringueiros.Seus barcos 
são consideradosverdadeiros bazares flutuantes devido a grande quantidade de 
produtos.O comércio do regatão por ser à base de troca, ao descer o rio e retornar 

4  Escambo era a troca direta de mercadorias, sem a interveniência de moeda. (AURÉLIO, 2004).
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à sede, o seu barco estará cheio de novos produtos de troca: bolas-de-borracha, 
peixe-salgado, rede de tecum, chapéu feito de fibra de palmeira, peneiras, abanos, 
e outros utensílios produzidos pelo artesanato.

O regatão é um elemento civilizador naquelas regiões porser o único 
representante da civilização do século XX, que esses brasileiros verão. Após negociar 
com os seus fregueses, passa a contar as “novidades da cidade”, dando notícias de 
tudo. Leva jornais e lê as notícias principais. Para essas pessoas ele é um professor. 
Quase sempre o regatão toca violão, sanfona e pandeiro; e canta música de carnaval, 
distraindo essas pessoas, e depois se despede.

MODERNIZAÇÃO DAS VENDAS

Passados os séculos, a figura do vendedor ainda continua sendo essencial 
no desenvolvimento do comércio. É aquele profissional que se dedica, totalmente, 
a conquistar clientes, sendo indispensável para o sucesso de qualquer empresa de 
vendas. O vendedor não é mais um falador, mas é a pessoa que leva o dinheiro 
para dentro da empresa, com lucro. E para que isso ocorra, ele deve ser formado 
e ter cultura.

Mesmo com toda modernidade, novos canais de vendas, aliadas às facilidades 
bancárias de cobrança e pagamento, não colocaram fim nesta importante atividade, 
quevem se adaptando aos novos tempos.

Alexandrini(2000, p. 18) diz que:

Com os avanços científicos e tecnológicos como a máquina a vapor, 
luz elétrica, telefone, rádio, televisão, computador e inúmeros outros, o 
comércio vem se modificando e ampliando sua área de alcance levando 
ou facilitando a chegada de produtos e serviços nos locais mais remotos 
da terra.

Alexandrini (2000, p. 20) nos diz ainda que “Um dos avanços mais 
expressivos dos últimos tempos foi a Internet [...]”.

Segundo Wirth (2002, p.1),“A Internet teve seu início em 1969 pela 
empresa ARPA, mas foi em 1993 que abriu á nível mundial, deixando de ser de 
natureza acadêmica para se transformar na Internet comercial dos dias de hoje.”

No universo virtual um profissional da área comercial não atua de forma 
muito diferente, uma empresa interessada em ampliar seus negócios no campo 
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virtual, hoje, poderia até mesmo criar uma equipe de avatares5 capazes de chegar 
aos lugares mais remotos e se relacionar através da linguagem virtual.

O cenário virtual difere por se tratar de um ambiente sem espaço geográfico 
real, porém trás toda uma cultura em movimento, uma história que ainda esta 
sendo escrita. Existem muitas opiniões sobre as relações virtuais, onde alguns 
defendem que não se pode substituir os sentidos e a percepção do contato direto e 
tudo mais.Desde que foi liberada para uso comercial, a Internet tem sido utilizada 
como meio de comercialização dos mais diferentes produtos e serviços. O comércio 
feito através da Internet muda os parâmetros do comércio tradicional em vários 
aspectos, principalmente com respeito à escala do mercado potencial e ao custo 
envolvido em todas as operações comerciais, deste a obtenção de informações 
sobre produtos até o custo do próprio produto. Com isso a área de abrangência 
que antes atingia uma determinada região ou país agora atende o mundo.

Segundo Trepper (2000, p. 3) “O Comércio eletrônico já existe, em várias 
formas, desde o final da década 1960, mas desde 1993, novas tecnologias, em 
constante evolução, permitem às empresas realizar funções de negócios eletrônicos 
(e-business) com maior eficiência [...]”.

Hoje se as empresas quiserem se manter competitivas no mercado em que 
atuam, mesmo que sejam tradicionais, devem pelo menos manter uma página 
na internet.

Segundo Kotler (2000, p.681), “A Internet é uma malha global de redes 
de computadores que tornou possível a comunicação mundial instantânea e 
descentralizada”.

Trepper (2000,p. 3) diz que “[...]empresas que não aderirem à febre do 
comércio eletrônico acabarão ficando para trás, comendo poeira.”

Albertin (2000, p. 15) define o comércio eletrônico como sendo “A realização 
de toda cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por 
meio da aplicação intensa de tecnologias de comunicação e informação, atendendo 
aos objetivos do negócio”. Diz aindaque os processos podem ser realizados de 
forma completa ou parcial, incluindo transações negócio-a-negócio, negócio-
a-consumidor, intra-organizacional, numainfra-estrutura, predominantemente 
pública, de fácil e livre acesso com baixo custo.

Para Coelho (2002, p. 32) “O comércio eletrônico é avenda de produtos 
(virtuais ou físicos) ou a prestação de serviços realizados em estabelecimento virtual. 
A oferta e o contrato são feitos por transmissão e recepção eletrônica de dados. 

5  Termo que se refere à representação interativa de humanos em um ambiente de realidade virtual.



48 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, a. 3, n. 5, p. 41-62, jul./set. 2012

O comércio eletrônico pode realizar-se através da rede mundial de computadores 
(comércio internetenáutico) ou fora dela”. 

O comércio eletrônico é considerado uma atividade fundamental para o 
desenvolvimento do setor produtivo, pois possibilita a ampliação e a diversificação 
dos mercados consumidores, promove o desenvolvimento das atividades 
comerciais pela introdução de novos mecanismos de comercialização e acelera o 
desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias de informação.

O comércio eletrônico é caracterizado pelo uso de meios eletrônicos para a 
condução de transações comerciais entre empresas, governo e consumidores.Para 
que essas transações sejam possíveis temos os servidores de comércio eletrônico, 
que seriam os sistemas compostos por hardware e software que implementam um 
conjunto de serviços de comércio eletrônico (localização de produtos, elaboração 
de pedidos, efetivação de pagamentos e atendimento ao consumidor).

O comércio eletrônico é formado por diversas modalidades:

Business to Business (B2B): de empresa para empresa;
Business-to-consumer ou business-to-customer (B2C): entre as empresas 
e o consumidor final;
ConsumertoConsumer(C2C):   a comercialização de bens ou serviços entre 
consumidores finais, sem intermediários;
Governmenttoconsumers (G2C): entre governos e consumidores, por 
exemplo, o pagamento de impostos, multas e tarifas públicas;
GovernmenttoBusiness(G2B):  entre governo e empresas, por exemplo: as 
compras pelo Estado através da internet por meio de  licitações, tomada 
de preços, etc.

Segundo Trepper (2000, p. 25) “[...]o comércio eletrônico nem sempre 
compensa. O desenvolvimento das infra-estruturas e das aplicações de comércio 
eletrônico não é tão fácil nem tão barato quanto muitos imaginam”.
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Tabela 1 - 20 Países com maior número de Internautas

Fonte: E-commerce Org. http://www.e-commerce.org.br/stats.php

Tabela 2 - Evolução do Varejo Online - Pesquisa e-Bit

Fonte:E-commerce Org. http://www.e-commerce.org.br/stats.php
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No gráfico 1 podemos observar o crescimento do faturamento (em bilhões 
de reais) nas compras efetuadas através do comércio eletrônico (e-commerce).

Gráfico 1 - Evolução do Varejo Online - Pesquisa e-Bit
Fonte:E-commerce Org. http://www.e-commerce.org.br/stats.php

Tabela 3 - Produtos Mais Vendidos no Varejo on-line do Brasil

Fonte:Ebit Empresa. http://www.ebitempresa.com.br/sala_imprensa

Na tabela 3 ve-seas mudanças no comportamento de compra do consumidor, 
alguns itens tiveram um aumento nas vendas e outros por sua vez diminuíram. O 
item eletrodomésticos que era o quinto colocado no ano de 2007 cedeu espaço 
para a telefonia celular em 2008.

Ao fazer uma simples regra de três, utilizando os dados da tabela 4,no 
período de 2001 a 2010 chegamos à conclusão de que em 9 anos a quantidade 
de usuários ou e-consumidores aumentou em aproximadamente 2090%.
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Tabela 4 - Quantidade de e-consumidores no Brasil - eBit (em milhões)

Fonte:E-commerce Org. http://www.e-commerce.org.br/stats.php

O foco do trabalho foram as redes supermercadistas, que de acordo com 
Graeml (2000, p.2) é um setor que vem sendo submetido a enormes transformações, 
ao longo dos últimos anos. As grandes redes, nacionais e multinacionais, têm agido 
de forma agressiva no mercado, fazendo-se valer de suas vantagens de custo ao 
negociar grandes volumes com seus fornecedores. Os pequenos supermercados 
locais, e mesmo redes regionais, encontram dificuldade de competir nesse mercado, 
cedendo, normalmente, à pressão dos grandes pela aquisição de seus negócios, em 
busca de escalas ainda maiores.

Um supermercado que venda pela Internet precisa ter funcionários 
selecionando e coletando os produtos, embalando de uma forma mais cuidadosa 
e cara do que o simples saquinho e fazendo um transporte que, por não ser 
imediato, precisa ser feito em veículos especialmente adaptados para transportar 
separadamente itens congelados, frios e em temperatura ambiente. (PERSONA, 
s.d.)

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada via questionário através de visitasaos 
maioressupermercados da área central da cidade Rio do Sul, com o intuito de 
ver se estão preparados para a modalidade de comércio eletrônico tantopara 
consumidores finais (B2C), como sua relação de compra com os fornecedores 
(B2B).A escolha da área central da cidade deu-se porque a abrangência da Internet 
banda larga está em uma área de 5km do entorno do centro da cidade, ou seja, os 
supermercados fora desta área ficam sem acesso adequado para uso de comércio 
eletrônico.

O supermercado da Cravil não foi incluído nessa pesquisa visto que a sua 
área de atuação é focada nas associações de produtores ruraise estar localizada na 
área da BR-470.
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Tabela 5 - Supermercados visitados

Fonte: Dados coletados pelo autor

A Rede Master Vale conta hoje com 37 empresas em 29 municípios na 
região do Alto Vale do Itajaí, destes, quatro (04) estão em Rio do Sul. A Rede 
Smart de supermercados está presente hoje em 571  cidades brasileiras, 20 estados, 
mais Distrito Federal. Sendo que em Rio do Sul conta apenas com um (01) 
representante da rede

Tabela 6 – Perguntas aplicadas aos supermercadistas

Fonte: Acervo do autor



53Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, a. 3, n. 5, p. 41-62, jul./set. 2012

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Segundo Lohse e Spiller (1998 apud GRAEML, 2000, p. 6), visitas e vendas 
adicionais são geradas em decorrência de promoções. Cada hora de promoção 
na tela de entrada dos sities de shopping-centers eletrônicos é responsável por um 
aumento de 4% nas vendas e 1,4 % no tráfego de clientes pela loja.  

Dos supermercados entrevistados seis (06) responderam, um (01) não 
respondeu eum (01) respondeu parcialmente.Para um melhor entendimento foi 
analisado o site do supermercado que respondeu parcialmente, na obtenção de 
maiores dados. A seguir, são relatados alguns resultados obtidos.

Gráfico 2 – Meios de comércio eletrônico
Fonte: Acervo do autor

No gráfico 2 pode-se constatar que dos 08 supermercados visitados quatro 
(04) não utilizam nenhum meio de comércio eletrônico, três (03) utilizam 
newsletter e três (03) utilizam catálogo on-line.
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Gráfico 3 - Estrutura de comércio eletrônico
Fonte: Acervo do autor

O gráfico 3 nos mostra que 57% dos supermercados não possui uma 
estrutura definida com a finalidade de comércio eletrônico e 43% dos que possuem 
é estrutura própria.

Gráfico 4 – Operações através de meios eletrônico
Fonte: Acervo do autor

O gráfico 4 mostra as informações que os clientes podem obter através 
de meios eletrônicos,16% dos entrevistados permitem visualizar produto, 16% 
visualizar produtos e preços, 17% receber promoções, 17% fazer sugestões, 17% 
fazer reclamações e 17% sanar dúvidas sobre produtos e serviços. Mas nenhum dos 
supermercados permite que o cliente faça compras através de meios eletrônicos.

No gráfico 5 podemos ver que 50% dos entrevistados não utilizam o 
comércio eletrônico como fonte de pesquisa sobre seus concorrentes. Mas um 
destes que fazem parte do 50% informou que faz a pesquisa in loco.
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Gráfico 5 – Acompanhar preços/promoções de seus concorrentes
Fonte: Acervo do autor

A pós-venda é o momento de manter o cliente satisfeito e fidelizá-lo, mas 
mesmo assim, conforme gráfico 6,75% dos supermercados consultados não fazem 
o pós-venda com seus clientes, contra 25% dos que o fazem. 

Gráfico 6 - Fidelização do Cliente (pós-venda)
Fonte: Acervo do autor

O acesso através de meios eletrônicos tornamas tarefas diárias mais fáceis e 
ágeis, mas mesmo assim 78% deixam de utilizá-lo. Apenas 22 % utilizam e-mail, 
conforme gráfico 7.
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Gráfico 7 -Adquirir produtos com fornecedores (B2B)?
Fonte: Acervo do autor

Os supermercados estão optando pelo boleto bancário como forma de 
pagamento de seus pedidos, em alguns a utilização chega a 100%, conforme 
gráfico 8.

Gráfico 8 - Boleto bancário do fornecedor – CNAB
Fonte: Acervo do autor

O gráfico 9 mostra que a nota fiscal eletrônica já faz parte da vida dos 
supermercados, alguns mais outros menos, tendo uma variação entre 70% a 100% 
dos que a utilizam. Mas a tendência é de que todos atinjam 100%.



57Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, a. 3, n. 5, p. 41-62, jul./set. 2012

Gráfico 9 - Nota fiscal eletrônica do fornecedor – SPED
Fonte: Acervo do autor

As compras efetuadas pelos supermercadistas são diretamente com o 
vendedor e no máximo por e-mail. No gráfico 10 pode-se averiguar que nenhum 
deles se utiliza de um acesso através de usuário e senha (RND) para montar seu 
pedido pela Internet.

Gráfico 10 -Inclui diretamente pedido para fornecedor – RND
Fonte: Acervo do autor

No gráfico 11 pode-se ver nitidamente que apenas um dos entrevistado 
tem 70 % de seus pedidos monitorados através do aviso e embarque e situação 
de entrega da transportadora.
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Gráfico 11 - Aviso de embarque e situação da entrega da transportadora
Fonte: Acervo do autor

O gráfico 12, mostra que 86% dos supermercados utilizam boleto bancário 
e apenas 14% ainda utilizam depósito em conta.

Gráfico 12 - Forma de pagamento com fornecedores
Fonte: Acervo do autor

VANTAGENS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO

A principal vantagem do comércio eletrônico é a sua capacidade atingir 
um mercado à escala global, sem que isso implique, necessariamente, um 
grande esforço financeiro. Os limites deste tipo de comércio não são definidos 
geograficamente, o que permite aos consumidores proceder a uma escolha 
global, obter a informação necessária e comparar as ofertas de todos os potenciais 
fornecedores, independentemente das suas localizações.
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Ao permitir a interação direta com o consumidor final, o comércio 
eletrônico permite diminuir o comprimento da cadeia de distribuição dos 
produtos, ou mesmo, por vezes, eliminá-la completamente. Cria-se desta forma 
um canal direto entre o produtor ou prestador de serviços e o consumidor final, 
permitindo oferecer produtos e serviços que se ajustem às preferências individuais 
do mercado-alvo.

O comércio eletrônico permite aos fornecedores estarem mais próximos dos 
seus clientes, traduzindo-se em ganhos de produtividade e competitividade para 
as empresas; como conseqüência, o consumidor sai beneficiado com a melhoria 
na qualidade do serviço, resultante da maior proximidade e de um suporte pré 
e pós-venda mais eficiente. Com as novas formas de comércio eletrônico, os 
consumidores passam a dispor de lojas virtuais abertas 24 horas por dia.

A redução de custos é outra das vantagens muito importante, normalmente 
associada ao comércio eletrônico. Quanto mais trivial for um determinado processo 
comercial, maior será a probabilidade do seu êxito, resultando numa significativa 
redução dos custos de transação e, logicamente, dos preços praticados aos clientes. 

Alexandrini (2000, p. 41) diz que “As facilidades de acesso à Internet 
com outros equipamentos como: celular, agendas eletrônicas, TV, e demais 
equipamentos eletrônicos em geral, tambémdevem contribuir para o ingresso 
de novos “e-consumidores” tornando o comércio eletrônico mais atrativo aos 
comerciantes.”

Tabela 7 – Vantagens do comércio eletrônico

Fonte: Alexandrini (2000, p. 41)
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DESVANTAGENS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO

As principais desvantagens associadas ao comércio eletrônico são:
• Forte dependência das tecnologias da informação e da comunicação (TIC);
• Insuficiência de legislação que regule adequadamente as novas atividades 

do comércio eletrônico tanto no nível nacionalquanto internacional;
• Os clientes não poderem tocar ou experimentar os produtos;
• A perda de privacidade dos utilizadores, a perda de identidade cultural e 

econômica das regiões e países;
• Insegurança dos internautas na realização das transações comerciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os supermercadistas devem ter uma estrutura bem definida para atender as 
novas demandas, com profissionais qualificados no conhecimento e utilização de 
novas tecnologias, 43% deles possuem estrutura própria para o comércio eletrônico. 
Hoje isso não é uma realidade visto que o principal problema é o alto custo de 
implantação e manutenção tanto com equipamentos como com funcionários. 
Apenas três (03) supermercados da cidade de Rio do Sul, além do seu catálogo 
impresso tem esse mesmo via on-line, 50% não utilizam nenhum meio de comércio 
eletrônico e apenas três (03) utilizam newsletter para informar seus clientes de 
promoções e serviços.Dos que utilizam meio de comércio eletrônico 57% tem 
uma estrutura interna criada com essa finalidade. Quanto ao acesso dos clientes 
pode-se dize que 16% permitem a visualização dos produtos ou produtos e preços 
e 17% serviços de atendimento ao consumidor (sugestões, reclamações, dúvidas), 
bem como receber promoções. Apenas 25% dos supermercadistas utilizam o 
comércio eletrônico como forma de ficar a par dos preços e promoções de seus 
concorrentes. Dos entrevistados 75% não fazem pós-venda com seus clientes. 
Nenhum dos entrevistados faz a compra de produtos através do site do fornecedor, 
utilizando usuário e senha (RND), mas 22% utilizam o e-mail. O boleto bancário 
do fornecedor (CNAB) foi à formamais utilizada pelos supermercadistas,chegando 
100% das vezes. O depósito em conta ainda é utilizado por cerca de 14% dos 
supermercadistas. A utilização de notas fiscais eletrônicas (SPED) na maioria dos 
entrevistados é de 100%. O aviso de embarque e situação de entrega da mercadoria 
da transportadora (EDIFACT) é utilizado 70% das vezes e por apenas um (01) 
dos entrevistados.
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Segundo os supermercadistas o comércio eletrônico é futuro, a evolução 
dos tempos, agilidade, praticidade, melhor controle das vendas, comodidade do 
cliente, mas que o comerciante perde nas vendas por impulso.Outros acreditam 
que demorará para as pessoas utilizarem o comércio eletrônico e que a cidade de 
Rio do Sul não está preparada para tal tecnologia, visto a precariedade e velocidade 
do acesso a Internet.Um supermercadista informou que o B2C não compensa 
visto ao alto custo, pois teria que aumentar o preço de seus produtos, entretanto 
disse que B2B é lucrativo, pois a venda é em grande quantidade.

Diante de tantos relatos um supermercado informou que possui o projeto 
para implantar as vendas on-line. Outro por sua vez que só implantará quando 
algum supermercadista da cidade o fizer. Enquanto essa nova realidade não se 
concretiza vamos continuar indo até aos supermercados e ficar algumas horas 
fazendo compras, e esperar que alguma empresa veja e se interesse por esse nicho 
de mercado.
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UTILIZANDO A ENGENHARIA DE USABILIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SISTEMA WEB1

Gilmara Elisa dos Santos 2

Fernando Andrade Bastos3

RESUMO
O objetivo deste artigo é mostrar a importância da engenharia de usabilidade no 
desenvolvimento de aplicativos para web. Evidentemente, a informática evoluiu 
absurdamente nos últimos anos e essa situação obriga a especialização nessa área de 
conhecimento. No passado, não muito distante, os projetos por mais que seguissem 
metodologias de desenvolvimento de sistemas, pouco ou em nada se preocupavam com 
as questões de eficiência e ganho real do tempo de desenvolvimento. A Engenharia da 
Usabilidade pode ser aplicada em todo e qualquer projeto de sistemas, porém o foco nesse 
trabalho, resume-se à web, ou seja, sistemas desenvolvidos para a internet de tal forma que 
os objetivos específicos do software sejam alcançados com eficiência e satisfação. Buscou-
se nesse trabalho, esclarecer os benefícios e vantagens de optarmos por uma metodologia 
que contempla a Engenharia de Software e a Usabilidade como pontos centrais para o 
ganho de tempo, e por conseqüência, a eficiência do projeto com redução de custo de 
desenvolvimento, manutenção e treinamento, ganho de tempo.
Palavras-chave:Engenharia de Software, usabilidade, projeto de sistemas. 

ABSTRACT
The goal of this paper is to show the importance of usability engineering in developing web 
applications. Of course, data processing has evolved in last years and this situation requires the 
expertise in the knowledge area. In the past, the projects that followed most methodologies 
of development systems had little or no concern on issues of efficiency and gaining real time 
development. The Usability Engineering can be applied in any system design, but the focus in this 
study boils down to the web, or systems developed for the Internet so that the specific objectives of 
the software are achieved with efficiency and satisfaction. We seek in this paper to clarify the benefits 
and advantages to opt for a methodology that addresses the software engineering and usability as 
central points for time saving, and consequently, the design efficiency with reduced development 
cost, maintenance and training, and gains inlead time.
Keywords: Software Eng ineering, usability, systems project
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1. INTRODUÇÃO

Aelaboração de sistemas é uma atividade extremamente complexa e a crescente 
busca de soluções faz com que não se perca mais tempo para um desenvolvimento 
inadequado. Alguns nãos atrás a Engenharia de Software focava metodologias de 
desenvolvimento de sistemas muito focadas em documentação. Obviamente que 
esses estudos eram importantíssimos, porém o foco do projeto tinha uma visão 
míope. Infelizmente, as ferramentas não ajudavam e o que se percebia era um 
custo demasiadamente grande dispendido com a documentação dos sistemas, e, 
além disso, atrasos na entrega dos projetos e pouquíssima percepção na atividade 
principal: desenvolvimento e manutenção do aplicativo.

Como o mundo é dinâmico e a evolução é constante, a Engenharia de 
Software seguiu esses princípios.O propósito real deste trabalho está focado 
na engenharia da usabilidade para projetos de sistemas de informática a serem 
desenvolvidos para a web.

Desta forma,inicialmente optou-se por  estudar e demonstrar a evolução 
da Engenharia de Software, sua aplicabilidade, real necessidade e importância da 
usabilidade, principalmente em projetos de sistemas aplicados a Web4. Além disso, 
ampliou-se os estudos de forma a esclarecer como a Engenharia da Usabilidade, ramo da 
Engenharia de Software que pode auxiliar as empresas a reduzirem custos, aumentar a 
perfomarnce de desenvolvimento, qualificar seus produtos, em projetos de informática.

Evidente que quando as pessoas enfrentam dificuldades com os produtos e 
serviços oferecidos, o negócio sofre, e muitas vezes acabam por desistir. Facilitar o 
processo é um diferenciador chave em qualquer segmento, e na informática deve 
ser um objetivo para qualquer software

O artigo foi desenvolvido usando pesquisa exploratória do tipo bibliográfica, 
com procedimentos empíricos através de levantamento documental, interposto com 
opiniões pessoais críticas e com amplitude para contribuir com o campo estudado, 
ou seja, a engenharia da usabilidade. 

2. ENGENHARIA DE SOFTWARE

A Engenharia de software é uma área do conhecimento voltada para a 
especificação, desenvolvimento e manutenção de sistemas de software aplicando 

4  Refere-se a sistemas de documentos de hipermídia que são interligados e executados na  internet
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tecnologias e práticas de ciência da computação, gerência de projetos e outras 
disciplinas, objetivando produtividade e qualidade. Surgiu, no final da década de 
60, em uma tentativa de contornar a crise do software e dar um tratamento mais 
sistemático e controlado ao desenvolvimento de sistemas de software complexos, 
os quais se caracterizam por um conjunto de componentes abstratos de software, 
geralmente envolvendo estruturas de dados e algoritmos,encapsulados na forma 
de procedimentos, funções, módulos, objetos ou agentes interconectados entre 
si, compondo a arquitetura do software, que deverão ser executados em sistemas 
computacionais.

O processo de criação de um software busca a coerência de práticas que 
objetiva o desenvolvimento ou evolução dos sistemas. Estas práticas englobam 
as atividades de especificação, projeto, implementação e testes, e caracterizam-se 
pela interação de ferramentas, pessoas e métodos. 

No decorrer dos anos, os projetos de construção de sistemas complexos 
evoluíram. Novas metodologias e técnicas foram desenvolvidas e aprimoradas, 
com o intuito de diminuir os erros nas mais diversas fases de elaboração dos 
mesmos, bem como, adaptar-se aos novos rumos das tecnologias de informação 
e comunicação.

Dentro dessa característica, uma das principais sub-áreas da Engenharia 
de Software, está relacionada com a usabilidade, principalmente quando nos 
deparamos com aplicativos Web. Evidentemente, os benefícios que essa prática 
proporciona são inúmeros e quantificáveis.

O ciclo de desenvolvimento de um software vem sendo estudado e lapidado 
no decorrer desses anos, e os resultados positivos obtidos quando da utilização de 
métodos formais, levam ao uso destas ferramentas ou metodologias para garantia 
de projetos mais qualificados. Cita-se a seguir, alguns dos benefícios facilmente 
mensuráveis quando o foco do desenvolvimento é a Usabilidade:

a) Menor custo de desenvolvimento: estima-se que dois terços dos 
projetos de desenvolvimento de software têm seus custos acima do 
orçado. A integração da engenharia da usabilidade acelera o processo de 
desenvolvimento, podendo reduzir perdas em até 50% para a empresa;

b) Menor custo de manutenção: Métodos de engenharia de usabilidade são 
bastante efetivos na detecção de problemas relacionados à usabilidade 
no início do ciclo de desenvolvimento, quando são mais fáceis e baratos 
de corrigir. Sabe-se que 80% do custo no ciclo de vida de um software 
ocorre na etapa de manutenção, em virtude de requisitos funcionais 
não previstos ou não atendidos;
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c) Retenção de consumidores: a grande parte dos usuários de internet 
abandona um site se houver dificuldade para encontrar os temas 
pesquisados ou procurados, principalmente se houver dificuldade no 
processo de compra;

d) Maior eficiência: o usoinadequado de métodos de engenharia de 
usabilidade causa perdas financeiras em virtude da baixa produtividade 
no desenvolvimento de software e retrabalhos. 

e) Redução do custo de treinamento: a adequação do projeto a engenharia 
da usabilidade, diminuisensivelmente o investimento em treinamento, 
pela adequação da equipe os métodos.

Entretanto, infelizmente, as economias de custo devido a melhoras de 
usabilidade não são sempre tão visíveis para os desenvolvedores, assim como os 
pequenos benefícios espalhados entre muitos usuários.

3. ENGENHARIA DA USABILIDADE

A usabilidade está relacionada aos estudos de Ergonomia que é definido 
pela qualidade de adaptação de um sistema a seu operador e à tarefa que ele 
realiza. Como define Mayhew (1999), “Engenharia da Usabilidade éa disciplina 
que fornece métodos estruturados para a obtenção da usabilidade durante o 
desenvolvimento de sistemas interativos”.

O objetivo dessa engenharia é obter uma interface com alto grau de 
facilidade de uso. O processo de desenvolvimento que pode ser descrito em passos, 
que se seguidos à risca, garante uma interface com alta usabilidade. Este processo 
pode ser aplicado em qualquer tipo de interface, como por exemplo: websites, 
softwares e games. Seguindo esse propósito Jackob Nielsen, definiu onze passos. 
Porém, é perfeitamente aceitável que no mundo de hoje, nem sempre é possível 
segui-los na totalidade, geralmente por motivos de tempo, pressão de clientes e 
custos, o que é vital para muitas vezes para a sobrevivência econômica da empresa. 

Os passos iniciam pelo conhecimento do usuário, vital para credibilidade, 
aceitabilidade e mapeamentos dos requisitos que comporão o produto final. Não 
se faz necessário neste momento abordar todos os outros, mas cita-se alguns: 
analisar aplicativos concorrentes, estabelecer metas, fazer design participativo, 
aplicar os design e aplicar testes.

A busca da qualidade envolve diversos aspectos na produção de software, e 
pode ser classificada em básicas e implícitas. No primeiro grupo pode-se enquadrar: 
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funcionalidade, confiabilidade e segurança de uso. Com relação às qualidades 
implícitas – ou extras, deve-se analisar flexibilidade, adaptabilidade e facilidade de 
entendimento. Evidentemente que a interface, responsável pela interação homem-
computador, deve objetivar ao máximo a qualidade da comunicação.

Os fatores humanos e ergonômicos, quando analisa-se usabilidade, 
são extremamente mais abrangentes, pois variáveis como faixa etária, nível de 
conhecimento, tipo de aplicação podem influenciar e alterar a métrica da qualidade.

Da mesma forma, a usabilidade tem como objetivo elaborar interfaces 
capazes de permitir uma interação fácil, agradável, com eficácia e eficiência. Ela 
deve capacitar a criação de interfaces transparentes de maneira a não dificultar o 
processo, permitindo ao usuário pleno controle do ambiente sem se tornar um 
obstáculo durante a interação.

De acordo com Nielsen (1993), a usabilidade pode ser dividida em cinco 
critérios básicos:

• Intuitividade – O sistema deve apresentar facilidade de uso permitindo 
que, mesmo um usuário sem experiência, seja capaz de produzir algum 
trabalho satisfatoriamente.

• Eficiência – O sistema deve ser eficiente em seu desempenho apresentando 
um alto nível de produtividade.

• Memorização– Suas telas devem apresentar facilidade de memorização 
permitindo que usuários ocasionais consigam utilizá-lo mesmo depois 
de um longo intervalo de tempo.

• Erro – A quantidade de erros apresentados pelo sistema deve ser o mais 
reduzido possível, além disso, eles devem apresentar soluções simples e 
rápidas mesmo para usuários iniciantes. Erros graves ou sem solução não 
podem ocorrer.

• Satisfação – O sistema deve agradar ao usuário, sejam eles iniciantes ou 
avançados, permitindo uma interação agradável.

A usabilidade deve ser considerada pelos projetistas um investimento, 
visto que representaaproximadamente 10% do custo de um projeto. Além disso, 
ela melhora consideravelmente as métricas de vendas através de e-commerce, 
desempenho e produtividade do usuário, entre outras

A forma mais comum de se avaliar a usabilidade de um software é 
observando a sua interação com o usuário, podendo essa observação ser feita 
em laboratório, com uma quantidade representativa de usuários para o qual o 
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sistema foi desenvolvido, ou no próprio ambiente de trabalho onde o sistema 
será implantado. O mais importante nesse processo avaliativo é que, sempre que 
possível, deve-se utilizar o usuário certo para as tarefas certas, a fim de se obter 
o máximo dele.

A interface com o usuário é frequentemente o fator determinante para 
o sucesso de um projeto de software,levando a cerca de 50 a 80% dos projetos 
desenvolvidos se preocuparem com esse quesito. Há uma grandevariedade de 
técnicas de desenvolvimento e evolução que têm sido apresentadas para orientar na 
produção deaplicações de software utilizáveis. Estas técnicas, baseadas em padrões 
internacionais e práticas em uso, dãoorigem a um novo campo da engenharia 
que integra a Engenharia de Software e Interação HumanoComputador (IHC), 
o campo da Engenharia de Usabilidade.Os objetivos de IHC são desenvolver e 
fornecer sistemas que permitem aos usuários realizarem suastarefas utilizando 
computadores de forma: segura, efetiva, eficiente e agradável. Estes aspectos 
são,coletivamente, conhecidos como Usabilidade.

4. VERIFICANDO A USABILIDADE DE UM SITE

Com o objetivo de aliar teoria e prática, foi elaborada a análise  da 
usabilidade do site www.tokioveiculos.com.br, pertencente a uma revenda de 
automóveis situada em Rio do Sul, Santa Catarina. 

Para tal foram analisados alguns pontos, observando-se as seguintes métricas: 
Impacto do problema, persistência do problema e freqüência de ocorrência.

Fora utilizada a seguinte tabela, extraída e traduzida de Nielsen (2010):

Quadro 1 - Grau de Severidade dos Problemas de Usabilidade

Fonte: Nielsen (2010)
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4.1  DISPONIBILIZAR AJUDA CONTEXTUAL E DICAS.

Figura 1 –Imagem do site a ser analisado
Fonte: Acervo do autor

Além do título, as imagens poderiam ter mais dicas e informações para 
facilitar o entendimento pelo usuário

Tabela 01- Disponibilização de ajuda contextual

Fonte: acervo do autor
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4.2 ROTULAR GRÁFICOS E FOTOS SE OS RESPECTIVOS 
SIGNIFICADOS NÃO ESTIVEREM CLAROS NO CONTEXTO 
DO CONTEÚDO QUE COMPLEMENTAM. EX: ROTULAR A 
FOTO DE UM FILME QUE ILUSTRA UM FESTIVAL DE FILMES.

Figura 2–Imagem do site a ser analisado
Fonte: Acervo do autor

Tabela 02 – Rotular gráficos  e fotos da empresa

Fonte: acervo do autor
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4.3 ROTULAR FOTOS DA PÁGINA DA EMPRESA

Figura3–Imagem do site a ser analisado
Fonte: Acervo do autor

Fazer a descrição da imagem, por exemplo, fachada da empresa. 

Tabela 03 – Rotular fotos da página da empresa

Fonte: acervo do autor
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4.4 EXPLICAR PARA O USUÁRIO OS BENEFÍCIOS E A 
FREQÜÊNCIA DE PUBLICAÇÃO, ANTES DE SOLICITAR O SEU 
E-MAIL. VINCULE O REGISTRO A UM EXEMPLO DE BOLETIM 
OU DO MATERIAL PROMETIDO, E EXPLIQUE A POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE.

Figura 4–Imagem do site a ser analisado
Fonte: Acervo do autor

Tabela 04 - Explicar freqüência de benefícios

Fonte: acervo do autor

4.5 GRUPAMENTO POR LOCALIZAÇÃO

Alocar área de navegação principal em um local bastante destacado, de 
preferência ao lado do corpo principal da página. Evite posicionar qualquer área 
de navegação horizontal superior acima de itens gráficos (réguas horizontais ou 
áreas de banners). 



74 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, a. 3, n. 5, p. 63-76, jul./set. 2012

Figura 5–Imagem do site a ser analisado
Fonte: Acervo do autor

Banner bem no centro da página.
Tabela 05- Grupamento por localização

Fonte: acervo do autor
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4.6  LOCALIZAR OS ELEMENTOS MAIS CRÍTICOS DA PÁGINA 
ACIMA DA DOBRA (NA PRIMEIRA TELA DE CONTEÚDO, SEM 
ROLAR).

Figura 6–Imagem do site a ser analisado
Fonte: Acervo do autor

É preciso utilizar a barra de rolagem para ver os itens mais importantes. 

Tabela 06- Localizar elementos críticos da página

Fonte: acervo do autor

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para garantir qualidade dos sistemas a um custo baixo é necessário iniciar 
a análise de qualidade o mais cedopossível. Essaqualidade de sistemas pode 
sermedida em termos da sua usabilidade. Diversos métodosanalíticos têm sido 
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propostos para a análise de modelos desistemas desde o início do processo de 
desenvolvimento,incluindo métodos baseados na utilização de métodosformais 
de especificação e análise.

Este artigo apresentou uma breve revisão bibliográfica, conceituando 
engenharia de software e engenharia da usabilidade. Na tentativa de aprimorar o 
conhecimentoelaborou-se a análise de um site, com intuito de verificar na prática 
as teorias, de forma a comprová-las. Esclarecemos que foi analisa a versão anterior 
do site e que o mesmo fora atualizado corrigindo os problemas encontrados.

A evolução da informática em todos seus segmentos é indubitável,  
incontestável e ilimitada geograficamente. Evidentemente, isso acontece em 
virtude de vários aspectos tangíveis, como: preços acessíveis, miniaturização dos 
equipamentos, equipamentos de comunicação. Por outro lado, fatores intangíveis 
e de difícil mensuração são essenciais para o sucesso da informática. A engenharia 
de software e a engenharia da usabilidade possuem papel fundamental, visto que, 
buscam o aperfeiçoamento dos programas de computadores e sites, na expectativa 
de facilitar em todos os pontos o acesso e utilização pelo usuário.
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DESAFIOS GERENCIAIS E TÉCNICOS NAMIGRAÇÃO DE 
APLICAÇÕES PARA PLATAFORMA WEB1

Cleber Nardelli2

Fábio Alexandrini3

RESUMO
O artigo aborda o desafio que as empresas produtoras de software enfrentam a partir deste novo 
paradigma, que é a migração de suas aplicações legadas da plataforma desktop para web, utilizando-
se para isto de boas práticas e técnicas já conhecidas e consagradas de engenharia de software.Para 
abordar o problema estudado que envolve as principais dificuldades e as necessárias mudanças para 
alteração da tecnologia de desenvolvimento de software, este artigo fora baseado no estudo de caso 
em uma empresa de desenvolvimento de software da região do Alto Vale do Itajaí, seus produtos 
desenvolvidos são voltados para a área pública municipal. O principal objetivo do estudo deste caso 
foi analisar a situação dos softwares já desenvolvidos, como artefatos de documentação produzidos 
durante a sua concepção, verificando como o conteúdo existente poderá nortear a migração desses 
softwares legados para a tecnologia de desenvolvimento web, contribuindo desta forma para que 
novos projetos de migração deste porte façam uso de algumas das técnicas abordadas neste artigo 
e em consequência no melhor aproveitamento do tempo para o desenvolvimento desses projetos 
bem como a garantia da obtenção de um grau de qualidade maior.
Palavras-chave: mudança detecnologia, desenvolvimento de software, engenharia de software, 
software legado, software web.

ABSTRACT
The paper approaches the challenge that software development companies face while considering 
a new paradigm, that is, the migration of applications from the desktop to the web platform, using 
good practices and techniques that are already known and accepted in the software engineering. 
Approaching the issue involves the main difficulties and changes required to modify the software 
development technology. The paper is based on a case study conducted in a software company in 
the Alto Vale do Itajai area, its products are associated with the municipal public area. The main 
goal of the case study was to analyze the situation of the software that has been created, including 
the documentation produced during its development, examining how the existing content can lead 
the migration of the legacy software to the web development technology. It seeks to contribute to 
new migration projects by showing how some of the techniques discussed in the paper can be used. 
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In consequence, it seeks to make a better usage of the time for the development of the projects and 
ensure a higher degree of quality. 
Key-words: technology change, software developm ent, software engineering, legacy software, web 
software.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de aplicações para a plataforma web4 é uma realidade 
quechama a atenção, não só pelas características de ambiente distribuído, 
multiplataforma, etc., mas também pela recente onda que toma conta da grande 
maioria das empresas produtoras de software “a migração de seus produtos para web”.

Contudo, temos hoje um cenário onde as aplicações existentes estão mal 
documentadas, ou ainda não estão documentadas. Quando a maioria dessas 
aplicações foi desenvolvida, não havia grandes preocupações com métodos 
eficientes de desenvolvimento, cada empresa desenvolvia software da maneira como 
lhe era possível ou cômodo, os poucos padrões existentes para documentação, 
especificação e construção de software não eram seguidos ou pouco seguidos.

A web 2.0 trouxe consigo tecnologias inovadoras que hoje estão em nosso 
cotidiano, como as redes sociais. Essas redes mudaram consideravelmente a maneira 
como interagimos e nos comunicamos.

Como inovação recente podemos destacar o surgimento da versão 5 do 
HTML5. Trata-se da nova versão do padrão mundialmente conhecido como 
HTML. Esta versão vem de encontro às necessidades atuais da web, dispensando 
em muitos casos o uso de bibliotecas e pacotes auxiliares para tarefas como 
animação.

Apesar de as tecnologias envolvendo o desenvolvimento web já estarem em 
um estágio bem amadurecidosendo constantemente atualizadas, faz-se necessário 
o uso de técnicas ou a criação delas bem como o uso de processos de criação de 
software já conhecidos, para o desenvolvimento de aplicações com a finalidade de 
uso diário no ambiente de trabalho das pessoas. Embora existam sites web para 
prestação de serviço à vários setores da sociedade, é mais comum a existência de 
aplicações em ambiente desktop para uso corporativo.

Neste artigo são abordados pontos importantes no uso de alguns artifícios 
já conhecidos da engenharia de software para a melhor condução da migração de 
aplicações legadas de ambiente nativo desktop para web.

4  WWW ou World WideWEB, em português “Rede de Alcance Mundial”.
5  Acrônimo em inglês de HyperTextMarkupLanguage, que signifi ca Linguagem de Marcação de Hipertexto. 

Linguagem simplifi cada de marcação utilizada para produção de páginas web. É executada na estação de 
trabalho (lado cliente).
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1. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA WEB

O Desenvolvimento de software web difere-se em partes do desenvolvimento 
de aplicações conhecidas como desktop, principalmente por que a grande massa 
de regras de negócio desenvolvida encontra-se no lado cliente, diferentemente do 
ambiente web onde esta massa está concentrada no lado servidor. Além disso, a 
interface conhecida como gui6 para sistemas de plataforma desktop, até mesmo 
por estarem em um ambiente de rede conhecido como LAN7, disponibiliza 
ao desenvolvedor a possibilidade de exibir diversas informações em uma única 
tela, com pouca perca de performance. Este cenário no ambiente web deve ser 
reconsiderado à medida que o processamento de dados ocorre no servidor e que 
o lado cliente nem sempre estará em uma rede deste tipo.

Segundo Pressman (2006), na década de 1990 o “boom” da web veio com 
o surgimento de diversas empresas “pontocom”. Neste mesmo período surgiu um 
novo paradigma no desenvolvimento de aplicações, chamado de – desenvolvimento 
web (ou webapp) – que se preocupava mais com alcançar prazos estipulados do que 
com técnicas de desenvolvimento de software já existentes e de uso comprovado 
pela engenharia de software, ele também comenta:

“Nos primeiros dias da WorldWide Web (entre 1990 e 1995), os “sites 
web” eram formados de pouco mais do que um conjunto de arquivos 
de hipertexto ligados que apresentavam informação usando texto e um 
pouco de gráficos. Com o passar do tempo, a HTML foi crescendo 
com ferramentas de desenvolvimento (por exemplo XML, Java) que 
habilitaram os engenheiros web a fornecer capacidade computacional 
junto com a informação.” (PRESSMANN, 2006, p. 379).

As tecnologias de desenvolvimento web evoluem constantemente. Por volta 
do ano de 2003, surgiu um novo conceito batizado de web 2.0, havia uma mudança 
visível no modo como as pessoas e os negócios estavam usando a web, nesta mesma 
onda o desenvolvimento das aplicações para esta nova web também teria que ser revisto.

6  Acrônimo em Inglês para GraphicalUser Interface, ou seja, a Interface Gráfi ca do Usuário de sistemas de 
computador. Permite a interface do usuário com o sistema através de elementos gráfi cos como ícones e outros 
indicadores visuais.

7  Acrônimo em Inglês para Local Area Network, ou seja, uma rede de computadores local.É utilizada para a 
interconexão de diversos tipos de equipamentos contendo este suporte, com a fi nalidade da troca de dados 
entre eles. Este tipo de rede é conhecida como local por possuir uma área limitada de cobertura, geralmente 
um escritório ou um prédio.
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Segundo DEITEL (2008), o crescimento da web 2.0 está vinculado 
principalmente à:

“[...] Primeiro, o hardware estava se tornando cada vez mais barato e 
rápido, com capacidade de memória e velocidade aumentando a altas 
taxas. A lei de Moore afirma que o poder do hardware dobra a cada 
dois anos, enquanto o preço permanece essencialmente o mesmo, o 
que permite o desenvolvimento de aplicações com alta demanda que 
antes teria sido impensável. Segundo, o uso da internet de banda larga 
explodiu – um estudo da Pew Internet em março de 2006, revelou 
que 42 por cento dos adultos norte-americanos tinham internet de 
alta velocidade. Terceiro, a farta disponibilidade de software de código 
aberto resultou em opções de software personalizáveis de custo mais 
baixo e até mesmo gratuitas, o que facilitou a criação de novas empresas 
de Web 2.0 e diminuiu grandemente o custo do fracasso. Quarto, 
diferentemente da Web 1.0 (o estado da web durante a década de 
1990 e início da década de 2000), há vários modelos tipo “faça-fácil” 
disponíveis para monetizar os códigos na web 2.0 – a geração imediata 
de lucro, ainda que modesto, possibilita um crescimento mais estável 
das novas empresas.” (DEITEL, 2008, p. 3).

 
Como principal ponto da “explosão” da web 2.0, dos citados por DEITEL, 

pode ser enfatizado o uso de softwares de código aberto, disponível para que 
qualquer um possa usar e (quando possível) modificar com pouca ou nenhuma 
restrição. Criou-se um novo universo onde as comunidades virtuais colaboram 
para desenvolver softwares por vezes até melhores do que softwares proprietários, 
como é o caso da linguagem de desenvolvimento PHP8.

2 REENGENHARIA DE SOFTWARE E O PROCESSO

Como cenário principal pode-se considerar um software que por muito 
tempo (em torno de 10 a 15 anos) tem servido aos princípios norteadores da 
organização. Ele é utilizado regularmente como forma de operacionalização dos 
negócios, além de gerar algumas informações gerenciais como forma de apoio a 
tomada de decisão, mas ele está ficando velho, quebra com frequência, as reparações 

8  Acrônimo de PHP: Hypertext Preprocessor, linguagem de programação de computadores interpretada, livre 
e utilizada para web. É executada no servidor de aplicações.



82 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, a. 3, n. 5, p. 77-92, jul./set. 2012

estão levando mais tempo do que se prevê e por fim deixou de representar a 
tecnologia mais evoluída em termos de desenvolvimento de sistemas.

Segundo Furlan (1994, p. 40) a reengenharia é um “Conjunto de técnicas e 
ferramentas orientadas à avaliação, reposicionamento e transformação de sistemas 
de informação existentes, com o objetivo de estender-lhes a vida útil e ao mesmo 
tempo, proporcionar-lhes uma maior qualidade técnica e funcional”.

Este é o ponto onde a maioria das empresas produtoras de software se 
encontra. Este é o momento de mudança. Esta mudança não significa apenas 
selecionar a tecnologia mais recente em termos de linguagem de desenvolvimento, 
e reescrever todas as telas utilizando-a. Neste contexto outras atividades são 
necessárias, como avaliar o que deverá ser migrado, como isto será feito, quais as 
regras de negócio que definirão as funcionalidades que o software deverá prover 
aos usuários.

Sobre este assunto, Pressmann (2006) comenta que:

“O software é frequentemente a realização de diversas regras de negócio. 
À medida que essas regras se modificam, o software também deve 
ser modificado. Hoje em dia, importantes empresas tem dezenas de 
milhares de programas de computador que apoiam as regras de negócio 
antigas. À medida que os gerentes trabalham para modificar as regras, 
a fim de conseguir maior eficiência e competitividade, o software deve 
acompanhar o ritmo. Em alguns casos isso significa a criação de novos 
sistemas[...].” (PRESSMANN, 2006, p. 682).

O processo de migração de todo este artefato produzido para uma nova 
plataforma de desenvolvimento, dependendo do tamanho do software é bastante 
dispendioso e pode selar o sucesso ou o fracasso de um projeto. Como será feito 
para que nada seja esquecido durante este processo, causando grandes prejuízos 
na entrega do produto final?

Invariavelmente a resposta para esta pergunta passa não só pela elaboração 
de um processo definido, mas também pela mudança de alguns papéis dentro da 
organização. Para que um bom processo possa ser executado são necessárias outras 
variáveis como Pessoas e Tecnologia.

SegundoPressmann(2006), “[...] um processo de software define a 
abordagem que é adotada quando o software é elaborado. Mas a engenharia de 
software também inclui tecnologias que constituem um processo[...]”.
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3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E E-GOV

A ideia de colaboração existente por trás da web 2.0, abriu novos modelos 
de negócio. Alguns desses negócios seriam praticamente inviáveis dez anos atrás. 
O serviço de pregão eletrônico on-line, onde uma empresa pode ofertar seus 
produtos para diversas outras instituições é um exemplo.

Observando este cenário a administração pública juntamente com iniciativa 
privada, formaram o conceito de e-gov.

No artigo “Prefeitura Virtual: a Internet a serviço da comunidade”, os 
autores se referem a este quadro da seguinte forma:

“As novas tecnologias de informação e comunicação têm o potencial 
para melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos e privados, 
melhorar a inserção das empresas locais numa economia cada vez mais 
globalizada e competitiva através de um relacionamento mais ágil com 
o governo [...]”. (ALEXANDRINI, Fábio; PISKE, Ingobert; PISKE, 
Ricardo, 2005, p 2).

Neste aspecto a administração pública municipal, como um todo tem 
procurado diversificar a oferta de serviços disponíveis não só para empresas, mas 
também para o cidadão.

Além disso, atos legais também incentivam a prestação de serviçosà 
comunidade.Em maio deste ano encerrou o prazo para que prefeituras com 
mais de 100.000 habitantes se adequassem à lei complementar n. 131, de 2009, 
também conhecida como Lei da Transparência. Através deste serviço prestado em 
tempo real o cidadão poderá acompanhar os gastos realizados pela administração 
pública. É dever das prefeituras divulgar o lançamento e o recebimento de toda 
a receita das unidades gestoras.

4 ABORDAGEM DO CASO DE ESTUDO

No caso em estudoexiste um cenário semelhanteao mencionado 
anteriormente. O software que deverá passar por um processocompleto de 
reengenharia é um ERP para órgãos públicos municipais, que conta com 27 
módulos, conforme apresentado no quadro 1.
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Quadro 1 - Módulos do Sistema ERP da Gestão Pública Municipal
Fonte: Acervo do Autor

Dos módulos apresentados no quadro 1, vários estãodesenvolvidos sob a 
plataforma desktop tradicional, outra parte dos módulos encontra-se desenvolvida 
para plataforma web, porém nesses casos ou tratam-se de módulos novos ou 
módulos pequenos que foram refeitos quase que em sua totalidade.

Trataremos aqui especificamente da migração dos módulos desktops para a 
plataforma web. A empresa tem o perfil onde a mesma desenvolve a maior parte 
das tecnologias utilizadas para o planejamento, criação e implantação dos produtos 
desenvolvidos. A empresa conta hoje com clientes distribuídos nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo 
e Goiás, porém, como mostra o gráfico 1, na região sul é onde se concentra o 
maior número de clientes.

Gráfi co 1 - Clientes por Região
Fonte: Acervo do Autor

 Os clientes são basicamente órgãos Públicos municipais, Prefeituras, 
Câmaras de Vereadores, Samaes, Fundações, Autarquias, Fundos e também postos 
de saúde, através do uso do software de saúde.

 A empresa conta hoje com clientes nos estados de Santa Catarina,Rio 
Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Tocantins, 
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porém a maior força de clientes, cerca de 50%, está distribuída na região sul 
do país. É importante salientar que a entrada de software ERP público em 
especial para órgãos municipais, em municípios de qualquer estado novo poderá 
significar alterações em vários requisitos, culminando muitas vezes em necessária 
reestruturação de estruturas de dados bem como de programas, haja visto que as 
leis regulamentadoras para prestação de contas em nível estadual são específicas 
para cada estado.

A empresa também conta com um contingente de pessoal especificamente 
na área de desenvolvimento suficiente para a demanda atual, porém existe uma 
pretensão de aumentar este contingente de 10% a 15% ainda no ano de 2010. 

De acordo com o gráfico 2, apenas 39% do contingente de pessoal possui 
mais de 3 anos de experiência com desenvolvimento na plataforma web. Através 
de uma mescla de profissionais pôde-se organizar a equipe de forma que a entrada 
de novos colaboradores seja possível, isto fica evidente quando se verifica que os 
outros 61% possuem menos de 2 anos de experiência.

Porém faz-se necessário que os papéis sejam distribuídos entre as pessoas 
levando-se em conta não somente o tempo de experiência em desenvolvimento 
web, mas também experiências passadas em desenvolvimento de software para 
outras plataformas, principalmente para papéis onde a tecnologia não é fator 
determinante, como a especificação de requisitos funcionais.

Gráfico 2 - Tempo de Experiência Profissional com Desenvolvimento Web
Fonte: Acervo do Autor

 Contudo, a empresa conta com um plano de capacitação contínuo, 
onde são realizados treinamentos internos em diversas áreas e ferramentas de 
desenvolvimento. Além disso, a empresa realiza constantemente um projeto 
destinado a captação de pessoal em parceria com universidades da região, onde 
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são disponibilizados treinamentos gratuitos para os alunos dos cursos relacionados 
a área de informática dessas universidades.

Como característica marcante do segmento de desenvolvimento de software, 
no qual a empresa está inserida, temos as mudanças significativas em requisitos.

Um requisito de software é basicamente uma expectativa do cliente em 
relação ao software. Ele pode ser explícito, sendo coletado durante a fase de análise 
na atividade de levantamento de requisitos ou implícito, neste caso o cliente 
entende que o analista irá considerar determinada função ou regra de função que 
considera notória na sua concepção.

“Compreender a natureza dos problemas pode ser muito difícil, 
especialmente se o sistema for novo. Consequentemente, é difícil 
estabelecer com exatidão o que o sistema deve fazer. As descrições das 
funções e das restrições são os requisitos para o sistema, e o processo de 
descobrir, analisar, documentar e verificar essas funções e restrições é 
chamado de engenharia de requisitos.” (SOMMERVILLE, 2004, p. 82).

Sommerville classifica ainda os requisitos em funcionais (que são as 
declarações de funções que o sistema deve fornecer), não funcionais (são restrições 
sobre serviços ou as funções oferecidas pelo sistema) e de domínio (se originam 
no domínio de aplicação do sistema, como as leis regulamentadoras).

Este último principalmente por que a administração pública está em 
constante evolução e as regras de prestação de contas dos governos são alteradas para 
que adequações sejam feitas para a garantia da transparência nas administrações. 
Essas regras refletem, por vezes, em mudanças substanciais nos softwares 
desenvolvidos, sendo necessárias várias horas de análise junto a uma base sólida 
de conhecimentos, que em sua maioria são pessoas que trabalham exaustivamente 
na tentativa de acompanhar estas mudanças.

As prestações de contas são periódicas e muitas vezes o intervalo entre uma 
prestação e outra é definido pelo número total de habitantes do município. O 
gráfico a seguir demonstra a distribuiçãoproporcional de clientes pelo número 
de habitantes.
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Gráfico 3 - Distribuição de Clientes por faixa de habitantes
Fonte: Acervo do Autor

Atualmente a empresa desenvolve a maior parte de suas aplicações para 
a plataforma desktop, utilizando-se de diversas linguagens de desenvolvimento 
dependentes da plataforma de sistema operacional. Isto tem como principal 
impacto negativo a característica de o software não ser portável para outras 
plataformas de sistema operacional, o que muitas vezes encarece o preço da 
infraestrutura necessária, incluindo as licenças de concessão de uso de software 
básico.

Esta tecnologia começou a ser utilizada na empresa há cerca de 15 anos, 
ainda quando existiam softwares baseados no sistema operacional MS-DOS. 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Fora realizada uma pesquisa quantitativa no mês de julho de 2010 através 
da aplicação de um questionário, contendo 14 questões de múltipla escolha. As 
questões foram elaboradas com o objetivo de demonstrar o quadro atual da empresa 
através da medição de algumas variáveis. Responderam ao todo 38 pessoas daárea 
de desenvolvimento de software.

Analisando os resultados obtidos na questão que perguntava: “O Seu grau 
de dificuldade no aprendizado da nova tecnologia (web) é (ou foi)?”, observamos 
que apenas 7% das respostas foram grande ou muito grande, conforme mostrado 
no gráfico 4. Isto indica que o aprendizado da tecnologia de desenvolvimento 
web é simples e sendo assim o tempo de formação de pessoal poderá ser pequeno.
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Gráfico 4 - Grau de dificuldade no aprendizado da nova tecnologia web.
Fonte: Acervo do Autor

Ao observarmos ainda alguns resultados inerentes da área de desenvolvimento 
percebemos, por exemplo, que quando analisamos que aspectos poderiam ser 
melhorados na atual gestão de requisitos, 70% dos entrevistados responderam 
que é na descrição da regra de negócio que está o principal ponto de melhora, 
conforme mostra o gráfico 5.

Gráfico 5 - Aspectos que poderiam ser melhorados na gestão de requisitos.
Fonte: Acervo do Autor

Na construção de um novo software, muitos são os fatores a serem 
considerados, destacando-se aqui uma forte documentação para que a 
manutenibilidade9 do produto final seja suficientemente forte a ponto de suportar 
por algum tempo ajustes que se fizerem necessários, destaca-se aqui a preocupação 
da maioria dos entrevistados na pesquisa que, conforme o gráfico 5 aponta, a 
descrição da regra de negócio poderia ser melhorada.

9 Manutenibilidade, na Engenharia de Software é um aspecto de qualidade de software que refere-se à facilidade 
de manutenção de um software, a fi m de corrigir defeitos, adaptar-se a novos requisitos ou de adequar-se à 
um novo ambiente de trabalho.
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Quando um software deve ser redesenhado ou readequado, diz-se que este 
deve passar por um processo de reengenharia. Muitas vezes não bastam apenas 
ajustes ou melhorias no software atual, mas sim seu completo redesenvolvimento. 
Quando isto ocorrer e, em especial ocasião, houver uma mudança de plataforma 
tecnológica, devemos ter em mente que o software atual deverá possuir uma 
documentação eficiente o bastante para que a execução deste tipo de projeto 
sejapossível. Quando esta documentação não existe, devemos criá-la. Este processo 
chamado de engenharia reversa, concentra-se em buscar das mais variadas fontes 
o conhecimento necessário sobre o produto atual.

Como resultado deste processo, teremos uma série de requisitos de software, 
construídos a partir do seu executável (das interfaces disponíveis ao usuário, de 
consultas, de relatórios, etc), dos helps existentes, das regras de negócio legais (leis 
que devem ser seguidas), do conhecimento técnico de consultores especializados, 
dentre outros. Após esta etapa concluída, deverá ser realizada uma reunião técnica 
formal onde os requisitos serão cuidadosamente analisados um a um, à fim de que 
inconsistências sejam encontradas e solucionadas.

As reuniões técnicas formais, neste ponto, servem também para definir quais 
os requisitos que serão mantidos inalterados, que serão alterados em sua essência 
(melhorias incrementais ou legais a fim de corrigir anomalias do software anterior), 
que serão descontinuados (requisitos que não serão mais necessários ou que a nova 
versão não irá suportar) e possíveis novos requisitos (necessidades levantadas ao 
longo do tempo, porém não puderam ser desenvolvidas no software atual).

A reunião técnica formal deve ser conduzida por um especialista na área de 
negócio cujo software está sendo desenvolvido, ou então por um analista de sistemas 
também da área afim. Como resultado desta fase o analista de sistemas deverá analisar 
todos os requisitos aprovados, juntamente com a descrição que norteia sua regra de 
negócio final, a fim de determinar quais são as estruturas de dados necessárias, as 
interfaces necessárias, as saídas de dados necessárias, entre outras.

Após algumas análises realizadas junto aos colaboradores da empresa em 
pesquisa formal, cuja alguns dos resultados estão expressos neste artigo, concluí-
se que:

1 Precisamos definir claramente cada requisito que deverá ser desenvolvido. 
Invariavelmente os softwares que serão migrados não possuem 
documentação suficientemente forte e eficaz para que um novo 
projeto possa ser iniciado e concluído com sucesso. Todas as funções 
e características do software atual devem estar muito bem definidas e 
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documentadas para que questões do tipo “Iremos continuar a fornecer 
esta função no software?”, possam ser respondidas de forma precisa.

2 Neste aspecto recomenda-se que uma engenharia reversa seja realizada 
no software atual e que os requisitos que estão disponíveis no mesmo 
em forma de funções, regras e/ou características de uso, possam ser 
integralmente abordados durante a concepção do novo software.

3 Reuniões técnicas formais que visem a verificação e validação de requisito 
são necessárias. Faz-senecessário que neste tipo de reunião sejam elencados 
os requisitos que serão descontinuados, alterados, inalterados ou a inclusão 
de novos requisitos;

4 As estruturas de dados que ai estão serão modificadas e sendo assim, existe 
a necessidade de que seja estabelecida uma forte documentação do tipo 
“de-para”, onde os analistas possam a cada estrutura alterada ou criada 
adicionar comentários que serão úteis nas fases seguintes do projeto;

5 É de suma importância que todos os envolvidos saibam exatamente as 
atividades a serem realizadas, em que faze do processo eles serão necessários 
e também quais resultados emitidos pelo trabalho deles serão necessários 
para a realização do trabalho de outros;

6 A realização workshops internos visando uma maior integração entre os 
envolvidos e principalmente a disseminação de conhecimento, bem como 
a apresentação de ferramentas, técnicas e padrões, é importante e devem 
ser realizados com frequência.

Recomenda-se como forma de estudo posterior, a realização de uma nova 
pesquisa interna para reavaliação de resultados, haja vista que em média30% das 
pessoas que participaram da pesquisa, deixaram de responder ao menos uma 
questão. Isto pode demonstrar desconhecimento de parte das atividades realizadas 
ou ainda a sua integração completa com a equipe de trabalho.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Definir uma padronização clara e concisa não basta, precisa-se integrar a 
equipe para que a troca de informações entre os membros seja realizada juntamente 
com um alinhamento estratégico dos envolvidos incluindo a direção da empresa, 
a fim de que os padrões estabelecidos sejam seguidos e que possíveis melhorias 
sejam implementadas a fim de garantir um amadurecimento contínuo do processo.
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Através do estudo de caso realizado em uma empresa de desenvolvimento 
de software da região do Alto Vale do Itajaí, cuja seu produto principal é um 
GRP10 público municipal, que conta hoje com 27 módulos e clientes nas regiões 
centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. O  estudo  analisou a situação dos softwares 
já desenvolvidos, como artefatos de documentação produzidos durante a sua 
concepção, verificando como o conteúdo existente poderá nortear a migração 
desses softwares legados para a tecnologia de desenvolvimento web, contribuindo 
desta forma para que novos projetos de migração deste porte façam uso de algumas 
das técnicas existentes. 

Referente a pesquisa realizada, quando questionado sobre a atual gestão 
de requisitos,é importante destacar que 70% das respostas aponta para uma 
necessidade de melhoria na descrição da regra de negócio.O uso de um bom 
check-list para a elaboração desta documentação ajudará em uma melhor definição 
dos requisitos. Deve-se observar também o posicionamento físico das pessoas, isto 
pode influenciar em uma boa ou má descrição. Por exemplo, se um analista de 
sistemas está muito próximo de um programador, a conversação entre eles facilitará 
a realização das atividades, porém poderá tornar a documentação fraca e imprecisa, 
na medida em que não será atualizada com o passar do tempo.

Através de uma gestão eficiente de requisitos é possível determinar com 
uma confiabilidade maior o que deverá ser portado, além de utilizá-los para 
outras atividades subsequentes ao desenvolvimento, como a realização de testes 
e documentação.

Para a gestão de projeto e controle sobre o desenvolvimento, como os prazos, 
pode ser realizado buscando-se informações em tempo real, através do status atual 
de cada requisito, utilizando-se para isto de uma ferramenta de gestão de requisitos.
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RESUMO
Atualmente, a tecnologia bancária (TAA’s e principalmente Internet) encontra-se implantada de 
forma irreversível em quase todas as instituições financeiras do Brasil, como forma de facilitar o 
cotidiano de seus clientes. Com isso busca-se difundir a idéias de como esses canais, podemser uma 
nova forma de prospecção e consolidação de novos negócios (e-commerce), beneficiando tanto aos 
clientes como os funcionários das agências bancárias. Na agência de Marema não é diferente, porém 
é necessário levar em conta que conforme a pesquisa efetuada junto aos clientes, 46% não acessa a 
Internet, 33% não possuem instrução, 40% são pessoas com mais de 60 anos e 51% não tem interesse 
ou opinião formada sobre o uso de novas tecnologias, para assim adequar ações que possam incluir 
boa parte deste público na “nova metodologia” de atendimento do Setor Bancário. Hoje em dia com 
os TAA’s e o Internet Banking, são uma via de mão dupla, que vem para ajudar clientes a atenderem 
suas necessidades de produtos e serviços sem precisar sair de casa, (como pelo internet banking onde 
o cliente pode solicitar talonários, cartões, simular e até contratar empréstimos e adquirir produtos 
como títulos de capitalização ou planos de previdência), ou no caso dos TAA’s evitar ou enfrentar 
filas menores podendo realizar as mesmas operações que faz pela internet podendo ainda realizar 
saques e depósitos em espécie. E por outro lado, ajudar na redução da carga de trabalho acumulado 
nas agências frente aos funcionários.
Palavras-chave: e-commerce, Tecnologia da Informação, setor bancário, oportunidades.

ABSTRACT
Currently, the banking technology (ATMs and mainly Internet) has been irreversibly implemented 
in almost every banking institution in Brazil in order to facilitate the daily routine of customers. 
The paper seeks to explore ideas on how these channels can represent new forms of exploration 
and consolidation of new businesses (e-commerce), being beneficial to clients and employees in 
the bank branches. It has been the same in the Marema branch, however it is necessary to consider 
the survey conducted with its clients: 46% does not access the Internet, 33% is not educated, 
40% is composed by people who are over 60 and 51% is not interested or has no opinion on new 
Technologies. Using this information, it is possible to implement actions that can include a great 
portion of this audience in the ‘new methodology’ for the services in the Banking Sector. Nowadays, 
the ATMs and the Internet Banking represent a two-way street. They assist clients by having their 
needs for products and services attended without leaving their homes (e.g. the internet banking, 
where the client can order check books, cards, simulate operations and even hire loans and acquire 
products such as retirement plans). Using ATMs can avoid or create smaller lines by doing the same 
operations one does through the internet and withdraw and deposit cash. On the other hand, it 
helps in reducing the front-line employees’ workload.    
Key-words: e-commerce, Information Technology, banking sector, opportunities.
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INTRODUÇÃO

A utilização da Internet encontra-se presente em escala crescente no meio 
bancário, p ossibilitando ao cliente realizar inúmeras operações bancárias sem sair 
de casa. No entanto esta gama de facilidades não consegue beneficiar a todos os 
clientes. A tecnologia bancária avançada atinge de forma negativa, determinados 
clientes em especial aposentados e pessoas sem escolaridade. Muitos por não 
saberem utilizar os serviços oferecidos pelo auto-atendimento bancário, ficam 
nervosos e inseguros; preferindo até mesmo enfrentar uma fila, sendo assim o 
objetivo geral deste trabalho, será descobrir o porquê da insegurança e da resistência 
dos clientes em utilizar os canais de atendimento alternativo. Os objetivos 
específicos do trabalhoabrangem realizar uma pesquisa bibliográfica através de 
livros didáticos e via web; entrevistas com clientes do Banco do Brasil S A, na 
agência do município Marema;analisar e interpretar os dados coletados e sugerir 
melhorias. Nessa pesquisa utilizou-se questionário para coletar os dados junto aos 
clientes, dados esses que serão apresentados no trabalho em forma de gráficos. 
Foi utilizado também, o processo de observação e o de diálogo com os clientes, 
procurando reconhecer as suas dificuldades na utilização e sugestões de melhorias 
dos mesmospara adequações dos canais de atendimento alternativo,sendo assim 
obteve-se as percepções dos clientes quanto ao uso de novas tecnologias.

A cidade de Marema, fundada em 11 de junho de 1988, está localizada 
no Oeste do Estado de Santa Catarina, na microrregião de Xanxerê, distante 550 
km da capital do Estado, Florianópolis. Com uma área de 99,6 quilômetros, uma 
população de 2.631 habitantes de origem predominantemente alemã, italiana 
e polonesa (Santa Catarina, 2010), é um município quase que exclusivamente 
agropecuário, compreendendo aí as atividades de bovinocultura, suinocultura, 
avicultura e plantio de grãos (milho, soja e trigo). O Banco do Brasil ingressou 
no município de Marema, através do processo de incorporação das agências do 
Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, ocorrida em outubro de 2008, tendo 
um número de 431 clientes ativos.

Nas agências de interior a população não possui o habito da utilização de 
outros meios de atendimento senão o atendimento pessoal no próprio ambiente da 
agência, cogita-se, também, a possibilidade de não conhecerem as alternativas que 
os bancos disponibilizam. Sendo assim, busca-se também enfatizar as vantagens 
da utilização dos meios de atendimento alternativos e como os mesmos podem 
ser meios para comercializar produtos e serviços bancários, além de observar e 
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ouvir os clientes (feedback), objeções e sugestões sobre os canais de atendimento 
alternativo, para que se possa conduzir e atender da melhor maneira possível tal 
assunto, pois com a globalização e a velocidade com que novas Tecnologias da 
Informação são desenvolvidas e inseridas no dia-a-dia da sociedade, isso tornar-
se-á cada vez mas comum e corriqueiro.

Como a competição no mundo dos negócios está cada vez mais acirrada 
devido à globalização, atualmente as empresas precisam identificar novas 
oportunidades de negócios, para que elas possam sobreviver por mais tempo nesse 
cenário. A Internet está revolucionando o mundo dos negócios, e está cada vez mais 
presente na vida das pessoas, aumentando, a cada dia o número de internautas em 
todo o mundo. Devido a esse crescimento, muitas empresas conseguiram visualizar 
uma nova oportunidade de negócio, que ficou conhecido como e-commerce 
(comércio eletrônico), que vem crescendo a cada dia e despertando o interesse 
dos empresários, pessoas físicas em geral, que se empenham em acompanhar essa 
nova tendência de mercado.

Cameron (1999) define comércio eletrônico (CE) como qualquer negócio 
transacionado eletronicamente, no qual estas transações ocorrem entre dois 
parceiros de negócio ou entre um negócio e seus clientes.

Atualmente, algumas das características do novo ambiente empresarial, tais 
como globalização, integração interna e externa das organizações, entre outras, 
têm confirmado as tendências da criação e utilização de mercado e comércio 
eletrônicos, os quais já são considerados como realidade. O modelo integrado de 
comércio eletrônico, originalmente apresentado por Albertin (1997), enfatiza as 
várias camadas que compõem o próprio ambiente do CE, na sua integração com 
o ambiente empresarial. Esse modelo tem sido empregado com sucesso para o 
estudo da utilização de CE, enfatizando seus aspectos, valor, benefícios estratégicos 
e contribuições para o sucesso das organizações. No modelo utiliza-se o conceito 
de camadas e não de pilares, uma vez que ele é usado num contexto; portanto ele 
afeta e é afetado pelos componentes desse ambiente, não sendo apenas apoiado 
em alguns deles. A figura 1 apresenta o modelo integrado de comércio eletrônico 
segundo Albertin (1997).
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Figura 1: Modelo Integrado de Comércio Eletrônico

Políticas e regras públicas. As políticas e regras públicas estão relacionadas 
com os aspectos legais, de regulamentação dos setores e mercados, das normas 
oficiais etc.

Políticas e padrões técnicos. As políticas e padrões  técnicos estão 
relacionados com os aspectos de padronização para a compatibilização dos 
componentes do ambiente técnico, políticas de tratamento e comunicação de 
informações, interfaces etc.

Infovia pública. A infovia pública é a rede formada tanto pela rede mundial 
Internet como pelos serviços on-line que tenham ligações com esta, sendo que 
a ênfase reside no acesso livre e de baixo custo, e na integração entre os vários 
ambientes sem nenhuma restrição, incluindo desde os terminais mais simples 
de acesso, até meios de comunicação mais sofisticados para grandes volumes de 
informações.

Aplicações e serviços genéricos. As aplicações e serviços genéricos são 
aqueles oferecidos pelo ambiente, por meio dos seus provedores, serviços on-line 
e fornecedores, disponíveis a todos, tais como correio eletrônico, transferência de 
arquivos, salas virtuais, algoritmos e softwares de criptografia etc.

Aplicações de comércio eletrônico. As aplicações de CE são aquelas 
desenvolvidas com base nas camadas anteriores e que atendam as necessidades de 
uma organização ou grupo delas, tais como home banking, vídeo sob demanda, 
shopping centers virtuais etc.

A seta de duas direções, que une as várias camadas entre si, determina 
a influência que cada camada exerce sobre as demais, bem como a influência 
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recebida. Esta influência implica que uma camada, por um lado, está limitada 
pelas restrições impostas pelas demais, assim como ela limita as demais. Por outro 
lado, uma camada garante que as demais possam existir e fornece-lhes a base e os 
recursos para que as demais se possam desenvolver. Finalmente, cada camada tende 
a exigir a adequação e evolução das demais, de acordo com sua própria evolução, 
necessidades e oportunidades que oferecem ao ambiente externo.

Nesse novo ambiente empresarial, o setor bancário continua sendo 
considerado como um dos que mais investe em tecnologia de informação, tendo 
seus produtos e serviços fundamentalmente apoiados nesta tecnologia, conforme 
se demonstrou no estudo (Albertin, 1997). Este setor participa ativamente nas 
operações e processos dos demais setores, sendo também influenciado pelas 
transformações externas.

As aplicações de TI/CE oferecem grandes contribuições pela economia 
direta, desde o aumento de produtividade até a viabilização de atendimento a 
um número muito elevado de clientes e transações, principalmente as de home 
banking e office banking. Essa contribuição está relacionada com o fato de que os 
custos das transações, nesse ambiente, é significativamente menor do que na forma 
tradicional. Os bancos consideram a TI como uma das mais importantes áreas 
que continuará recebendo grandes volumes de investimento, não representando o 
maior custo, nem comprometendo a estratégia de competitividade e globalização 
dos bancos. Atualmente, as aplicações de e-cashe e-check são as que apresentam 
maior necessidade de aprendizagem tecnológica, devido à falta de definição e 
potencial de mudança nos processos de negócio.

Hoje em dia é possível encontrar na internet desde calçados, materiais 
esportivos, livros, simulações de empréstimos bancários, até mesmo passagens 
aéreas entre outros. Com tanta facilidade, comodidade, esse novo tipo de comércio 
vem gerando grandes expectativas nos empresários e consumidores de todo o 
mundo. O que antes era privilégio das grandes empresas, hoje, graças a empresas 
como a Loja Mestre (empresa de soluções de e-commerce) empresas de qualquer 
porte podem fazer uso desse tipo de serviço (Ipnews, 2009).

Ingressar e/ou atualizar-se no tema comércio eletrônico pode não significar 
apenas um aproveitamento de oportunidade, mas sim uma implementação de 
sobrevivência, tanto para as Instituições Financeiras como para seus clientes.

O e-commerce vem trazendo e trará ainda maiores oportunidades para as 
empresas e cabe a elas aproveitarem as oportunidades que lhe surgem a todo o 
momento. Importante frisar que o comércio eletrônico não se restringe apenas 



99Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Gestão”, Rio do Sul, a. 3, n. 5, p. 93-116, jul./set. 2012

as vendas pela internet. Comércio Eletrônico inclui qualquer negócio que realize 
transações eletronicamente, na forma de B2B (business to business) ou B2C (business 
tocostumer) (Cameron, 1999). Nas agências bancárias isso fica muito evidente 
devido às políticas dos bancos que sempre inovam e buscam novas formas de 
atendimento ao cliente com a utilização do comércio eletrônico.

O comércio eletrônico está em franco desenvolvimento no mundo todo e 
assim também está o setor bancário brasileiro que é inovador e busca alternativas 
de atendimento ao seu cliente (Albertin, 2010).

Este estudo demonstra percepções do dia-a-dia no que diz respeito à 
utilização desses canais alternativos na realidade das agências bancárias de varejo 
localizadas no interior em cidades de pequeno porte. Suas necessidades e anseios 
ao visitarem a agência bancária e o porquê da utilização ou não das máquinas de 
auto-atendimento ou a internet.

Atualmente, justificados pela crise mundial, os bancos de varejo, buscam 
desenvolver estratégias para que seus clientes se auto-atendam, buscando, no 
mínimo, a manutenção de seus lucros com a diminuição de suas receitas. Os 
bancos gastaram em 2008 a cifra de 16,2 bilhões de reais com TI e estimam um 
aumento da ordem de 10% para 2009 e 2010.Boa parte em funções de aquisições 
e fusões ocorridas, (Globo, 2010) Vale destacar que isto não é tendência apenas 
no setor bancário, isto se repete no setor de comércio eletrônico como um todo. 

Segundo Ximenes (1999), a rede bancária do século XXI introduziuinovações 
revolucionárias visando oferecer, a seus clientes comodidade para realizaruma gama 
enorme de operações em seu próprio domicílio ou nos caixas eletrônicoscom 
atendimento dia e noite, instalados nas agências bancárias e em outros 
locaispúblicos de fácil acesso. É o efeito da globalização atingindo todo o 
mercadobancário. Bancos estrangeiros estão se instalando no Brasil, oferecendo 
tecnologiadesenvolvida na Europa e Estada Unidos, com custos operacionais 
menores que os dos bancos brasileiros, possibilitando-lhes oferecer créditos com 
juros inferiores aospraticados em nosso país, conquistando os clientes dos bancos 
locais que nãose adequarem à nova realidade.

Durante muitos anos o sistema de atendimento nos ambientes bancários 
brasileiros era exclusivamente pessoal. Filas de clientes dentro das agências, 
principalmente no ambiente dos Caixas, para pagamentos de suas contas, 
conferência de saldos, solicitações de extratos, saques, depósitos, emissão de 
talonários de cheques... Agências de cidades pequenas tinham um quadro de 
quinze ou mais funcionários e agências de grandes praças com cerca de oitenta 
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funcionários, atendimentos prolongados aliados a pouca produção (comercialização 
de produtos), telefones disponíveis aos clientes durante todo o horário em que 
havia funcionários no ambiente das agências, o aumento constante nas filas de 
atendimento gerando reclamações e insatisfação por parte dos clientes e usuários. 

Os anos foram passando, princípios de crises, mudança de planos 
econômicos, recessões, entre outros fatores aliados à exigência (por parte dos 
acionistas) de maximização dos lucros diretamente ligada ao aumento de metas 
e redução de quadro funcional, levou as agências bancárias a passarem por 
uma reviravolta tecnológica. Modernização dos terminais de caixa facilitando o 
atendimento, implantação de sistemas e terminais que fazem com que qualquer 
funcionário possa prestar atendimento ao cliente, instalação de TAA (terminais 
de auto-atendimento), internet banking e Central de Atendimento Telefônico 
(canais alternativos que permitem aos correntistas pagarem suas contas, transferir 
valores entre contas correntes e poupanças para qualquer banco, adquirir produtos 
e serviços, etc.), e no caso especifico dos TAA’s, efetuar saques, depósitos e retirar 
talonários de cheques, passaram a fazer parte do novo modelo implementado 
pelas Instituições Bancárias para agilizar o atendimento e buscar o aumento da 
satisfação dos clientes. Modificações, essas que não foram muito bem absorvidas 
pelos clientes no inicio e que ainda hoje existe relutância por parte dos mesmos. 

E-COMMERCE E TI E SUA UTILIZAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO

Inúmeras organizações hoje investem grandes recursos em Tecnologia da 
Informação (TI) no Brasil, principalmente as organizações do setor financeiro. 
Os bancos brasileiros assumiram, há bastante tempo, a liderança no investimento 
em TI no mercado nacional. Sendo responsáveis por 23% do investimento total 
em tecnologia no país em 2004. Além do montante, que chegou a 12 bilhões de 
reais, o setor é um dos que mais se utilizam da informática na execução da sua 
estratégia competitiva (FEBRABAN, 2010).

Alguns fatores convergiram para que o setor se destacasse no emprego 
intenso da TI na condução dos negócios. Entretanto foram fundamentais a 
evolução da micro-informática, a privatização e desregulamentação do setor de 
telecomunicações e o fator econômico (Murakami, 2003).

Além disso, a “bancarização” das classes D e E estão em franco 
desenvolvimento e isto reflete na forma como os bancos atendem os seus clientes. 
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Na condição de país com setor bancário mais desenvolvido do mundo, essa inclusão 
das Classes D e E trás aos bancos receita a baixo custo. Esta tendência é positiva, 
pois permitirá elevar o consumo da população e o desenvolvimento do país, além 
de aumentar a lucratividade das instituições. 

Com o quadro de pessoal cada vez mais enxuto, atendendo um número 
maior de clientes, os funcionários das agências de varejo devem adotar meios de 
direcionar seus clientes para alternativas de atendimento, sem, com isso, perder o 
cliente. É necessário direcioná-lo de forma sutil em consonância com as políticas 
da organização e os recursos investidos em tecnologia.A realidade de crescimento 
e oportunidades é acompanhada de perto pelo setor como um todo.

Enquanto a evolução das máquinas e das telecomunicações foram fatores 
que permitiram o uso crescente de TI, a perene crise econômica na qual o país 
imergiu nas décadas de 1980 e 1990, em que conviveu sistematicamente com 
a hiperinflação, criou a necessidade de desenvolvimento de novos sistemas de 
informação (Porter, 1999).

Posteriormente, nos anos 1990, com a estabilização da moeda, as reduções 
do ganho com a inflação e as fortes mudanças no setor de telecomunicações 
marcaram um novo ponto de inflexão na área de TI do setor financeiro (Murakami, 
2003).

A partir do final dos anos 1990, focados nos clientes e na redução dos 
custos operacionais, os bancos passaram a programar soluções de automação de 
atendimento. O auto-atendimento passou a ser um diferencial de mercado. O 
setor financeiro passou a investir nessa nova tecnologia visando à competitividade 
(Murakami, 2003). Até operações de risco, como empréstimo pessoal, passaram 
a ser realizadas de forma autônoma nos Terminais de Auto-Atendimento, com 
uma análise prévia.

 Com a chegada dos meio informáticos começou a existir uma propagação 
de operações bancárias, dispensando-se os terminais bancários, nascendo o home 
banking ou office banking, que permite a realização de negócios por meio de sistemas 
oferecidos pela instituição bancária a computadores de seus clientes equipados 
com mecanismos como o modem para acessar a rede privada do banco, TAA’s 
(Terminais de Auto-atendimento) nas agências e em estabelecimentos parceiros 
e ainda a opção via telefone, as centrais de atendimento.

Sob o ponto de vista técnico o home banking (ou office banking) não se 
confunde com internet banking, na medida em que neste último, o acesso à rede 
bancária (que ocorre pela Internet) dispensa a prévia instalação de sistemas próprios 
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dos bancos nos computadores de seus clientes. O internet banking representa uma 
nova modalidade de comércio eletrônico, pela qual o cliente, valendo-se da internet 
tem acesso a vários serviços bancários para a realização de negócios e contratos 
eletrônicos, os quais, por sua vez, são definidos como contratos celebrados por meio 
de programas de computador ou aparelhos com tais programas, dispensando-se a 
assinatura codificada ou senha.

Como exemplo destas alternativas e novas ferramentas, temos o DDA que 
está sendo implantado e promete ser uma boa ferramenta de fidelização, onde, ainda mais, 
o cliente, pela página do banco consegue pagar os títulos emitidos por qualquer banco, 
tornando sua vida mais prática e fazendo com que não deseje trocar de instituição, já que 
esta atende suas necessidades, lhe trouxe praticidade e organização, aliada a questão do 
meio ambiente e RSA, com redução dos boletos emitidos.

Os clientes começam a conviver mais intensamente com os sistemas de 
informação (SI) dos bancos. E cada vez mais, passaram a ser estimulados a utilizar 
oscanis alternativos de atendimento, como estratégia de negócios das instituições 
financeiras.

De maneira geral os bancos que oferecem serviços, via Internet mantém 
um padrão relativamente semelhante de atividades oferecidas, tais como consultas 
de saldos e extratos, transações entre contas, pagamentos de faturas, entre tantas 
outras. Os que entram inicialmente, na automação via rede oferecem as mesmas 
opções; quando apresentam alguma inovação, esta é logo seguida. Isto pode 
ser creditado ao fato de que é mais fácil, praticar a Inteligência Competitiva, 
pesquisando pela Internet; no entanto pode-se destacar que há distinções entre os 
grandes bancos que primeiro investem intensamente, como o Bradesco, o Itaú e, 
seguindo de perto o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. (Globo, 2010)

Vantagens das operações bancárias na Internet:
a) diminuição de custos fixos de manutenção de uma agência bancária, 

especificamente nas despesas de pessoal;
b) desburocratização de serviços, facilitando a vida do cliente, dispensando 

sua presença física no estabelecimento, evitando filas e perda de tempo realizando 
operações bancárias;

c) o alcance geográfico, pelo fato da Internet atingir o mundo todo, podendo 
fornecer serviços em grande escala;

d) diminuição de riscos de assaltos, porque há um menor movimento de 
pessoas, moeda e serviços nas agências bancárias.

Organizações, como empresas, bancos entre outras, que dispuserem de 
sistemas fáceis de serem utilizados por seus usuários, sejam eles funcionários ou 
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clientes, possuem mais chances de obterem uma vantagem competitiva, e assim 
melhor atingirem as metas dos seus investimentos (Mallet, 2005).

E um dos principais atributos que tornam um sistema de informação de 
fácil aprendizado e memorização, é que este seja orientado para a usabilidade. 
Ou seja, que possuam um bom planejamento e tenham interfaces úteis e fáceis 
de manipular (Ferreira, 2003).

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O local e a população de abrangência deste projeto são clientesda agência do 
Banco do Brasil S.A. da cidade de Marema – SC, com amostra, que corresponderá 
a um número de cem (100) clientes que serão retirados aleatoriamente de um 
universo de quatrocentos e trinta e um (431) clientes da agência do Banco do 
Brasil de Marema. 

Esse número de 23% do universo diz respeito aos clientes que freqüentam 
a agência pelo menos uma vez ao mês. A pesquisa foi feita através de questionário 
e foi realizada entre os meses de maio e junho de 2010, para calcular o tamanho 
da amostra adotou-se Barbetta (2002, p. 189).

Conforme o gráfico1, os percentuais correspondentes ao público 
entrevistado, são de 57% feminino e 43% masculino.

GRÁFICO 1 - Sexo
Fonte: Acervo do Autor.

Em relação à faixa etária dos entrevistados, gráfico 2, 40% têm mais de 60 
anos; 31% tem entre 31 e 45 anos e 15% de 16 a 30 anos. Em seguida os clientes 
que tem de 46 a 60 anos com 12% e por fim os que têm mais de 8 a 15 anos 
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com 2%. Esses dados nos mostram que, apesar, do banco possuir um público 
diversificado, a grande maioria dos clientes totalizando 52%, público composto 
por pessoas acima dos 45 anos, tem um perfil de pessoas humildes e um tanto 
conservadoras.

GRÁFICO 2– Idade
Fonte: Acervo do Autor.

Quanto à escolaridade dos entrevistados no gráfico3, foi levada considerado 
o grau completo. Sendo assim, se o entrevistado tem um determinado grau de 
instrução incompleto foi alocado, naopção imediatamente inferior, para facilitar 
a pesquisa e transparecer da melhor forma possível a realidade local. Os dados 
coletados nos demonstram que 33% dos entrevistados não possuem instrução, são 
pessoas analfabetas tendo raras exceções, as quais desenham ou sabem ler apenas o 
próprio nome, 20% têm o Ensino Fundamental (mais conhecido como ginásio, 
período escolar que compreendia do quinto ao oitavo ano das grades escolares), 
18% já possuem o ensino superior completo apesar do município possuir pequena 
quantidade de habitantes e ser geograficamente pequeno. Complementando a 
questão da escolaridade da população vem em seguida as pessoas com Ensino 
Médio, Ensino Primário e as que têm Pós-graduação ou algum nível mais elevado 
de instrução com 15%, 11% e 3% respectivamente. 
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GRÁFICO 3– Escolaridade
Fonte: Acervo do Autor.

Conforme o gráfico 4 sobre o rendimento familiar, podemos perceber que 
o rendimento mensal dos entrevistados fica num patamar tolerável, limitado a 
dois salários mínimos, totalizando 59% (considerando 43% que recebem até R$ 
1.020,00, 12% recebendo até 510,00 e 4%recebendo até R$ 300,00), fazendo 
parte deste universo, alguns pequenos agricultores familiares, aposentados e 
pensionistas na maioria e alguns funcionários públicos municipais.

GRÁFICO 4– Renda Familiar
Fonte: Acervo do Autor.

A questão seguinte nos mostra retrata os principais canais ou fontes de 
informações, aos quais os entrevistados têm acesso e/ou preferem extrair as 
informações sobre determinados assuntos. O gráfico 5nos mostra que 30% dos 
residentes em Marema, coletam suas informações por meio do rádio, seguidos 
por 22% de amigos, sendo que o público observado nas duas opções é de maioria 
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aposentados ou pensionistas e pessoas sem grau de instrução. Com 15% e 14% 
respectivamente vem à televisão e a Internet, considerados por muitos os principais 
veículos de informação do planeta e completando a questão, 12% dos entrevistados 
buscam informações em jornais de impressos e 7% em revistas, especializadas ou 
não.

GRÁFICO 5– Qual sua principal fonte de informações?
Fonte: Acervo do Autor.

No intuito de perceber junto aos entrevistados, como os mesmos se 
relacionam com as tecnologias, foi aplicada uma questão sobre o uso do aparelho 
de telefone celular, considerada pela sociedade a qual estamos inseridos, como 
sendo um aparelho de fácil manuseio e quase que indispensável para as situações 
corriqueiras da vida moderna. Porém 43% dos entrevistados afirmam não utilizar 
o aparelho de telefone celular e 31% apenas utiliza o mesmo para receber ou fazer 
chamadas. A “grosso modo” pode-se dizer que 74% dos entrevistados pouco 
conhecem sobre o telefone celular e suas funcionalidades extras. Analisando por 
outra ótica, se somarmos aos 31% que utilizam o celular para fazer ou receber 
chamadas, os 17% que utilizam o aparelho para chamadas e torpedos e mais 9% 
que utilizam todas as funcionalidades, temos um total de 57% dos entrevistados 
que tem conhecimento sobre o manuseio básico dessa ferramenta de comunicação, 
conforme o gráfico 6.
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GRÁFICO 6– Você utiliza o telefone celular e todas as suas funções?
Fonte: Acervo do Autor.

Como apresentado no gráfico7, para 33% dos entrevistados não tem opinião 
formada sobre o assunto, não fizeram qualquer ponderação sobre a questão novas 
tecnologias. Para 19%, trata-se de objetos inúteis, de pouca serventia e custo 
elevado para o padrão de vida que mantém. Independente do padrão de vida que 
levam 17% dos entrevistados julga as novas tecnologias úteis, 18% muito úteis 
para o cotidiano e 13% consideram itens indispensáveis para a realização de tarefas 
e facilitação do dia-a-dia. 

GRÁFICO 7– Qual a sua opinião sobre as novas tecnologias?
Fonte: Acervo do Autor.

Os dados apresentados na questão anterior refletem diretamente nos 
resultados do gráfico 8, onde temos ilustrado que 29% das pessoas também não 
emitiram opinião sobre o assunto e outros 22% não demonstraram interesse. 
Concluindo a analise 28% demonstraram interesse pelas novas tecnologias e 
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21% acompanham com freqüência as inovações, por meio da internet, televisão 
e revistas em geral.

GRÁFICO 8 – Você tem interesse por novas tecnologias?
Fonte: Acervo do Autor.

Questionados sobre o local de onde acessam a internet conforme o gráfico 
9, 46% dos entrevistados afirmaram que não acessam, ou seja, não mantém 
nenhum contato direto com a ferramenta, tanto por não conhecerem (retrato da 
quantidade de pessoas sem instrução, com rendimento familiar suficiente apenas 
para a sanção das necessidades básicas familiar, como por não possuírem acesso 
em seus domicílios e também por não terem vontade ou não julgar importante). 
18% acessam a rede mundial de computadores apenas do local de trabalho, quando 
as mesmas dispõem de um tempo vago, 13% acessa do próprio domicilio por 
considerar mais seguro e reservado, evitando que outras pessoas venham a invadir 
sua privacidade, dados pessoais ou cadastrais entre outros. Acessos dos ambientes 
educacionais (como escolas e/ou faculdades) e também feitos das casas de amigos 
totalizam 9% cada e por fim há também quem acesse a internet de lanhouses, 
5%, ambientes com máquinas conectadas a rede mundial de computadores onde 
os usuários utilizam os computadores por determinado tempo e pagam por isso, 
não necessitando assim dispor em sue domicilio de um computador e arcar com 
os custos da máquina e do provedor de rede. 
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GRÁFICO 9 – Onde você acessa a internet?
Fonte: Acervo do Autor.

As analises das questões a seguir, desconsideram os entrevistados que 
responderam manifestaram “não acessar” a internet na questão anterior.

Quanto ao tempo de utilização semanal conforme o gráfico 10, (30% 
dos entrevistados utilizam em até 5 horas, sendo a maioria pessoas que fazem o 
acesso de seus ambientes de trabalho ou lanhouses. 27% utilizam o canal por até 
10 horas, 23% por até 3 horas e 14% chegam a utilizar a internet por mais de 10 
horas semanais (dos quais, a maior parte faz o acesso da própria casa ou casa de 
amigos). Com uso de até 1 hora semanal obteve-se 6% dos entrevistados

GRÁFICO 10 – Quanto tempo você acessa a internet por semana?
Fonte: Acervo do Autor.

Sobre os entrevistados que responderam acessar a internet, os dados nos 
mostram que 33% deles utilizam a internet apenas para trocar e-mails (correio 
eletrônico) com amigos, parentes, professores e colegas de aula. As redes sociais, 
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face book, twiter, orkut entre outros é responsável por 20% dos acessos. 18% 
dos entrevistados utilizam o canal para fazer compras on-line, como forma de 
comodidade. Os acessos aos serviços bancários, alvo do trabalho são de 15% e os 
demais acessos totalizam 14%, conforme o gráfico 11.

GRÁFICO 11– Quais os principais serviços utilizados?
Fonte: Acervo do Autor.

O gráfico 12 nos mostra que após responder ao questionário e serem 
esclarecidos alguns questionamentos dos entrevistados, 40% deles não demonstram 
interesse em utilizar os serviços do internet banking, 23% comentaram a 
possibilidade de virem a utilizar dependendo da situação do auxilio recebido e da 
disponibilidade de acesso. Entrevistados que responderam jamais se dispor a utilizar 
o internet banking totalizam 20%. Dispostos em utilizar a ferramenta em alguma 
situação, como canal de atendimento alternativo, para evitar filas, por comodidade 
e por curiosidade em utilizá-la somam 11% e os demais 6% manifestaram precisar 
de mais informações sobre o assunto para possíveis acessos futuros. 

GRÁFICO 12– Após responder ao questionário,estaria disposto a utilizar o Internet Banking?
Fonte: Acervo do Autor.
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CONCLUSÕES

Os negócios bancários apresentam um diferencial de extraordinária 
vantagem sobre as demais operações das “ponto.com”, para sua realização o 
essencial é a informação, estando ausente quase toda a problemática da logística 
que contamina o e-commerce. Certamente boa parte dos clientes aprecia e necessita 
de tais serviços e ao banco é bastante conveniente que o cliente se utilize dessa 
tecnologia para realizar suas operações bancárias.

Sem sombra de dúvidas essa ferramenta tecnológica de alto valor 
administrativo, comercial e operacional para os bancos, deve e necessita ter seu 
uso incrementado; limitada aos riscos que razoavelmente dela se pode esperar é 
confiável, segura e extremamente prática, motivo pelo qual entendemos que tanto 
instituições financeiras quanto consumidores poderiam estabelecer suas regras e 
compromissos de uso em um patamar mais elevado. 

Nosso bem elaborado Código de Defesa do Consumidor traz os regramentos 
mínimos que permitem dar aos clientes a necessária segurança jurídica para 
trabalhar no ambiente e-commerce, e a tecnologia disponível garante ao banco que 
ele possa fornecer serviços de alta qualidade de forma a estabelecer um padrão 
de confiança que permita, cada vez mais, ter seus clientes num relacionamento 
leal e seguro, sem tantas exonerações. O serviço só tende a crescer nos próximos 
anos e assim tornar-se o principal canal para realização de operações bancárias 
rotineiras para uma significativa parcela da sociedade, conquistando relevante 
papel na realização de negócios e contratos bancários no Brasil.

Todo este estudo pode ser justificado pela necessidade de adequação das 
atitudes do corpo funcional as exigências da organização no que tange a utilização 
de meios alternativos de atendimento.Ao final do desenvolvimento do estudo 
ficam cumpridos os objetivos do mesmo.

Atendendo ao objetivo geral proposto no trabalho de entender o porquê da 
não utilização e da resistência em utilizar os canais de atendimento alternativos, 
podemos perceber que o público observado é em sua maioria de pessoas simples 
pertencentes às classes C e D, das quais temos 33%sem instrução e 11% apenas 
com ensino primário, com 59% tendo rendimento familiar mensal de até R$ 
1.020,00 (dois salários mínimos),que não possuem acesso à internet (46%) e 
muitos nem mesmo usam telefone celular (43%). Visitam a agência ao menos 
uma vez por mês e se não adentrarem o ambiente interno da agência não se sentem 
plenamente satisfeitos. Além disso, somados os entrevistados que não tem opinião 
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formada sobre novas tecnologias e seu uso, com os não interessados no uso das 
mesmas totaliza 51% e que dos usuários que tem acesso à internet de qualquer 
forma, apenas 15% utilizam os serviços bancários. Percebe-se aí u mix, unindo o 
baixo grau de instrução; o baixo potencial econômico das famílias; o desinteresse 
e pouca familiaridade dos entrevistados com novas tecnologias e o comodismo 
em evitar a necessidade de “quebrar paradigmas” seguindo da maneira mais fácil 
e mais conveniente a si próprios, esquecendo que as mudanças ocorrem, são 
necessárias e cada vez mais rápidas. Difícil reverter tal situação, mesmo assim após 
serem entrevistados, fazerem seus questionamentos e receberem feedback 11% dos 
clientes que não utilizam os canis alternativos se dispuseram a utilizar o internet 
banking, alguns apenas por curiosidade e outros por entenderem que com isto 
podem poupar tempo, agilizar suas tarefas  e satisfazer alguns de seus anseios.  

Com base nos objetivos específicos do trabalho, foram feitas pesquisas 
bibliográficas e via web, assim se procurou por meio de um breve histórico sobre 
a evolução da tecnologia da informação obter o máximo de informações para 
subsidiá-lo, visando situar o desenvolvimento da TI e do e-commerce no setor 
financeiro, com ênfase no setor bancário.Através daaplicação do questionário junto 
aos clientes,foram coletados e posteriormente analisados e expostos graficamente, 
os dados para melhor observação por parte dos leitoresdas informações diversas 
sobre o conhecimento e utilização dos canais de atendimento alternativos por parte 
dos clientes do Banco do Brasil da cidade de Marema com intuitode explorar as 
vantagens na utilização dos mesmos, focando e demonstrando que os mesmos 
têm o intuito de facilitar a vida dos clientes, não o de expulsá-los do ambiente da 
agência e por meio da audição na conversa com os clientes e usuários obterfeedback 
e sugestões de melhorias à respeito do tema proposto. Sendo assim conclui-se, que 
os funcionários da agência do BB de Marema, devem iniciar trabalho mais forte de 
conscientização e incentivo da utilização dos canais alternativos por parte dos 11% 
dos entrevistados, que se dispuseram a utilizar as novas tecnologias, pois aí esta 
uma boa oportunidade de se mostrar como podem ser vantajosas tais tecnologias 
e receber em troca a melhor e mais barata forma de propaganda que qualquer 
empresa pode receber,  a propaganda boca a boca, pois um cliente satisfeito é um 
cliente fidelizado e cliente fidelizado atrai mais clientes. Alem do relatado acima, 
sugere-se para melhorar a aceitação dos canais de atendimento alternativo, focar 
a oferta dos mesmos aos filhos dos clientes visando incrementar o numero de 
utilizações das opções ofertadas; aproveitando um publico jovem, em sua maioria 
cheia de curiosidades e com propensão elevada de utilização e adequação ao novo 
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modelo de atendimento proposto pelo setor bancário como um todo.
O Banco do Brasil participou do movimento de implementação da 

informática e conseqüente disseminação dos canis de atendimento alternativos 
(TAA’s, GEFIN, AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO, internet 
banking...) pelo Brasil, contando hoje, com a maior rede de postos de auto-
atendimento dentre todos os bancos brasileiros. O estudo mercadológico mostra 
que o Banco do Brasil tem se mostrado atento às mudanças desse filão e parece 
acompanhar a evolução do home banking.

A partir daí foi possível descrever a importância estratégica da TI para 
o setor, e todas as nuances que levaram a uma grande automação dos serviços 
prestados pelos bancos brasileiros.

O Internet Banking está ajudando muito num melhor serviço bancário, 
mas que justamente o fato de fazer contratos entre pessoas que não se vêem tira 
um pouco a credibilidade em determinados casos, então para isso os bancos têm 
que continuar investindo na tecnologia da segurança eletrônica, inclusive na 
parte física das agências e evitar assaltos e apropriações indébitas na rede, dor de 
cabeça para muitas entidades financeiras obrigando-as a pagar indenizações que 
poderiam ser evitadas.

As operações bancárias através da Internet e demais canais alternativos, são 
as mesmas operações feitas antigamente, mas hoje feitas de modo mais rápido.
Claro que os nossos legisladores, os juízes e os doutrinadores estão encarregando-se 
dos ajustes necessários para que a informática, com suas características próprias, 
não compliquem o trabalho dos operadores do Direito.

A internet, indo além da tecnologia é toda uma nova área de inovação e 
reinvenção na forma de fazer negócios, como o caso do comércio eletrônico. O 
estudo mercadológico mostra que o Banco do Brasil se tem mostrado atento às 
mudanças desse filão e parece acompanhar a evolução do home banking; entre 
tanto precisa responder mais rapidamente para estar em condições de nivelar-se 
de igual para igual com os líderes em automação bancária do país, fazendo jus ao 
seu porte e importância no mercado como um todo. Comprando os produtos, 
serviços e informações constantes da página do Banco do Brasil na Internet em 
relação às demais instituições, concluímos que pequenos detalhes, se corrigidos, 
podem dar a informação de que a empresa necessita.
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CONTABILIDADE NOS PARÂMETROS INTERNACIONAIS: 
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo acompanhar os efeitos do Pronunciamento Técnico CPC 27 juntamente 
com a lei 6.404 e suas alterações.Na escolha do tema em questão, considerou-se o desenvolvimento 
do mercado de capitais internacional, o crescimento dos investimentos diretos estrangeiros, os quais 
trouxeram consigo a necessidade de se ter um conjunto de normas contábeis internacionais que 
viabilizassem a comparação de informações entre as companhias. Dessa forma é realizado um estudo 
do CPC 27 e de algumas legislações sobre o Ativo Imobilizado. Após o estudo realizou a aplicação 
dessas temáticas em empresas de Santa Catarina com capital aberto e movimentação na Bolsa de 
Valores. As principais conclusões obtidas neste artigo foram referentes às adaptações destas empresas 
as novas normas, sendo que todas no decorrer dos anos de 2007 a 2010 fizeram de alguma forma 
a nova avaliação dos ativos imobilizados.
Palavras-chave: Ativo Imobilizado, Internacionalização da contabilidade. 

ABSTRACT
This paper aims to monitor the effects of the technical statement CPC 27th togetherwith the 
law 6404 and its amendments. In choosing the theme, the development of international capital 
markets and the growth of foreign direct investment were considered. They brought about the need 
of having a set of international accounting standards that allow the comparison of information 
between companies. We conducted a study of the CPC 27th and some laws on Fixed Assets, after 
studying the application of these themes in Santa Catarina companies, which trade publicly and had 
movementsin the Stock Exchange.  The main conclusions of the paper were related to adjustments 
of these companies to the new rules; all of which did a reassessment of fixed assets over the years 
from 2007 to 2010.
Key-words: Fixed Assets, Internationalization of accounting.
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1. INTRODUÇÃO

Abordaremos neste artigo, o CPC 27 e as alterações que ocorreram na 
legislação sobre a reavaliação do Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível. 
Para uma melhor compreensão do tema em questão, apresentaremos também, uma 
breve explanação do ICPC 10,DeemedCost (custo atribuído) e o pronunciamento 
técnico CPC 01 –sempre tendo como foco o ativo imobilizado.Para tanto fizemos 
uma análise de nove empresas que possuem balanço disponível no site da CVM 
– Comissão de Valores Mobiliários, analisando assim, como as empresas estão 
utilizando a valorização do ativo imobilizado. Os dados para as análises foram 
obtidos pelas notas explicativas e pelas demonstrações publicadas pelas empresas.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste artigo é estudar o processo de convergência às Normas 
Internacionais de Contabilidade, mais especificamente o CPC 27 e as alterações 
da lei 6.404, verificando como as empresas analisadas estão valorizando seus ativos 
e demonstrando em suas demonstrações contábeis.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentada a literatura atual necessária para todo o 
embasamento teórico e prático para a valorização do ativo imobilizado. Será 
estudado a legislação pertinente, o CPC 27, o ICPC 10 e o custo atribuído, sempre 
dando o enfoque ao ativo imobilizado.

3.1 CONTABILIDADE REAL

Com a internacionalização dos comércios a contabilidade vem harmonizar 
os sistemas contábeis para o desenvolvimento de uma análise financeira acertada, 
trazendo informações reais das empresas, para que os investidores possam ter 
uma visão clara.

Segundo Franco (1997), a contabilidade deve estudar os fenômenos 
ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a classificação, a 
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demonstração expositiva, a análise e a interpretação desses fatos, com o fim de 
oferecer informações e orientação – necessárias à tomada de decisões – sobre a 
composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômicas decorrente 
da gestão da riqueza patrimonial.

Conforme disposto no Art. 7º do Princípio do Registro Pelo Valor Original, 
“Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das 
transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, 
que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive 
quando configurarem agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE. 
[...] IV – [...] REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL [...], dado que o primeiro 
apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada”.

Para que haja uma padronização destes demonstrativos, o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis juntamente com a Lei 11.638, vieram padronizar 
e internacionalizar os princípios e registros contábeis através das IFRS, sendo 
assim, desde a década de 70 havia necessidade do reconhecimento pela profissão 
contábil,para que houvessea harmonização mundial da contabilidade e auditoria 
para suportar negócios e transações internacionais.

Decorrente da internacionalização da contabilidade, o Brasil para 
se adequar aos padrões internacionais vincula esta obrigação ao Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, que por sua vez analisa os pronunciamentos do IASB 
(InternationalAccounting Standards Board). O qual tem por objetivo elaborar 
e publicar, normas contábeis internacionais, que deverão ser observadas nos 
relatórios contábeis, e promover a aceitação e adoção de práticas de tais normas 
em escala mundial. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis se pronuncia toda 
vez que há um novo pronunciamento do IASB, para esclarecimento sob forma 
de procedimentos, que devem ser adotados pelas empresas.

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE LEGISLAÇÕES PERTINENTES

A legislação apresentana Lei 6.404 de 12/1976, observando a Lei 11.638 
de 12/2007 e a Lei 11.941 de 2009, seus Art. 179 a classificação das contas do 
ativo, entre eles está o ativo imobilizado que são os direitos que tenham por 
objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou 
da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações 
que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.
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“A Lei nº 11.638/07 eliminou a possibilidade, introduzida pela lei nº 
6.404/76, de uma empresa, de forma espontânea, avaliar os ativos por seu 
valor de mercado quando este é superior ao custo, ou seja, de proceder a uma 
reavaliação”(Manual de Contabilidade Societária, 2010, p. 378).

Trazendo a nova redação dada pelo art. 178 da Lei nº 11.638/07 (alínea 
d) criou-se a conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, classificada no Patrimônio 
Líquido. O Art. 182 (§3º) da Lei nº 6.404/76, alterada pela lei nº 11.638/07, 
define que devem ser classificadas como Ajustes de Avaliação Patrimonial, 
enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime 
de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído 
a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a preço de 
mercado. Este grupo faz parte do Patrimônio Líquido, todavia não deve ser 
entendido como uma conta de Reservas de Lucros, haja vista que os referidos 
valores aí contabilizados ainda não transitam pelo resultado, sendo caracterizado 
como um grupo especial do Patrimônio Líquido, pela Lei nº 11.638/07.

Sendo que “[...] A entidade pode detectar itens no ativo imobilizado ainda 
em operação, capazes de proporcionar geração de fluxo de caixa futuros, que 
estejam reconhecidos no balanço por valor consideravelmente inferior ou superior 
ao seu valor justo”. (Manual de Contabilidade Societária, 2010, pg 229)

O § 3º do art. 183 da lei nº 6.404/76 agora determina em um de seus itens 
que a companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos 
valores registrados no imobilizado. Observando o Principio do Impairment, a 
análise deve ser acompanhada periodicamente, reanalisando a recuperação dos 
valores registrados no imobilizado, a fim de que sejam: registradas as perdas de valor 
do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou 
atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir 
resultados suficientes para recuperação desse valor; ou revisados e ajustados os 
critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para 
cálculo da depreciação, exaustão e amortização.

3.3 REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO – CPC 27

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) juntamente com o Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovaram em audiência pública o 
Pronunciamento Técnico CPC 27, denominado “Ativo Imobilizado”.  Este CPC 
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está correlacionado às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 16, norma 
emanada pelo IASB.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com o pronunciamento 
CPC 27 prescreve o tratamento contábil realizado para ativos imobilizados.Neste 
processo os usuários das demonstrações contábeis podem diferenciar os dados 
sobre determinado investimento de uma entidade em seus ativos imobilizados, 
bem como as variações/mutações nesse investimento. Os principais pontos a serem 
considerados na contabilização dos ativos imobilizados são os “reconhecimentos 
dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis e a determinação dos valores 
de depreciação e perdas por desvalorização a serem reconhecidas em relação aos 
mesmos.”.

O CPC 27 cita em seu item 31 que após o reconhecimento como um ativo, 
o item do ativo imobilizado cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente 
pode ser apresentado, se permitido por lei, pelo seu valor reavaliado, correspondente 
ao seu valor justo à data da reavaliação menos qualquer depreciação e perda por 
redução ao valor recuperável acumulada subsequente.

De forma sucinta, o pronunciamento técnico CPC 27 faz referência perante 
o valor residual e a vida útil de determinado ativo, caracterizando a necessidade 
de revisão pelo menos ao final de cada exercício, e referente ao estado encontrado, 
caso as expectativas sejam diferentes das anteriores, é necessário efetuar mudanças, 
a serem contabilizadas como uma mudança de estimativa contábil.

A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação 
dos valores registrados no imobilizados. A fim de que sejam registradas as 
perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os 
empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado 
que não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor 
e, ou revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil 
econômica estimada e para cálculo da depreciação.

No âmbito de Gestão Patrimonial, é de suma importância a total 
caracterização dos ativos do patrimônio. Para um controle patrimonial efetivo, 
é necessário que o empreendimento tenha, de forma detalhada, um controle 
do estado de seus ativos e as expectativas dos mesmos. De mesma forma, o 
Pronunciamento Técnico CPC 27 ratifica a importância dentro da contabilização 
dos ativos imobilizados referente à necessidade que os mesmos tenham uma correta 
determinação de seus valores contábeis, além dos valores de depreciação e perdas 
por desvalorização a serem reconhecidas.
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O CPC 27 em seus itens 31 e 32 explicitam que o valor justo de terrenos e 
edifícios é normalmente determinado a partir de evidências baseadas no mercado. 
Se não houver evidências do valor justo baseado no mercado devido, à natureza 
especializada do item do ativo imobilizado e se o item for raramente vendido, a 
entidade pode precisar estimar o valor justo usando uma abordagem de receitas 
ou de custo de reposição depreciado.

A frequência das reavaliações depende das mudanças dos valores justos do 
ativo imobilizado que está sendo reavaliado. Quando o valor justo de um ativo 
reavaliado difere materialmente do seu valor contábil, exige-se nova reavaliação. 
Segundo o item 35 do CPC 27, quando um item do ativo imobilizado é 
reavaliado, a depreciação acumulada na data da reavaliação deve ser atualizada 
proporcionalmente à variação no valor contábil bruto do ativo e ou eliminada 
contra o valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o valor líquido pelo valor 
reavaliado do ativo. O valor do ajuste decorrente da atualização ou da eliminação da 
depreciação acumulada faz parte do aumento ou da diminuição no valor contábil 
registrado de acordo com os itens 39 e 40.

Então conforme esses itens, se o valor contábil do ativo aumentar em 
virtude de reavaliação, esse aumento deve ser creditado diretamente à conta própria 
do patrimônio líquido, ou se o valor contábil do ativo diminuir em virtude de 
reavaliação, essa diminuição deve ser reconhecida no resultado. No entanto, se houver 
saldo de reserva de reavaliação, a diminuição do ativo deve ser debitada diretamente 
ao patrimônio líquido contra a conta de reserva de reavaliação, até o seu limite.

É importante ressaltar que os itens de cada classe do ativo imobilizado 
devem ser reavaliados simultaneamente, assim se evita a reavaliação seletiva de 
ativos e a divulgação de montantes nas demonstrações contábeis que sejam uma 
combinação de custos e valores em datas diferentes.

O CPC 27 traz ainda em seu item 41 que o saldo relativo à reavaliação 
acumulada do item do ativo imobilizado incluído no patrimônio líquido somente 
pode ser transferido para lucros acumulados quando a reserva é realizada. O valor 
total pode ser realizado com a baixa ou a alienação do ativo. Entretanto, parte da 
reserva pode ser transferida enquanto o ativo é usado pela entidade. Nesse caso, 
o valor da reserva a ser transferido é a diferença entre a depreciação baseada no 
valor contábil do ativo e a depreciação que teria sido reconhecida com base no 
custo histórico do ativo.

Conforme citado no o item 50 do CPC 27 “O valor depreciável de um ativo 
deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada” e no 
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item 57 explicita que “A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade 
esperada do ativo para a entidade”. Por tanto, com tudo o que foi mencionado no 
desenvolver do texto, temos por base que o CPC 27 tem como objetivo estabelecer 
o reconhecimento inicial e a posterior contabilização do ativo imobilizado. Neste 
processo, os usuários das demonstrações contábeis podem diferenciar os dados 
sobre determinado investimento de uma entidade em seus ativos imobilizados, 
bem como as variações/mutações nesse investimento.

3.4 DEEMED COST,PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 01 E 
ICPC 10

Segundo Artigo Publicado pela Equipe CPCON “O custo atribuído dos 
ativos, também conhecido como “DeemedCost”, pode ser entendido como uma 
dada “reavaliação”, esta que pode aumentar ou modificar o valor do bem de forma 
justa”. Só é possível a utilização do deemedcost, ou custo atribuído, com a adoção 
do CPC 27. Sendo que seu controle deve feito de forma que o valor seja baixado 
do Patrimônio Líquido e levado diretamente ao resultado.

É feita a utilização do custo atribuídoquando é verificado que o valor do 
ativo esta desajustado, prejudicando obalanço patrimonial e o resultado. Então 
ainda de acordo com o CPCON, “Estes ativos, ou conjunto de ativos de capital 
relevante ao empreendimento que ainda estão em operação, devem ser ajustados 
perante seu valor justo, principalmente quando há provável geração de caixa”.

Para verificar a necessidade de avaliação, é efetuado processos de análises com 
a engenharia de avaliações, a fim de verificar qualquer necessidade de alteração do 
bem. O artigo do CPCON também realça que o procedimento específico sobre 
o “deemedcost“ não significa de forma geral a prática de reavaliação de bens, de 
forma contábil.

O Pronunciamento Técnico CPC 01 segundo artigo Publicado pela Equipe 
CPCON, “Ratifica a Redução no Valor Recuperável de Ativos, e visa definir 
procedimentos que asseguram o registro dos ativos contabilmente de forma 
correta, este não contendo valor superior àquele passível de ser recuperado no 
tempo por uso nas operações do empreendimento ou mesmo, na eventual venda 
do mesmo”. Assim, se averiguar que o ativo não tem valor recuperável, é preciso 
que se reconheça de forma imediata a sua desvalorização, mediante a constituição 
de provisão para perdas.
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Conforme o artigo anteriormente mencionado, para o reconhecimento das 
perdas por impairment (diminuição), a diferença existente entre esses valores deve 
ser ajustada pela constituição de provisão de perdas, em contrapartida ao resultado 
do período. No caso do processo de reavaliação de ativos, o montante da redução 
deve reverter uma reavaliação anterior, sendo debitado em reserva no patrimônio 
líquido. Desta forma, se esta reserva for insuficiente, o excesso da mesma deve ser 
contabilizado nos resultados do período em questão.

O ICPC 10 considera que os possíveis efeitos da aplicação do custo atribuído 
“deemedcost” inicial apurado sobre o saldo do ativo imobilizado decorrente dessa 
nova avaliação, devem ser contabilizados na abertura do primeiro exercício social, 
sendo as demonstrações contábeis apresentadas para fins comparativos ajustados 
para considerar este novo custo atribuído.

4. METODOLOGIA 

O presente artigo terá como modalidade de pesquisa o método bibliográfico-
descritivo, pois a referida modalidade segundo Gil (2002), tem como objeto 
principal à descrição das características de determinada população ou fenômeno 
ou, então, o estabelecimento de relações entre as variáveis.A técnica a ser utilizada 
na obtenção dos dados será através de pesquisa bibliográfica e levantamento 
documental.

4.1 AMOSTRAGEM 

Seguimos de um ponto  de partida da revista Valor Investe Especial de 
Novembro de 2010, sendo que foram realizadas nesta edição da revista, pesquisas 
tendo como questão base: Quaisdestas empresas chegaram à bolsa? A revista 
elaborou um Ranking das melhores empresas, com o título 1000 do “Middle-
market” sendo que este ranking contava com as empresas com receita líquida nos 
últimos 12 meses entre R$ 62,3 milhões e R$ 232,1 milhões. Contudo,afunilando 
nossa busca queríamos empresas que tinham sede em Santa Catarina, e que tenham 
ações na bolsa de valores (Bovespa). Todavia foram relacionadas 65 empresas, mas 
somente conseguimos achar CNPJ ou movimentação na Bolsa de Valores de 53, 
destas, somente 9 são Sociedades de Capital Aberto.
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A pergunta é: como definimos a nossa amostra? Muito simples, fazendo 
o cálculo de amostra com população de 9 e confiabilidade de 95%, a amostra 
deveria ser de 8,80, mas como não existem 8,80 empresas, nossa análise se baseará 
no total das empresas. Sendo elas:

Quadro 1 – Empresas de Capital Aberto de Santa Catarina
Fonte: acervo das autoras.

4.2 COLETAS DOS DADOS

Para a obtenção dos dados, as principais fontes utilizadas foram às notas 
explicativas e das demonstrações contábeis publicadas pelas empresas no site da 
CMV. Após a realização da coleta de dados buscou-se organizar as informações 
coletadas em gráficos para a melhor visualização das informações obtidas. Dessa 
forma pode-se realizar um trabalho completo, tendo informações em forma de 
números organizados de forma ilustrativa. 

5. DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta o estudo realizado nas demonstrações e nas notas 
explicativas das 9 empresas, sempre focando a avaliação do ativo imobilizado. Os 
dados coletados foram dos anos de 2007 até 2010. O objetivo é acompanhar a 
valorização dos ativos com base no CPC 27 e ICPC 10. Para isso, foram elaborados 
gráficos para melhor compreensão e descrição de como as empresas estão fazendo 
este processo, podendo assim, ter uma melhor análise dos dados. 
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5.1. BUDDEMEYER S.A

A empresa Buddemeyer S.A. no início de sua nota explicativa aborda o 
cuidado com as novas regras de contabilidade, citando a lei 11.638 e a lei 11.941, 
abordando a avaliação do valor justo do imobilizado para determinação do custo 
atribuído (deemedcost) e a respectiva revisão da vida útil.Conforme previsto em 
lei e nos CPCs a empresa concluiu a primeira análise periódica da vida útil para 
o cálculo de depreciação, baseando-se na expectativa de utilização do bem, na 
estimativa de vida útil e seu valor residual, apurando os devidos valores.

O valor justo apurado em 1º de janeiro de 2010 foi considerado como 
o custo atribuído destes ativos em 1º de janeiro de 2009, data de transição 
as normas internacionais de contabilidade (IFRS - International Financial 
Reporting Standards).O valor justo apurado em 1º de janeiro de 2010 não difere 
significativamente do valor justo que o imobilizado teria em 1º de janeiro de 2009. 
Desta forma, a partir de 1º de janeiro de 2009, todos os itens do imobilizado são 
apresentados pelo método do custo atribuído deduzidos da respectiva depreciação. 
Na determinação da política de estimativa de vida útil, os critérios utilizados pelos 
técnicos foram o estado de conservação dos bens, evolução tecnológica, a política 
de renovação dos ativos, e a experiência da Companhia com seus ativos.

Os terrenos não são depreciáveis. Os valores residuais e a vida útil dos ativos 
são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício, respeitando 
o “impairment”. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se 
este for maior que seu valor recuperável estimado.A empresa estipula a taxa de 
depreciação societária para Edificações 3%a.a., Equipamentos 10%a.a., Máquinas 
e equipamentos 11%a.a., Móveis e Utensílios20%a.a., Veículos 20%a.a..

5.2 BUTTNER SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Conforme as notas explicativas da empresa emitidas em 31/12/2010alega-se 
que para efeito comparativo, considerando que não há evidência forte de que o 
valor justo do ativo imobilizado apurado na data base 1º de janeiro de 2010 seja 
insignativamente diferente do valor justo apurado na abertura do exercício social 
iniciado a partir de 1º de janeiro de 2009, e que os efeitos dessa diferença não são 
relevantes, foi admitido esse valor como valor justo do imobilizado na abertura 
do exercício social dessa demonstração comparativa.
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Sendo que a empresa Buettner realizou em 1º de Janeiro de 2009 os devidos 
ajustes conforme a legislação obriga, mensurando itens do ativo imobilizado 
pelocusto atribuído, mas ressalta que os valores que foram reajustados de um 
exercício para o outro não são de relevância para os investidores.A empresa Buettner 
após reavaliar seus ativos imobilizados, traçou o que seria a vida útil dos bens que 
estão no seu imobilizado, sendo que elas ficarão assim:

Quadro 2 –Reavaliação dos ativos
Fonte: CMV – organizado pelas autoras

A empresa também ressalta que será aplicado o Principio do Impairment 
a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes serão contabilizados.

5.3 METALÚRGICA DUQUE S/A

A empresa Metalúrgica Duque relata que se adequou as novas normas de 
contabilidade para as demonstrações em 31 de dezembro de 2010, levando em 
conta todas as mudanças contábeis ocorridas no Brasil.

A Nota explicativa cita o entendimento que a empresa teve sobre a 
Interpretação Técnica CPC 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a 
Companhia revisou, ainda que parcialmente, a vida útil econômica estimada 
para o cálculo da depreciação, baseados na expectativa de utilização dos bens, e 
a estimativa de vida útil dos ativos e do seu valor residual. Os valores residuais 
e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada 
exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior 
que seu valor recuperável estimado. A empresa também expõe como ficaram os 
ativos imobilizados nos anos de 2009 e 2010:
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Quadro 3 –Reavaliação dos ativos
Fonte: CMV – organizado pelas autoras

5.4 METALÚRGICA RIOSULENSE S/A

Conforme as notas explicativas da empresa elegeu-se a data de transição 
em 01/01/2009. Trazendo as demonstrações financeiras preparadas considerando 
algumas exceções na data da transição. Para efeitos comparativos, considerando 
que não há evidência forte de que o valor justo do ativo imobilizado apurado na 
data base 1º de janeiro de 2010 seja significativamente diferente do valor justo 
apurado na abertura do exercício social iniciado a partir de 1º de janeiro de 2009, 
e que os efeitos dessa diferença não são relevantes, foi admitido esse valor como 
valor justo na abertura do exercício social das demonstrações comparativas.

A avaliação do valor justo do imobilizado para determinação do custo 
atribuído (deemedcost) e a respectiva revisão da vida útil. Foram criadas contas de 
ajuste de avaliação patrimonial para contrapartidas de aumentos ou diminuições 
de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua 
avaliação a valor justo.

Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10 do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, a empresa concluiu a primeira das análises periódicas 
com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo 
de depreciação. Para fins dessa análise a ela baseou na expectativa de utilização 
dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem como, a estimativa 
do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes, 
concomitantemente apurouos valores justos desses ativos para a determinação do 
custo atribuído. O valor justo apurado em 1º de janeiro de 2010 foi considerado 
como o custo atribuído destes ativos em 1º de janeiro de 2009, data de transição 
as normas internacionais de contabilidade (IFRS).

O valor justo apurado em 1º de janeiro de 2010 não difere significativamente 
do valor justo que o imobilizado teria em 1º de janeiro de 2009. Desta forma, a 
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partir de 1º de janeiro de 2009, todos os itens do imobilizado são apresentados 
pelo método do custo atribuído deduzidos da respectiva depreciação.Os custos 
subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um 
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam 
benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa 
ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é 
baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida 
ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada 
usando o método linear durante a vida útil estimada.Os valores residuais e a vida 
útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. 
O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu 
valor recuperável estimado.

5.5 TÊXTIL RENAUXVIEW S/A

A empresa Têxtil Renauxview apresenta em suas notas explicativas que o 
imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição ou construção acrescido de 
reavaliação e do custo atribuído (deemedcost), deduzido da depreciação acumulada, 
calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a 
vida útil econômica dos bens. A Companhia optou por manter a reavaliação 
contabilizada, apresentando tabelas de como ficaram esses procedimentos.

5.6 ELECTRO AÇO ALTONA S/A

Na empresa Eletro aço, as instalações e equipamentos são apresentados 
ao custo líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. O referido custo inclui o custo de reposição de parte do 
imobilizado e custos de empréstimo de projetos de construção de longo prazo. 
Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia 
reconhece essas partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica. 
Da mesma forma, quando uma inspeção relevante for feita, o seu custo é 
reconhecido no valor contábil do imobilizado. Todos os demais custos de reparos 
e manutenção são reconhecidos na demonstração do resultado. O valor presente 
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do custo esperado da desativação do ativo após a sua utilização é incluído no custo 
do correspondente ativo. Em função da mudança da prática contábil brasileira 
para plena aderência ao processo de convergência às práticas internacionais, na 
adoção inicial do Pronunciamento Técnico CPC 27, a Companhia optou em 
proceder ao ajuste nos saldos iniciais à semelhança do que é permitido pelas 
normas internacionais de contabilidade, com a utilização do conceito de custo 
atribuído. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum 
benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou 
perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado no 
exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os 
métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados 
de forma prospectiva. Em 1º de janeiro de 2010 a companhia procedeu à revisão 
da vida útil de seu ativo imobilizado tendo modificado a taxa de depreciação de 
certos bens.

Somente as demonstrações de 2010 foram preparadas de acordo com o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis e de acordo com as Normas Internacionais 
de Relatórios Financeiros. Em 2010 a Companhia efetuou a avaliação de seus 
ativos imobilizados pelo custo atribuído através de uma empresa especializada em 
Avaliações patrimoniais. E com base nas avaliações efetuadas, foram determinadas 
novas vidas úteis para seus ativos.

5.7 METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S/A

Os itens do imobilizado da empresa Metisa são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada 
e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumulada, quando 
existentes. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de 
um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de 
materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no 
local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma 
pretendida pela administração, os custos de desmontagem e de restauração do 
local onde estes ativos estão localizados.  Ganhos e perdas na alienação de um 
item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos 
da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos 
dentro de outras receitas no resultado.  A Companhia fez a opção de utilizar o 
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custo atribuído para valorização de determinados bens do seu ativo imobilizado 
em função de que esses, não atendiam a alguns requisitos de reconhecimento, 
valorização e apresentação do CPC 27, em função principalmente de que são 
ativos que extrapolaram sua vida útil inicial, todavia continuam gerando benefícios 
econômicos futuros.  Adicionalmente, em 2010 a Companhia realizou a reavaliação 
da vida útil remanescente dos bens do ativo imobilizado, objetivando adequar os 
custos de depreciação à expectativa de obtenção de benefícios econômicos futuros 
com esses bens. O levantamento foi realizado mediante contratação de empresa 
especializada, a qual emitiu laudo técnico sobre a reavaliação.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um 
ativo, ou outro valor substituto do custo. A depreciação é reconhecida no resultado 
baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada 
parte de um item do imobilizado. Terrenos não são depreciados.Os métodos de 
depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento 
de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de 
estimativas contábeis.  O custo de reposição ou de manutenção (reforma) de um 
componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja 
provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão 
fluir para a Companhia e que o seu custo possa ser medido de forma confiável. 
O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os 
custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos.

Tendo em vista que o ativo imobilizado, especialmente, máquinas e 
equipamentos, continuam gerando recursos para a Companhia, bem como, de 
acordo com o preconizado no CPC 27, a Administração decidiu por aplicar o 
valor justo, mediante o custo atribuído, que foi avaliado e calculado mediante 
laudo de avaliação de uma empresa independente, que considerou além da vida útil 
remanescente para determinados bens do ativo imobilizado e os valores realizáveis, 
o custo atribuído para terrenos, edificações e certas máquinas e equipamentos.

A Companhia procedeu a uma reavaliação da vida útil remanescente de 
determinados bens do ativo imobilizado. O impacto com essa reavaliação foi à 
redução dos custos de depreciação no exercício de 2010. O ativo imobilizado tem 
o seu valor recuperável analisado anualmente.
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5.8 WEG S/A

A Weg, com o objetivo de mensurar seus ativos imobilizados a valor justo, 
efetuou a avaliação pelo custo atribuído. Os ativos não avaliados pelo custo 
atribuído são avaliados ao custo de aquisição e/ou construção, acrescido de juros 
capitalizados durante o período de construção, quando aplicável, deduzido das 
respectivas depreciações, com exceção de terrenos, que não são depreciados. Os 
gastos com manutenção ou reparos, que não aumentam significativamente a vida 
útil dos bens, são contabilizados como despesas, quando ocorridos. Os ganhos e as 
perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o valor 
residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. A depreciação 
é calculada pelo método linear e leva em consideração a vida útil econômica dos 
bens. A vida útil econômica dos bens será revisada periodicamente com objetivos 
de adequar as taxas de depreciação. Os ativos imobilizados, intangíveis e, quando 
aplicável, outros ativos não circulantes são avaliados, anualmente, ao valor 
recuperável através dos fluxos de caixa futuros. Sendo que em 31 de dezembro de 
2010 não foi apurada redução sobre esses ativos.

Em 2010 a Companhia efetuou a avaliação de seus ativos imobilizados 
pelo custo atribuído através da empresa Amaral D’Avila Engenharia de Avaliações 
Ltda. Os bens que receberam o custo atribuído foram àqueles adquiridos até 31 de 
dezembro de 2009. Com base nessas informações e somadas às inspeções efetuadas 
nos ativos, foi definida a idade real dos bens ou sua idade aparente estimada.

5.9 WETZEL S/A

Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10 do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, a Companhia Wetzel S/A, concluiu a primeira das 
análises periódicas com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada 
para o cálculo de depreciação. Para fins dessa análise, a Companhia se baseou na 
expectativa de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, 
bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores 
com ativos semelhantes, concomitantemente apurou o valor justo desses ativos 
para a determinação do custo atribuído. O valor justo apurado em 1º de janeiro 
de 2010 foi considerado como o custo atribuído destes ativos em 1º de janeiro 
de 2009, data de transição as normas internacionais de contabilidade. O valor 
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justo apurado em 1º de janeiro de 2010 não difere significativamente do valor 
justo que o imobilizado teria em 1º de janeiro de 2009. Desta forma, a partir de 
1º de janeiro de 2009, os itens do imobilizado são apresentados pelo método do 
custo, deduzidos da respectiva depreciação. O custo de aquisição registrado no 
imobilizado está líquido dos tributos recuperáveis, e a contrapartida está registrada 
em impostos a recuperar.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando 
for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou 
peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados 
em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não 
são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando taxas, durante 
a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo 
é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados 
para a verificação de “impairment” sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma 
perda por “impairment” é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de 
um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

A Companhia procedeu a avaliação da Vida Útil Econômica do Ativo 
Imobilizado de acordo com que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 27. Na 
adoção inicial deste pronunciamento, a Companhia fez a opção de ajustar os saldos 
iniciais a valores justos, com a utilização do conceito de custo atribuído. Desta 
forma a Companhia atribuiu o valor justo através de laudo emitido por empresa 
especializada. A base adotada para determinar o novo cálculo da depreciação às 
novas vidas úteis e os percentuais de residual para cada item do ativo imobilizado 
das unidades avaliadas. Para cada família de itens a Companhia estabeleceu uma 
nova vida útil. Na determinação da política de estimativa de vida útil, os critérios 
utilizados pelos técnicos foram o estado de conservação dos bens, evolução 
tecnológica, a política de renovação dos ativos, e a experiência da Companhia 
com seus ativos.
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5.10 ANÁLISE DAS EMPRESAS COM BASE EM SUAS 
DEMONSTRAÇÕES

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos, abaixo segue os 
gráficos com os questionários feitos para analisar como as empresas estão utilizando 
a valoração dos itens do ativo imobilizado.
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6. CONCLUSÕES

Com a realização do projeto de pesquisa além dos conhecimentos específicos 
sobre a contabilidade nos parâmetros internacionais – ativo imobilizado, percebeu-
se que esta inovação trouxe mudanças e complexidade no reconhecimento do 
custo real dos imobilizados.As regulamentações contábeis percorrem caminhos 
no mundo a fim de facilitar o processo de comunicação da contabilidade. As 
Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) tem a característica de refletir 
as necessidades do maior número de países.

A implantação do Pronunciamento Técnico CPC 27 é vantajosa para as 
companhias, pois determina a depreciação de acordo com a vida útil do ativo e 
o custo atribuído dos bens que constituem o Ativo Imobilizado das empresas. 

Destacamos o resultado de nossa pesquisa bibliográfica em gráficos 
trazendo as seguintes porcentagens sobre nossos questionamentos. Dentre o 
universo pesquisado, 44% das empresas mencionaram nas notas explicativas as 
empresas/entidades que realizaram as avaliações no ativo imobilizado, e 56% 
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não mencionaram. Mesmo a Lei sendo publicada em 2007, a grande maioria das 
empresas optaram por fazer a avaliação somente em 2009, correspondendo a 67%. 

A partir do ano de 2009, 45% das empresas começaram a fazer 
as demonstrações de acordo com o CPC27 e também de acordo com as 
Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS), emitidas pelo 
InternationalAccounting Standards Board (“IASB”), em 2010 44%, e 11% não 
apresentaram. Os itens que tiveram mudanças mais significativas nas classes de 
imobilizado foram Máquinas Equipamentos e Instalaçõescom 45%, 33% não 
apresentaram, Móveis/Utensílios e Edificações cada um com 11%.  

A maioria das empresas pesquisadas tem seus itensimobilizados mensurados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), correspondendo 
a 89%. Cem por cento das empresas fazem atualizações nos ativos todos os 
anos. Cerca de 89% das empresas listadas fizeram a nova classificação dosativos 
imobilizados diferenciando da exigida pela parte fiscal.

De acordo com CPC 27, o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado 
de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada, todas as empresas 
explanaram nas suas notas explicativas estas informações.
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MARKETING ESPORTIVO: UMA FERRAMENTA PODEROSA 
NO FORTALECIMENTO DA MARCA PERANTE O CLIENTE1

Fabiano Luiz2

Fernando Bastos3

RESUMO
O artigo apresenta conceitos sobre o marketing, especialmente o marketing esportivo, destacando 
sua importância para alavancar uma marca, produto ou empresa, usando o esporte para atingir o 
seu “target” (alvo), mostrando comoo esporte pode ser uma ferramenta muito importante para a 
captação e fidelização do cliente. Este artigo retrata um case (caso) de sucesso ocorrido no Brasil, 
entre a LG Eletronics, empresa coreana de eletro-eletrônicos e o São Paulo Futebol Clube, uma 
parceria que durou quase 10 anos e ajudou a alavancar a marca da empresa tornando-a “Top of 
Mind” no país.Também aborda a trajetória do golfista Tiger Woods, o primeiro atleta do mundo 
a alcançar a marca de U$1bilhão em prêmios e contratos de patrocínio e propaganda, e depois sua 
queda devido a uma série de escândalos em que se envolveu, perdas de patrocínio e prestígio, e 
ainda sua volta ao mundo do golfe. 
Palavras-chave: marketing esportivo, fidelização, patrocínio.

ABSTRACT
The paper presents concepts on marketing, especially sports marketing. It highlights its importance 
for pushing the brand, product or company, using sports to reach its target, showing how sports can 
be important tools for conquering customers and their fidelity. It also portrays a success story occurred 
in Brazil between LG Electronics, the Korean electronicscompany, and Sao Paulo FutebolClube. 
Their partnership lasted almost 10 years and helped launch the brand of the company, making 
it the “Top of Mind” in the country. Moreover, it discusses the trajectory of golfer Tiger Woods, 
the world’s first athlete to reach the mark of US$ 1 Billion in prizes and sponsorship deals and 
advertising. It also discussesthe time after his fall due to a series of scandals, his loss of sponsorship 
and prestige, and talks about his return to the Masters Golf series.
Key-words: sports marketing, loyalty, sponsorship.
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1 INTRODUÇÃO

Cada vez mais as empresas investem  em marketing e publicidade para 
conquistar e fidelizar clientes e fortalecer sua marca perante eles. O esporte ganha 
cada vez mais espaço na mídia, competições de várias modalidades   transmitidas 
ao vivo em vários canais, para vários países do mundo.

O Marketing Esportivo surge como uma excelente ferramenta para que 
as empresas atinjam seus objetivos mexendo com um sentimento muito forte 
presente no ser humano: A PAIXÃO.

Este trabalho tem por objetivo estudar e mostrar    ações de Marketing 
Esportivo que alcançaram êxito nesta árdua tarefa e apontar caminhos para que 
outras empresas consigam atingir o objetivo de conquistar o respeito e admiração 
de seus atuais e futuros clientes.

Despertar a necessidade de um produto/serviço no cliente, este é o maior 
desafio das empresas nos dias de hoje, a gama de produtos/serviços é enorme e está 
no alcance de todos, basta uma ida ao shopping, uma ligação ou alguns cliques 
na internet e pronto, milhares de ofertas aparecem aos nossos olhos.

Cada vez mais as empresas procuram satisfazer não apenas as necessidades 
básicas dos clientes, mas também lhe proporcionar maior satisfação depois de 
adquirir um produto ou serviço, não basta oferecer o produto/serviço que funcione, 
este tem que proporcionar a satisfação total do cliente.

Empresas gastam fortunas em pesquisas para tentar descobrir o que o cliente 
deseja, o que levaria ele a comprar produto ‘x’ ou ‘y’. É exatamente aqui que entra 
o marketing de todas as empresas, com o principal objetivo de fazer despertar no 
cliente a necessidade de possuir tal produto.

Passada esta fase do processo de compra (se não houver desejo, dificilmente 
há compra), é necessário que sua marca esteja na memória do cliente e de 
preferência que ela seja a primeira, a mais lembrada, a Top OfMind, independente 
do produto que você tenha para vender.

O marketing esportivo pode ser uma poderosa ferramenta para que sua 
marca/produto esteja em primeiro lugar na cabeça do cliente, o que facilitará e 
muito o processo decisório na hora da aquisição.
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MARKETING

“Marketing  é  uma  palavra  de  origem  inglesa,  derivada  de  market,  
que  significa mercado. É utilizada para expressar a ação voltada para o mercado.” 
(DIAS, 2003).

Na visão de Kotler (2000), marketing é o processo social pelo qual pessoas 
e grupos obtêm o que precisam e desejam com criação, oferta e livre negociação 
de produtos e serviços de valor com outros.

Já para Rocha (1999), marketing é função gerencial que busca ajustar 
a oferta da organização à demanda específica do mercado, utilizando como 
ferramental, um conjunto de princípios e técnicas. No processo social, é regulador 
da oferta e da demanda de bens de serviços para atender as necessidades.

Para Mccarthy e Perreault Júnior (1997), marketing é mais que venda e 
propaganda: é o conjunto de atividades desenvolvidas por organizações e também é um 
processo social e, divide-se em dois segmentos: micromarketing que é o desempenho 
das atividades destinadas a realizar os objetivos de uma organização, partindo das 
necessidades do consumidor ou cliente e dirigindo-lhes um fluxo de bens e serviços 
a partir de um fabricante ou produtos; e macromarketing que é o processo social 
que dirige o fluxo econômico de bens e serviços dos produtores aos consumidores de 
maneira que iguale eficazmente a oferta e a demanda e realize os objetivos da sociedade.

Sandhusen (2000), identifica o marketing como um processo de 
planejamento e execução, fixação de preços, promoção e distribuição de idéias, 
bens e bons serviços, para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e 
organizacionais.

O conceito de marketing surgiu no pós-guerra, por volta da década de 1950, 
com o avanço da industrialização mundial, na qual acirrou a competição entre as 
empresas. Marketing é uma palavra inglesa derivada de marketing de mercado. É 
utilizada para expressar a ação voltada para o mercado, entendendo assim que a 
empresa que pratica o marketing tem o mercado como foco de suas ações.

A partir deste período, o cliente passou a contar com o poder de escolha, 
o mercado já não bastava produzir produtos e serviços com qualidade e a custos 
competitivos para obter lucros. O cliente se tornara o foco da atenção das empresas.

As empresas observaram que as decisões finais da compra estavam sob as 
mãos dos consumidores, passaram a adotar práticas como pesquisas, e análises de 
mercado e adequações dos produtos com a intenção de alcance das necessidades 
dos consumidores.Assim, as empresas passaram a ser orientadas para o mercado, 
criando valor para o cliente e vantagem competitiva.



143

Hoje as pessoas possuem uma visão do Marketing apenas como propaganda 
e venda. Isso por que todos os dias somos expostos aos comerciais de televisão, 
anúncios de revistas e jornais, ofertas pela Internet, campanhas de mala-direta e 
de telemarketing. As vendas e as propagandas são apenas elementos do marketing, 
mesmo sendo importantes, são duas das muitas funções do marketing.

MARKETING ESPORTIVO

Segundo Bertoldo (2000), marketing esportivo é um conjunto de ações 
voltadas à prática e à divulgação de modalidades esportivas, clubes e associações, 
seja pela promoção de eventos e torneios ou pelo patrocínio de equipes e clubes 
esportivos.

Como objetivos, o marketing esportivo visa aumentar o reconhecimento 
público, reforçar a imagem corporativa, estabelecer identificação com segmentos 
específicos do mercado, combater ou antecipar-se a ações da concorrência, envolver 
a empresa com a comunidade, conferir credibilidade ao produto com a associação 
à qualidade e emoção do evento, entre outros (ARAÚJO, 2002).

No marketing esportivo encontra-se, também, o marketing no esporte, que 
procura comercializar os produtos e serviços de empresas esportivas ou a própria 
promoção de atividades.

Segundo Afif (2000), o marketing esportivo é uma das estratégias que 
utilizam o esporte para atingir suas metas. Para ele, existem duas formas de definir 
essa prática. 

A primeira se faz por intermédio do marketing de produtos e serviços 
voltados aos consumidoresque, de alguma maneira, se relacionam com o esporte 
(camisas oficiais do time, por exemplo). A segunda trata-se de uma estratégia que 
emprega o esporte como meio de divulgar produtos, sem que estes tenham ligação 
com atividades esportivas (patrocinadores em geral).

O marketing esportivo é uma ferramenta utilizada para comunicar-se com 
clientes, prospects, colaboradores e comunidade. Tem o esporte, como forma de 
contato com o target e, portanto, é ligado diretamente à emoção, à paixão.

Esse é o grande diferencial com relação às demais ferramentas de 
comunicação. Utilizado de forma precisa, o marketing esportivo agrega força à 
marca ou à empresa por meio do simbolismo com os valores do esporte, como 
superação, trabalho em equipe e liderança, inerentes também ao sucesso na vida 
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corporativa e as características de cada corporação. Sendo assim, empresas de 
tecnologia buscam se associar ao automobilismo e empresas cujos produtos são 
de luxo, a esportes como tênis e golfe, por exemplo.

O marketing esportivo tem como vantagem, o fato de impactar um 
consumidor relaxado, em meio ao programa e não nos intervalos. Dessa forma, a 
empresa que faz uso dessa estratégia de comunicação é percebida, não como uma 
anunciante, mas sim como uma parceira, que permite com que os campeonatos 
ou times patrocinados possam ter sucesso e continuidade. Mais do que isso, ainda 
há uma lealdade muito maior a empresas que detém esta imagem. Por exemplo, 
na Nascar, categoria do automobilismo americano, há uma lealdade de 72% aos 
patrocinadores. Ou seja, 72% dos fãs da categoria assumem comprar um produto de 
um patrocinador em detrimento a um não-patrocinador, segundo o site Arena Sports.

Além de ser uma forma de comunicação saudável, envolve sentimentos 
de uma grandeza insuperável que só o esporte pode oferecer. Adrenalina, alegria, 
conquista, vibração e emoção são alguns dos elementos que fazem da atividade 
um misto de aventura e poder. 

Não se pode esquecer o papel dos ídolos, que, nesse processo, são os 
verdadeiros porta-vozes do mercado, com suas mensagens traduzidas em forma 
de talentos esportivos.

Eventos como os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e Superbowl(final do 
campeonato de futebol americano), que atraem bilhões de espectadores ao redor 
do mundo, são bons exemplos de como o esporte surge como uma excelente 
forma, diferenciada, de atingir objetivos de marketing propostos pelas empresas. 
Esporte produz entretenimento, produz paixão,mas é uma indústria e deve ser 
administrada como um negócio.

O marketing segundo o seu maior conhecedor, Kotler (2000): “é um 
processo social e gerencial através do qual, indivíduos e grupos obtêm o que 
necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e valores com 
outras pessoas”.

Já o marketing esportivo não tem um conceito pré-definido nem um papa 
na área como Kotler, pois seus estudos são muito recentes. Todavia pode-se colocar 
o conceito de marketing esportivo como o marketing ligado ao esporte.

O Marketing Esportivo possui duas vertentes:
O marketing através do esporte: quando uma empresa utiliza o esporte 

como veículo de marketing.
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O marketing do esporte: quando uma entidade esportiva utiliza o 
marketing para atingir seus clientes, no caso os torcedores, fãs, etc.

ORIGEM DO MARKETING ESPORTIVO

No Mundo
A relação entre empresas e esporte, mais especificamente o inicio do 

marketing esportivo e do patrocínio, tem uma origem mais antiga do que se 
imagina. Esta história tem começo na segunda metade do século 19, quando as 
áreas urbanas começaram a ganhar importância, juntamente com a melhoria dos 
sistemas de transportes coletivos. 

Este é o mesmo período em que, na Europa e nos Estados Unidos, novos 
esportes começam a surgir e ganhar força como futebol, atletismo, boxe e corridas 
de cavalos. A imprensa esportiva também começa a ganhar destaque no mesmo 
período.

Em 1850, John Wisden, fabricante de confecções masculinas do Reino 
Unido, teve a idéia de patrocinar um anuário sobre cricket associado à sua marca. 
Logo em seguida, sua iniciativa foi copiada pelo Barclays Bank(que hoje patrocina 
o Campeonato Inglês de futebol, que leva o nome de Barclays Premier League) .

No começo do século passado, em 1904, a Spalding publicou o seu Spalding 
Official Athletic Manual, que trazia resultados dos Jogos Olímpicos de Saint Louis 
e dedicava 19 páginas aos seus produtos.

Os primeiros Jogos Olímpicos modernos também são a primeira grande 
competição a inaugurar o que se transformaria no patrocínio contemporâneo. A 
Kodak teve o direito de estampar sua logomarca nos programas oficiais em troca 
de apoio ao comitê organizador dos jogos.

Em 1912 aparece pela primeira vez a rubrica “receitas extraordinárias”. A 
empresa Grandberg Industrial Art Company paga US$ 3.600 em troca do direito 
de explorar e comercializar as fotografias das competições.

Antes dos Jogos Olímpicos, o Tour de France de 1903, foi um dos 
primeiros eventos a contar com patrocínio, que teve no jornal esportivo La Velo 
seu patrocinador máster.

A partir de 1928, em Amsterdã, o patrocínio passa a ser encarado como 
uma receita importante para os jogos. Pela primeira vez a verba conseguida com 
cotas de patrocínios empata com a receita obtida com a venda de ingressos. Nestes 
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jogos, os direitos se expandiram, abrindo concessões para diversas empresas. A 
Coca-Cola, um dos atuais parceiros top do Comitê Olímpico Internacional, 
começou sua relação com as Olimpíadas naquele ano. 

O patrocínio esportivo cresce e se transforma em uma ferramenta poderosa 
com o advento de dois fatores importantes: o desenvolvimento da televisão e a 
transformação do esporte em fenômeno social. As transmissões esportivas foram 
inauguradas com a transmissão das Olimpíadas de Berlim, em 1936, talvez a mais 
importante transmissão de televisão da história.

No Brasil
Segundo Afif (2000), o marketing esportivo teve grande avanço no Brasil 

nos anos 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek. A política, cujo lema era 
50 anos em 5 levou diversas organizações, tanto nacionais como internacionais, 
a atuar no país. As grandes empresas de origem estrangeira traziam para o país as 
mesmas marcas que comercializavam em outros países e limitavam-se a produzir 
artigos padronizados. A ênfase estava nas vendas, mas empresas-líder já utilizavam 
estratégias de marketing como as pesquisas, a propaganda e promoções de venda.

Segundo Melo Neto (1995) é muito difícil a definição de uma data que 
caracterize o nascimento do Marketing Esportivo no Brasil. Ele aponta o fim 
dos anos 70 e inicio dos anos 80 como o início de uma grande transformação no 
esporte brasileiro, onde empresas começam a investir no esporte buscando retorno 
publicitário e de vendas. Um dos primeiros esportes a receberem investimento 
foi o vôlei, mas alguns empresários também perceberam no basquete, atletismo e 
futebol de salão uma grande oportunidade de investimento. 

A Pirelli, já em 1980, possuía uma equipe de vôlei masculino, que foi 
bicampeã nos anos de 1982 e 1983. Melo Neto (1995) relatou também que 
os motivos que levam uma empresa a investir no esporte são relacionados ao 
espaço constante na mídia em geral, e ao fato de sucesso obtido no esporte ser 
transferido para o patrocinador, gerando um retorno institucional e de vendas 
para seus investidores.

Objetivos do Marketing Esportivo
O marketing esportivo assim como qualquer outra modalidade de 

marketing tem por objetivo macro atrair a atenção do público para sua marca ou 
produto/serviço afim de gerar uma necessidade de compra ou simpatia pela marca 
ou produto/serviço que pode resultar em uma futura compra . Para chegar neste 
objetivo maior, busca-se atingir um ou vários objetivos menores que listo a seguir:
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• Fortalecimento da marca (produto ou empresa)
• Fortalecimento da imagem (produto ou empresa)
• Retorno de mídia espontânea
• Fator de agregação à marca
• Conquista de mercado
• Aumento do reconhecimento público
• Rejuvenescimento da imagem da empresa
• Exposição da marca na imprensa e em diferentes mídias
• Reforço da imagem corporativa
• Simpatia junto ao público e mídia
• Envolvimento da empresa com a comunidade

POR QUE INVESTIR NO MARKETING ESPORTIVO?
A resposta para esta questão é simples: porque além de ser uma forma de 

comunicação saudável, envolve sentimentos de uma grandeza insuperável que 
só o esporte pode oferecer. Adrenalina, alegria, conquista, vibração e emoção 
são alguns dos elementos que fazem da atividade um misto de aventura e poder.

Pode-se dizer que existem vários fatores responsáveis pelo investimento no 
esporte por parte de empresas dos mais diversos setores. Entretanto, dois deles são 
fundamentais para que se entenda o porque do segmento ter se tornado referência 
para empresários:

1. Presença constante do esporte e suas variáveis na mídia em geral;
2. O sucesso obtido no esporte é transferido para o patrocinador, gerando 

um retorno institucional e de vendas para os seus investidores;

A função do marketing, no entanto, é conciliar as demandas raciais do 
mercado com a paixão do esporte, proporcionando prazer em troca de resultados. 
Tudo isso sem esquecer o papel dos ídolos, que, nesse processo, são os verdadeiros 
porta-vozes do mercado, com suas mensagens traduzidas em forma de talentos 
esportivos.

BENEFÍCIOS DO MARKETING ESPORTIVO
O marketing esportivo traz inúmeros benefícios para a empresa ou produto, 

os principais estão lista a seguir: 
• Aumento do reconhecimento público; 
• Rejuvenescimento da imagem da empresa; 



148

• Exposição constante da marca na imprensa e em todas as mídias; 
• Reforço da imagem corporativa; 
• Simpatia junto ao público e mídia; 
• Envolvimento da empresa com a comunidade
Em países onde o marketing esportivo está mais consolidado os fãs de um 

determinado esporte que levam em consideração os patrocinadores na hora da 
compra chegam a mais de 70%.

COMO INVESTIR NO MARKETING ESPORTIVO
O Marketing Esportivo, na verdade, contempla a velha máxima: “Para se 

vender bem é preciso se comprar bem.” Assim, antes de se apostar no esporte, é 
importante levar-se em consideração as seguintes premissas:

• Escolha um esporte ou atleta em evidência ou em franca ascensão;
• Faça um bom planejamento após tal escolha;
• Elabore promoções paralelas (tarde de autógrafos, distribuição de brindes 

e atividades similares);
• Exponha sua marca de maneira bem visível; 
• Crie brindes que identifiquem a marca e os produtos; 
• Aproveite espaços alternativos para merchandising(placas e painéis); 
• Conte com uma Assessoria de Imprensa e espaços reservados para 

entrevistas coletivas; 
• Aprenda a criar fatos sobre o que se está patrocinando; 

Quando o Marketing Esportivo é bem aplicado, gera um retorno 
considerável a curto, médio e longo prazo, além de ser responsável pela associação 
de uma determinada imagem com o esporte durante o tempo de exposição do 
mesmo.

CASE’S

LG ELETRONICS E SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

LG Eletronics
Empresa coreana fundada em 1958 com o nome de Goldstar, que hoje 

fabrica uma linha quase inimaginável de produtos dentre eles:Tv’s ,DVD’s, Home 
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Theater’s, Forno de  Micro-ondas, Celulares, Notebooks, Câmeras Digitais
Sendo líder de vendas no Brasil e no mundo de vários desses produtos 

como celulares eTv’s.

LG no Brasil
1995 - Chegada ao Brasil.
1996 - Construção das fábricas de Manaus e Taubaté.
1997 - Início da produção (Manaus – TVs e Micro-ondas / Taubaté – 

Monitores).
2001 - Lançamento da fábrica de condicionadores de ar e anúncio do 

patrocínio ao São Paulo Futebol Clube.
2004 - Alcança a liderança no mercado de Home Eletronics (equipamentos 

eletrônicos para residências) e monitores.
2005 - Inauguração da segunda fábrica de celulares em Taubaté, dobrando 

sua capacidade de produção, introdução de notebooks de sua marca no mercado 
brasileiro e a inauguração da linha de fabricação local de TVs LCD.

2007 - Alcança a liderança no segmento de TVs.

LG E SPFC
A bem sucedida parceria entre a LG Electronics e o São Paulo Futebol Clube 

é uma das mais duradouras do Futebol Brasileiro. Desde 2001, a empresa estampa 
sua marca nos uniformes do time e esteve presente em muitos dos principais títulos 
conquistados pelo Clube, como o Paulista, a Libertadores da América e o Mundial 
de Clubes da FIFA em 2005 e o Tri-campeonato Brasileiro 2006/2007/2008. 

Além de expor a marca nas camisas do time, a LG está presente em toda 
comunicação visual do Estádio do Morumbi. O projeto LG Arena dá aos setores 
do estádio, nomes de produtos e segmentos da empresa.

Depois de todos estes anos a LG já faz parte da identidade do SPFC, e 
está no coração de seus torcedores e eles levam isso em consideração na hora de 
uma compra conforme revela uma pesquisa da TNS Sport Brasil onde a pesquisa 
aponta que 19,3% dos são-paulinos dizem ter comprado aparelho celular da LG, 
contra 13,9% dos universo de fãs de outros clubes do Brasil. 

Segundo César Gualdani, sócio-diretor da TNS Sport Brasil, “A LG 
conseguiu entrar no coração dos são-paulinos e transformar essa associação em 
vendas. Temos aqui uma demonstração efetiva e não apenas empírica do resultado 
de um investimento em marketing esportivo”.
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No inicio de 2009 a LG e o SPFC renovaram o contrato de patrocínio para o 
mesmo ano no valor de aproximadamente 18 milhões de reais, na ocasião Eduardo 
Toni, diretor de Marketing da LG deu a seguinte declaração: “Continuamos 
acreditando que o futebol é uma das mais importantes expressões da cultura 
brasileira. Por isso, estamos honrados em continuar esta parceria e muito felizes 
com a renovação do patrocínio”. E emendou “Continuar ao lado do SPFC, um dos 
mais queridos e vencedores times brasileiros, é um dos pilares de nossa estratégia 
de marketing em 2009. Temos certeza de que vem por aí mais um período de 
sucesso, recheado de grandes conquistas”, finalizou Toni.

Eduardo Toni ainda destaca outros pontos da parceria: “O São Paulo dá 
uma visibilidade muito boa, tanto que é nosso parceiro desde 2001. A torcida do 
São Paulo, concordo, é a que mais cresce no Brasil. E os são-paulinos, claro, são 
grandes consumidores dos produtos da LG’’.

O Fimda Parceria
Em 15 de janeiro de 2010 depois de várias propostas e contra-propostas, 

e de o SPFC não aceitar uma proposta de R$ 25 milhões/ano da LG encerrou-se 
uma das mais longas e bem sucedidas parcerias do esporte brasileiro. Depois de 9 
anos estampando sua marca nas camisas de jogo, treino e também no estádio do 
SPFC, o Morumbi, a LG deixava de ser o patrocinador e parceiro do São Paulo 
Futebol Clube.

O saldo foi extremamente positivo para ambos, a LG conseguiu alavancar 
suas vendas no Brasil sendo uma das marcas mais lembradas pelos consumidores 
em geral e muito querida pelos são-paulinos e o clube alcançou títulos e glórias 
auxiliado pelo dinheiro da parceira.

O clube partiu em buscade um novo parceiro, não apenas um 
patrocinador(aquele que simplesmente paga para expor sua marca), mas sim uma 
empresa que estivesse disposta a crescer junto com o clube, auxiliar nas reformas 
de seu estádio e outras ações que alavanquem o nome do SPFC e do parceiro.

Até o fechamento deste trabalho o clube não havia fechado com nenhuma 
empresa, usando apenas o “patrocínio de ocasião” em alguns jogos, enquanto 
negocia com possíveis parceiros.
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TIGER WOODS

Ascensão
Eldrick Tont Woods nascido em Cypress, em 30 de dezembro de 1975, mais 

conhecido como Tiger Woods, é um jogador de golfe dos EUA. Ele é considerado 
um dos melhores golfistas de todos os tempos. 

Em 2005, aos 29 anos de idade, ele alcançou a marca de dez grandes 
conquistas do golfe profissional, colocando-o em terceiro na lista atrás de Jack 
Nicklaus e Walter Hagen. Incluindo seus três campeonatos amadores dos EUA 
ele e Bobby Jones foram os únicos golfistas a ganhar treze títulos importantes 
antes dos 30 anos de idade. 

Ele ganhou mais vezes no PGATour do que qualquer outro golfista em 
atividade. Woods, que é filho de pais mestiços, é responsável pelo surgimento de 
um grande interesse no jogo de golfe, especialmente entre as minorias raciais e 
jovens nos EUA.

Tiger é o esportista que mais ganhou e ganha dinheiro hoje no mundo, em 
2002 ele ultrapassou o piloto de Formula 1 Michael Schumacher e alcançou o topo 
da lista dos mais bem pagos e nunca mais deixou o topo, ganhando aproximadamente 
100 milhões de dólares anuais ou mais somando premiações, patrocínios, aparições 
em eventos, e ainda sua empresa de projetos de campos de golfe.

Tiger Woods não conhece o significado da palavra recessão. Em pleno ano 
de crise(2009), ele se tornou o primeiro atleta a acumular US$ 1 bilhão. Cálculos 
da revista americana Forbes mostram que com o prêmio de US$ 10 milhões (o 
equivalente a R$ 18 milhões) recebido pela vitória na Copa FedEx, no domingo 
(27/09/09), o jogador de golfe mais famoso do mundo rompeu a marca do bilhão.

A Nike é quem tem sido o parceiro mais lucrativo de Woods. A união tem 
sido benéfica para ambos. A empresa lançou uma divisão de golfe, criando uma 
linha a partir da imagem do esportista e suas vendas já atingem US$ 800 milhões 
por ano. Em troca, a Nike paga a Woods meros US$ 30 milhões. 

Além da Nike Woods contava ainda com generosos patrocinadores entre eles 
Gatorade(do grupo Pepsi), AT&T(telefonia), Gillette(grupo Procter e Gamble), 
General Motors, Eletronics Arts(jogos para pc’s e vídeo game) etc.

Queda
Tiger Woods abalou o mundo do golfe e das celebridades em 11/12/09. Em 

nota à imprensa, já na noite norte-americana, declarou estar deixando o esporte por 
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tempo indeterminado. Pediu desculpas aos familiares, principalmente a mulher, 
Elin Nordgren, “pela infidelidade” e prometeu se dedicar a partir de agora à família.

“Depois de pensar muito, decidi tirar um descanso por tempo indeterminado 
como golfista profissional”, afirmou. “Preciso dar prioridade à minha vida pessoal, 
ser um melhor marido, um melhor pai e uma pessoa melhor”, prosseguiu. “O 
mais importante agora é que minha família e eu tenhamos tempo e privacidade 
para que consigamos nos recuperar”, finalizou o astro, pedindo “desculpas aos 
admiradores e fãs”.

A crise teve início em 27 de novembro, quando o jogador bateu seu carro perto 
da mansão em que vive, na Flórida, depois de brigar com sua mulher. A imprensa 
local publicou que ele poderia estar sofrendo de overdose com bebidas e remédios.

Foi o “start” para que alguns dos seus patrocinadores o abandonassem, nesse 
período, Woods perdeu patrocínios de Accenture, AT&T e Gatorade. A General 
Motors ainda cancelou um benefício do golfista, que podia usar carros da marca 
sem pagar, enquanto empresas como Procter & Gamble (Gillette) e Electronic 
Arts reduziram a participação do golfista em suas campanhas de mídia.

A Nike optou, ao contrário da maioria, por dar apoio total a Tiger neste 
momento difícil e manteve integralmente seus contratos.

A Volta
Após um afastamento de quase cinco meses, em abril de 2010, Tiger Woods 

retornou as competições nos Estados Unidos, alvo dos flashes do mundo inteiro 
ele pareceu muito à vontade, jogando bem e sorrindo para sua legião de fãs.

Falando em patrocinadores e por conseqüência em dinheiro, Tiger recusou 
qualquer sondagem de novos patrocinadores no tempo em que ficou afastado do 
esporte e planeja dar mais espaço aqueles que não o abandonaram no período 
difícil, especialmente a Nike.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O marketing esportivo, nos últimos anos, tem se mostrado uma forma de 

divulgação bastante vantajosa para as empresas de um modo geral. No Brasil, a 
tendência do marketing esportivo é de expansão. Muitas empresas têm tomado 
consciência desta forma de divulgação demarcas  e  seu  potencial  para  atingir  o  
público,  partindo  então  para  esta  forma  de abordagem, com a finalidade de 
tornar seus nomes mais conhecidos e conseqüentemente aumentar suas vendas.
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Se bem explorado pode gerar um excelente retorno para a marca como 
mostra o case LG e SPFC, onde a empresa alcançou um patamar excepcional em 
vendas e lembrança pelo consumidor brasileiro em geral, e ainda mais pelos fãs 
do patrocinado, no caso os torcedores do SPFC, onde pesquisas apontam que 
a venda de celulares LG entre os torcedores do SPFC é 5% maior que entre os 
torcedores de outros clubes.

Já o case Tiger Woods nos mostra que o investimento em marketing 
esportivo é arriscado, e seu sucesso depende de vários fatores, e uma aposta errada 
pode jogar todo um investimento de anos por terra, no caso de Woods muitas 
das empresas que o patrocinavam tiveram sua imagem arranhada principalmente 
no USA, seu mercado principal e onde a imagem de Woods era importante para 
alavancar vendas.

Portanto, o fato dos esportes em geral trabalharem com a emoção das 
pessoas, com seus ideais e paixões, possibilita uma relação direta da empresa com 
essas emoções, criando assim uma oportunidade mercadológica importante para 
as empresas investidoras no setor.
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ANÁLISE DA VIABLIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UMA 
LOJA DA REDE DE FRANQUIAS “SPOLETO”1

 Laércio Antonio Hillesheim2

Luiz Alberto Neves3

RESUMO
O presente artigo de Conclusão de Curso de Pós Graduação visa analisar a viabilidade econômica 
e financeira para a implantação de um restaurante da redede franquias Spoleto na cidade de Rio do 
Sul em Santa Catarina. É apresentado um estudo da evolução do mercado de franquias, inclusive 
no Brasil, bem como da rede de franquias Spoleto e uma análise do mercado alvo: a cidade de Rio 
do Sul. Este artigo foi desenvolvido com a análise de dados secundários obtidos através de fontes 
bibliográficas, governamentais e também com informações obtidas diretamente da Associação 
Brasileira de Franchising. Atualmente o mercado de franquias mostra-se em crescente expansão e 
está chegando ao interior dos Estados. Esse é o objetivo da rede Spoleto e que é aqui apresentado.
Palavras - chave: viabilidade, implantação de um restaurante, franquia, Spoleto. Rio doSul.

ABSTRACT
The paper aims to analyze the economic and financial viability of opening a restaurant of the Spoleto 
franchising network in Rio do Sul in Santa Catarina. A study of the franchising market evolution, 
including Brazil, as well as the Spoleto franchising network and an analysis of the target market, 
Rio do Sul city, is presented. The paper was developed with the analysis of secondary data obtained 
from bibliographical and governmental sources, as well as information obtained from the Brazilian 
Franchising Association. Currently, the franchising market is in significant expansion and is coming 
to the countryside of the states. This is the objective of the Spoleto network that is presented here.
Key-words: viability, establishment of a restaurant, franchising, Spoleto, Rio do S ul.

1  Artigo Científi co apresentado na Pós-Graduação de Inteligência de Negócios do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí

2  Acadêmico de curso de Pós-Graduação de Inteligência de Negócios - UNIDAVI
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INTRODUÇÃO

O início de um negócio é sem dúvida o ponto mais importante no 
nascimento de uma nova empresa. Estima-se que em torno de noventa por cento 
das empresas no Brasil já nascem mortas. São inúmeras as causas do insucesso, 
principalmente a falta de conhecimento sobre o mercado de atuação da nova 
empresa. 

O sonho de ser um empresário de sucesso morre pela aventura empregada 
sem conhecimento suficiente para dominar o novo negócio. O mercado brasileiro 
está cada vez mais competitivo e não tolera decisões equivocadas. É preciso dominá-
lo, ou pelo menos, entrar nesse mercado com um conhecimento mínimo do ramo 
onde se pretende atuar.

O empreendedor de sucesso surge com uma idéia inovadora e capaz 
de suprir as falhas do mercado, ou desejos dos consumidores não satisfeitos. 
Como desenvolver uma idéia ou detectar os desejos dos consumidores? Somente 
pesquisando o mercado e desenvolvendo conhecimento suficiente para encará-lo 
de modo a não ser apenas mais uma vítima de um negócio mal planejado.

Para suprir a falta de conhecimento do mercado, existem algumas opções 
para os novos empresários. Os futuros empresários devem procurar as entidades 
que auxiliam, fazendo com que as chances de fracasso diminuam. Universidades, 
Incubadoras de novas empresas e até mesmo o Sebrae possuem estruturas e 
profissionais capacitados para auxiliar os novos empresários. 

Além dessas entidades, podem ser adotadas outras opções para a entrada no 
mercado, como por exemplo, a compra de uma idéia já lançada, ou até mesmo a 
busca de um parceiro comercial que já possua algum conhecimento específico do 
mercado onde se pretende atuar. Uma idéia de sucesso, só terá êxito se as pessoas 
e o mercado observarem algum diferencial neste novo empreendimento.

Um modelo de empreendimento que vêm ganhando força no cenário 
nacional é o mercado de franquias. Esse mercado encontra-se em expansão no Brasil 
e no mundo. Na atual fase, no mercado, as empresas que oferecem as franquias 
oferecem auxilio a seus franqueados, fornecendo idéias desde a implantação do 
negócio até a sua gestão depois de implantado.

Grandes redes de franquias estão expandindo seus negócios no Brasil, que 
deixou de ser apenas um país em desenvolvimento, para tornar-se uma potência 
mundial.  É o caso da rede de franquias Spoleto. Uma rede de franquias brasileira, 
com sede no Rio de Janeiro e que hoje possui lojas no Brasil e no Exterior.
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A rede Spoleto nasceu da idéia de Eduardo Ourivio e Mário Chady quando 
em 1992 optaram pela abertura do Guilhermina Café no Leblon. O sucesso desse 
restaurante foi tão grande que logo os dois sócios começaram e expandir sua rede de 
restaurantes. Foi através do conhecimento que adquiriram no mercado de alimentação 
que perceberam: a importância de alimentar as pessoas que não têm tempo para almoçar 
em casa, servindo refeições da deliciosa e tradicional cozinha Italiana

Atualmente a rede Spoleto está instalada em vinte e cinco Estados brasileiros 
e no Distrito Federal. Dentre seus objetivos, está o de chegar ao interior dos 
Estados do. Em Santa Catarina, existem algumas cidades que são referências para 
as demais cidades da região. É o caso de Blumenau, Florianópolis, Joinville, Lages, 
Joaçaba e Rio do Sul. 

O presente artigo visa analisar a implantação de um restaurante da rede 
Spoleto na cidade de Rio do Sul, Alto Vale do Itajaí em Santa Catarina. Será 
apresentada uma análise do mercado de franquias no Brasil, da rede Spoleto, 
do mercado consumidor da cidade de Rio do Sul, e a viabilidade econômica da 
instalação da franquia. 

Para isto, será apresentado um estudo com dados fornecidos pela própria 
rede de franquias e fontes bibliográficas. 

O MERCADO DE FRANQUIAS

O mercado de franquias surgiu nos Estados Unidos após a Segunda Gerra 
Mundial quando a indústria de máquinas de Costura Singer estabeleceu uma rede 
de revendedores. Baseado nesse sistema de revenda, esse mercado evolui durante 
o tempo para suprir deficiências que os empresários encontraram no mercado.

O termo “franquia” vem da palavra franchising. A tradução da palavra 
Franchising significa o ato de franquear ou franqueamento. Esse termo é ainda 
adotado e descreve exatamente o teor dessa forma de negócio. Analisando-se a 
literatura, encontramos algumas definições para esse termo.

Simão  Filho (2000, p. 27) cita que a Lei 8.955/94,  define a franquia 
empresarial como sendo “o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado 
o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva 
ou semi-exclusiva de produtos ou serviços”. 

Para Militelli (1996, p. 12) franqueamento é o ato de franquear, ou conceder 
franquias. “É também um sistema de fomento comercial muito eficiente, de rápida 
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expansão e ocupação territorial. Caracteriza-se por um relacionamento comercial 
regulamentado legalmente entre as duas partes.”

Já Simão Filho (2000, p. 27) descreve o franchising com sendo “uma cessão 
de uso de marca de produto ou serviço para que se possa vendê-lo ou prestá-lo 
a terceiros. É forma de estrita colaboração entre empresas por meio da qual se 
integra a distribuição de produtos e prestação de serviços.”

Portanto o mercado de franquias nada mais é do que o licenciamento de uma 
marca ou um serviço a um terceiro, para que esta a desenvolva em seu mercado de 
atuação e a faça crescer juntamente com as demais unidades da franquia.

Segundo a Cartilha do Sebrae(2005, p.4):

O mercado de franquias evoluiu em 3 gerações: Franquia de marca 
(caracteriza-se da licença restrita para o uso da marca ou serviço, com 
ou sem exclusividade), Segunda Geração (além da licença restrita para o 
uso da marca ou serviço, os franqueados recebem algum suporte para a 
operação do negócio) e Franquias de Negócios Formatados (é concedida 
a licença para o uso da marca ou serviço, suporte para a operação do 
negócio, além de um sistema de gestão e operação do franqueador com 
intenso monitoramento dos franqueados para que estes permaneça 
dentro dos padrões pré-determinados.

O sistema de Franquia de Negócios Formatados tornou-se mundialmente 
conhecido com o surgimento da rede de franquias Mc Donald´s. O sucesso dessa 
rede alavancou o mercado de franquias mundial, e fez com que surgissem várias 
outras redes. É nesses moldes que a Spoleto trabalha.

O MERCADO DE FRANQUIAS NO BRASIL

O mercado de franquias vem crescendo mundialmente. Aqui no Brasil não 
é diferente. O mercado cresce em ritmo bastante acelerado, superando inclusive o 
crescimento da economia do país. Em 2010, segundo a Associação Brasileira de 
Franchising – ABF (2011), o setor movimentou R$ 75,9 bilhões, representando 
um aumento de 20,4% em relação ao ano de 2009, sendo que o setor de alimentos 
faturou R$ 15,2 bilhões.

Esse crescimento deve-se ao fato do aumento da renda do trabalhador e 
da inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, proporcionando 
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uma renda extra para as famílias. Essa renda extra normalmente é utilizada para 
satisfação de necessidades que não são as básicas de sobrevivência, e sim de bem 
estar social.

Com o crescimento da economia do país, as pessoas passaram a ter mais 
dinheiro para investirem em si, proporcionando o aumento nas oportunidades 
de negócio. Aliado ao crescimento econômico, novas linhas de crédito foram 
desenvolvidas para a linha de franquia impulsionando mais ainda o setor.

Ainda segundo a Associação Brasileira de Franchising – ABF (2011), o 
mercado de franquias tende a se expandir para os interiores dos Estados com a 
criação das Micro-Franquias, que podem ser implantadas com o custo máximo 
de R$ 50.000,00. Existem linhas de financiamentos para este tipo de franquias o 
que pode impulsionar ainda mais o setor em 2011.

A REDE DE SPOLETO

Segundo a Associação Brasileira de Franchising – ABF (2011), a rede de 
franquias Spoleto iniciou suas atividades em 1992, com a idéia de dois sócios, 
Eduardo Ourivio e Mário Chady, que abriram a Guilhermina Café, no Leblon 
no Rio de Janeiro. Esse restaurante tornou-se muito popular no Leblon e logo 
os sócios resolveram abrir mais dois outros restaurantes em Rio Sul e no Centro 
do Rio de Janeiro.

O negócio começou a tomar dimensões maiores quando outros projetos 
passaram a ser desenvolvidos: um restaurante a quilo, um buffet para empresas e um 
centro gastronômico com seis lojas compartilhando um espaço amplo e agradável.

Através da experiência adquirida nos diversos empreendimentos, Mário 
e Eduardo perceberam o grande filão a ser aproveitado: atender às pessoas que 
se alimentam fora de casa diariamente, mas que fazem questão de uma refeição 
com qualidade, sem abrir mão do bom atendimento. Nasce, assim, o inovador 
conceito do SPOLETO, onde o cliente é o chef, criando suas próprias receitas. 
`restaurante de culinária italiana, rápido e saudável como você quer. 

O primeiro restaurante do SPOLETO, aberto dentro do centro 
gastronômico, logo se destacou e começou a ganhar espaço no mercado. Após 
um estudo e aprimoramento nos padrões do restaurante e, pelo surgimento de 
uma oportunidade no mercado de franquias, os dois sócios resolveram iniciar suas 
atividades como franqueadores.
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Segundo a Associação Brasileira de Franchising – ABF (2011), o primeiro 
restaurante no sistema de franquias foi inaugurado emfevereiro de 1999 e hoje 
a rede conta com  208 restaurantes em operação, sendo 13 próprios e os demais 
franqueados. 

Em julho do mesmo ano, uma franquia foi aberta no Barra Shopping, 
sendo seguida pela inauguração de restaurante próprio no Rio Sul e das franquias 
Nova América, Norte Shopping, Iguatemi, Barra Downtown, Centro Pedro 
Lessa, Centro RB1, Ipanema, Botafogo Praia, Rosário, Carioca Shopping, Catete, 
Jacarepaguá, Largo do Machado, Barra II, West Shopping, Niterói, Shopping da 
Gávea, Leblon, Shopping Grande Rio e Ilha Plaza.

SISTEMA DE FRANQUIA SPOLETO

Segundo a Associação Brasileira de Franchising – ABF (2011), o principal 
diferencial dos restaurantes da Spoleto é o fato de que os clientes montam seus 
pratos, escolhendo entre 13 tipos de massas, 5 de molhos e 34 ingredientes. O 
primeiro restaurante surgiu em fevereiro de 1999 e hoje a rede conta com 208 
restaurantes em operação, sendo 13 próprios e os demais franqueados.

As maiorias das unidades funcionam em praças de alimentação de 
shoppings. Uma das de maior movimento, no Rio Sul, no Rio de Janeiro tem 
como sócio o campeão olímpico de vôlei Tande, que foi atraído pela proposta 
inédita do negócio. Para este ano, a meta dos franqueadores é completar o ano 
com 250 restaurantes.

Segundo a Spoleto (2011):

A taxa de franquia varia de R$ 40.000,00 à R$ 60.000,00, dependendo 
do estado onde será implantado o restaurante, tamanho e área de 
influência primária, que é a população próxima ao restaurante, com 
6% de royalties e 2% aplicados num fundo de promoção da marca, que 
inclui despesas com publicidade, marketing, etc. A taxa inicial inclui o 
manual, o treinamento da primeira equipe, do franqueado, indicações 
e especificações sobre fornecedores para todos os itens do restaurante 
(obra civil, equipamentos e insumos).

Ainda segundo a Spoleto (2011), para abrir um restaurante padrão, com 
30m² e 4m lineares de frente, o investimento total, incluindo taxa de franquia, 
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gira em torno de R$ 350.000,00 (dependendo das condições do imóvel) fora o 
ponto. No caso de restaurantes de rua, o tamanho ideal é de 150m².

O faturamento médio de um restaurante padrão, segundo a Spoleto (2011) 
é de R$ 70.000,00 mensais. Se o restaurante tiver mais de 100m² (2 fogões), o 
faturamento pode ultrapassar os R$ 120 mil. A margem de lucro é, em média, de 
17% a 20%. Os sócios projetam o retorno do investimento entre 18 à 36 meses, 
mas pela experiência de alguns franqueados, o prazo pode tornar-se menor.

 Um restaurante de 30 m²tem, em média, 14 funcionários: cozinheiros, 
ajudantes de cozinha, atendentes, caixas, copeiros, gerente e sub-gerente, entre 
outros. Estes profissionais devem ter alguma experiência prévia na área. Aos futuros 
candidatos, a única exigência dos franqueadores é que se dediquem integralmente 
ao negócio, fator considerado fundamental para o sucesso da franquia.  

A Spoleto não exige umnúmero determinado de habitantes para abrir o 
restaurante, desde que este esteja localizado em uma área de interesse de expansão, 
neste caso o interior do Estado de Santa Catarina.

ANÁLISE DO MERCADO CONSUMIDOR EM RIO DO SUL

A cidade de Rio do Sul está situada no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. 
Nos seus arredores encontram-se 28 municípios que fazem parte desta micro 
região do Estado, e que, segundo a Associação dos Municípios do Alto Vale do 
Itajaí – AMAVI (2011) possui uma população total de 269.400 habitantes. Rio 
do Sul por seruma cidade polo é  bastante procurada por pessoas dos municípios 
vizinhos  devido ao seu comércio diversificado e entretenimento.

Segundo a Prefeitura Municipal de Rio do Sul (2011), o município 
conta com uma população de 61.196 habitantes, com um PIB per capita de 
R$ 17.330,00. É conhecida no cenário nacional por possuir grande capacidade 
empreendedora, onde foi premiada diversas vezes. A cidade encontra-se em pleno 
desenvolvimento com um Alto índice de desenvolvimento social.

Ficou conhecida no Brasil também por possui o metro quadrado mais caro do 
país, o que conseqüentemente implica em um dos preços de aluguel mais caros do 
Brasil. A cidade fica localizada em um vale e a sua capacidade geográfica de expansão 
está limitada, fazendo que os imóveis no centro da cidade atinjam preços elevados.

A cultura da população mostra que os riosulenses aceitam novas idéias em 
negócios do setor alimentício. Existem pelo menos 4 restaurantes que possuem 
clientela fixa e bastante movimento de pessoas principalmente nos finais de semana. 
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O principal objetivo da Spoleto é oferecer refeições de qualidade em curto 
espaço de tempo para facilitar a vida das pessoas que trabalham e não têm muito 
tempo para almoçar. O pólo industrial da cidade encontra-se fora do centro de 
Rio do Sul e a grande maioria das indústrias da cidade oferecem refeições em 
suas instalações.

A cidade passa por uma grande crise de mão-de-obra e as empresas 
procuram pessoas para trabalhar nas cidades da redondeza. Para tentarem segurar 
seus funcionários, a maioria das empresas oferece refeições em seus restaurantes. 

Verificou-se que há uma grande movimentação de pessoas em busca de 
ambientes como bares e restaurantes, principalmente à noite e nos finais de semana, 
que normalmente é o tempo que as pessoas possuem para lazer na cidade.

 Acredita-se que o retorno do capital investido possa ultrapassar os 36 meses 
o que conseqüentemente poderá inviabilizar a implantação do negócio. Outro 
aspecto a ser analisado, é que a grande maioria das lojas da Spoleto está localizada 
em Shoppings e grandes centros. Sabe-se que Rio do Sul não possuiShoppings , 
tão pouco um local específico de grande movimentação de pessoas. 

VIABILIDADE ECONÔMICA

O local ideal para a implantação do restaurante é a Alameda Aristiliano 
Ramos, no centro da cidade. É um local de fácil acesso e com grande fluxo de 
pessoas. O aluguel de um espaço adequado nesse local da cidade varia de R$ 
5.000,00 a R$ 10.000,00. Atualmente não há nenhum imóvel, disponível, com 
a estrutura que a Spoleto exige. Seria necessária a adequação de um imóvel já 
estabelecido no local, sendo possível com um contrato de aluguel por um período 
longo, superior a 36 meses. 

O custo para implantação de um restaurante, segundo a Spoleto (2011), 
está em torno de R$ 350.000,00 incluindo a taxa de franquia. O faturamento 
médio mensal de uma loja varia em torno de R$ 70.000,00. O lucro líquido varia 
de 17% a 20% e a taxa de Royaltes é de 2% a 6% conforme o local da instalação 
do restaurante, sendo que para cidades no interior do Estado a taxa é a menor.

Analisando os dados fornecidos pela Spoleto, pode-se cruzar alguns dados. 
A tabela abaixo indica estes dados:
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Fonte: Elaborada pelo autor

Analisando que o faturamento médio mensal de um restaurante instalado 
é de R$ 70.000,00 e o percentual de lucratividade está em torno de 20%, logo 
esse faturamento representa um lucro mensal de R$ 14.000,00. 

Segundo a Spoleto, com esse faturamento cobrem-se todos os custos 
operacionais do negócio e resta essa margem de lucro. Estes custos incluem 
funcionários (em torno de 14 pessoas), custos fixos e variáveis.

Logo, tem que se deduzir desse lucro os Royaltes de 2% sobre o faturamento, 
que representam R$ 1.400,00, restando como lucro líquido o valor de R$ 
12.600,00. Esse valor indica um retorno do capital inicial investido em 28 meses.

Porém, para a implantação deste projeto, tem que se considerar os gastos 
com aluguel, observando a necessidade de alocação de imóvel. Para o projeto 
atual, o aluguel será de em torno de R$ 5.000,00. Sobraria mensalmente um lucro 
liquido de R$ 7.600,00 o que resultaria em um retorno do capital investido de 46 
meses. Esse prazo é bastante longo se comparado ao tempo de retorno do capital 
investido desejado pela franquia, que é de 18 a 36 meses. 

Analisandoainda o faturamento indicado pela Spoleto e o preço médio de 
uma refeição que gira em torno de R$ 15,00, pode-se obter mais alguns dados:

Tabela 2 - Apuração das vendas necessárias

Fonte: Elaborada pelo autor

Nota-se que para atingir o faturamento desejado pela Spoleto, será necessário 
a venda de pelo menos 156 refeições por dia, um número que pode ser atingido 
na cidade de Rio do Sul.

Tabela 1 - Apuração do retorno do investimento
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Para viabilizar o negócio e obter um retorno do investimento dentro do 
prazo máximo de 36 meses, é necessário que o faturamento mensal seja de pelo 
menos R$ 82.000,00, conforme ilustra a tabela abaixo:

Tabela 3 - Apuração do retorno do investimento

Fonte: Elaborada pelo autor
A partir do faturamento de R$ 82.000,00 o investimento teria seu retorno 

dentro do prazo esperado. O lucro líquido ficaria em R$ 9.760,00 enquanto que 
os Royalties ficariam em R$ 1.640,00. Para a obtenção desse faturamento, seria 
necessário o aumento das vendas por dia, conforme a tabela abaixo:

Tabela 4 - Apuração das vendas necessárias 

Fonte: Elaborada pelo autor

Para que haja a viabilidade econômica financeira da instalação de um 
restaurante da rede de franquias Spoleto,na cidade de Rio do Sul, seria necessário 
um faturamento mínimo mensal de R$ 82.000,00, o que implicaria na venda de 
pelo menos 182 refeições por dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atual situação econômica do Brasil está propiciando um elevado número 
de novas empresas no mercado. A inserção da mulher no mercado de trabalho tem 
contribuído significativamente para o aumento da renda das famílias brasileiras. 
Esse aumento na renda tem desenvolvido uma nova oportunidade de negócios 
principalmente na área de lazer e entretenimento.
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Muitos empresários estão investindo nesse ramo de mercado e aproveitando 
a oportunidade para a obtenção de rendimentos. Embora que no Brasil em torno de 
90% das novas empresas não sobrevivem ao seu primeiro ano de vida, diariamente 
uma centena de novas empresas surgem no mercado.

Para tentar diminuir esse percentual de insucessos, os novos empresários 
possuem algumas alternativas para ajudá-los a sobreviverem. Uma dessas 
alternativas é o crescente mercado de franquias. Um mercado que vem crescendo 
em torno de 20% ao ano, principalmente no setor de alimentação.

Analisando-se o mercado consumidor que a cidade de Rio do Sul, em Santa 
Catarina, mercado alvo do presente estudo, oferece, conclui-se que a instalação 
de um restaurante da rede Spoleto torna-se viável, porém com algumas restrições. 

Verificou-se que a abrangência do restaurante é de em torno de 269.000 
pessoas, devido ao fato da cidade de Rio do Sul ser uma cidade pólo na região e 
concentrar compras e lazer para as pessoas dos municípios vizinhos. 

Um restaurante Spoleto precisa de um capital inicial de R$ 350.000,00, 
valor bastante expressivo para início de um negócio. Esse capital inicial precisa ser 
próprio pois o financiamento junto a instituições de crédito inviabiliza o negócio 
levando-se em consideração o alto custo do aluguel apresentado na cidade.

 Comparando alguns dados fornecidos pela rede Spoleto, verificou-se que 
esse negócio torna-se viável com um faturamento mensal superior a R$ 82.000,00, 
o que somente será obtido com a venda diária de pelo menos 182 refeições a um 
preço médio de R$ 15,00. 

Com esse faturamento o investimento terá retorno em 36 meses, que 
é o tempo máximo de retorno previsto pela franquia. O principal obstáculo 
para a instalação de um restaurante na cidade é o elevado preço dos imóveis e 
conseqüentemente do aluguel.

Portanto, conclui-se que a instalação de um restaurante da rede de 
Franquias Spoleto na cidade de Rio do Sul é viável, desde que o faturamento 
de R$ 82.000,00 mensais seja alcançado. Para atingir esse faturamento terá de 
ser feito um investimento em Marketing e divulgação do novo restaurante, que 
provavelmente terá maior movimentação de pessoas à noite e nos finais de semana. 

Cabe ainda salientar que a cidade não possui estrutura de estacionamento 
suficiente para atender a demanda da população. Para o bom funcionamento do 
restaurante, este teria que dispor de estrutura de estacionamento de pelo menos 
50 vagas, para seus clientes, o que inviabiliza a implantação da loja no centro da 
cidade onde não existem vagas para estacionamento.
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DINÂMICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 
DO ALTO VALE DO ITAJAÍ1
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RESUMO
A pesquisa se inicia motivada pelo desigual sistema econômico capitalista, sistema este que traz com ele 
riqueza, tecnologia, inovação, fome, pobreza e exclusão social. Hoje nos deparamos constantemente 
com regiões muito ricas, concomitantemente a regiões miseráveis. O objetivo principal desta pesquisa 
é analisaro desenvolvimento dos municípios do Alto Vale do Itajaí, porém dando enfoque apenas 
aos dados de cunho econômico-financeiro. A principal questão de pesquisa é analisar a dinâmica de 
desenvolvimento econômico dos municípios do Alto Vale do Itajaí, dos anos de 1980 a 2010. Para 
que esta pesquisa se concretizasse, realizou-se inicialmente uma revisão bibliográfica, visitando a Lei 
do Desenvolvimento Desigual e Combinado, a Teoria do Desenvolvimento Geográfico Desigual 
e analisando um breve histórico da região que será investigada. Posteriormente se buscou os dados 
quantitativos de cada município. Tabulados os dados, as análises foram feitas, buscando respostas 
para os objetivos da pesquisa, verificando que há sim, grandes diferenças de cunho econômico entre 
os municípios que compõem a região do Alto Vale do Itajaí.
Palavras-chave: Municípios do Alto Vale do Itajaí, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento 
Desigual.

ABSTRACT
The research is motivated by an uneven capitalist economic system, a system that brings wealth, 
technology, innovation, hunger, poverty and social exclusion. Today we are faced with very rich 
regions alongside miserable parts of the world. The main objective of the study is to analyze the 
development of the municipalities of the Alto Vale do Itajai, focusing on economic and financial data. 
The main research objetive is to analyze the dynamics of economic development of municipalities of 
Alto Vale do Itajai, between 1980 and 2010. In order to fulfill this purpose, a literature review was 
initially conducted, visiting the Law of Uneven and Combined Development, Theory of Uneven 
Geographical Development,briefly analyzing thehistoric panorama of the region to be investigated. 
Subsequently, it sought quantitative data of each municipality. The information was tabulated and 
analyzed  , seeking answers to the research objectives, verifying that ‘yes’ there are big differences 
between the economic nature of districts within the region of Alto Vale do Itajai.
Key-words: Municipalities of Alto Vale do Itajai, Economic Development, Unequal Development.
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1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que em suas raízes, o modo de produção capitalista é desigual, e não 
 tem o objetivo de ser diferente. A relação de dependência que existe hoje entre as 
regiões, é uma questão que vem sendo bastante abordada pelos pesquisadores da área 
de desenvolvimento regional. Este artigo á parte de uma pesquisa buscou compreender 
a estrutura econômico-financeira, dos municípios que compõem a região do Alto Vale 
do Itajaí no sentido de verificar as disparidades entre os municípios.

Inicialmente revisou-se a literatura a respeito do Desenvolvimento Desigual, 
buscando  embasamento teórico que auxiliasse na análise dos dados coletados. 
Também se levou em consideração pesquisas anteriores sobre a região do Alto Vale 
do Itajaí, as quais já revelavam desigualdades no desenvolvimento do Alto Vale. O 
presente artigo tem como tema a dinâmica de desenvolvimento dos municípios 
do Alto Vale do Itajaí, dos anos de 1980 a 2010, visando apurar os níveis de 
desigualdade econômico-financeiros destes municípios. A ideia central é apurar as 
desigualdades na trajetória de desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Depois de 
revisada a literatura, coletar os dados quantitativos: PIB,PIB per capita, PEA, etc, 
de cada município, para os anos de 1980 a 2010, buscando analisar sua evolução.

2 MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Para estudar a dinâmica socioeconômica do Alto Vale do Itajaí com vistas 
a verificar as desigualdades territoriais, cabe aqui definir o conceito de território, 
que, para  Haesbaert (2004) é amplo e possui várias interpretações, dependendo 
da área da ciência que o conceitua. Partindo do campo geográfico, percebe-se que 
os autores dão maior ênfase à materialidade do território. Já a Ciência Política leva 
em consideração as relações de poder ligadas à concepção de Estado. As Ciências 
Econômicas, como um fator locacional ou base de produção. Antropologia 
enfatiza a dimensão simbólica através das sociedades. A Sociologia através da sua 
participação nas relações sociais, e a Psicologia através da identidade pessoal até 
a escala do indivíduo.  

O foco desta pesquisa pode-se dizer que é tanto econômico, quanto 
geográfico. Este estudo visa entender como as regiões se desenvolvem e, 
principalmente, como se desenvolvem de maneira desigual. Portanto, é necessário 
também definir aqui, o que se entende por região. O conceito reside em algumas 
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dificuldades, a primeira na delimitação, a qual nem sempre apresenta precisão. 
As fronteiras regionais não coincidem  necessariamente com as administrativas. 
A segunda dificuldade se encontra na contiguidade, sendo assim o território 
regional não pode ser intercalado pelo território de outras regiões. A terceira 
reside no que estamos tratando neste artigo, a qual diz respeito a sua dinâmica de 
desenvolvimento (Souza,1997, p. 16-17).

Para Sormani (1977, apud BREITBACH, 1988, p. 72) é a divisão territorial 
do trabalho que origina as regiões e

[...] impõe certos traços que diferenciam umas regiões das outras, tanto 
pelas condições especiais presentes em sua gênese e na desigualdade 
de seu desenvolvimento, como pelas modalidades que nelas assume 
a atividade produtiva caracterizada pelas relações sociais imperantes e 
pelo nível alcançado pelas forças produtivas.

O que diferencia as regiões umas das outras, pode ser percebido por dois 
aspectos: o primeiro tange a absorção das necessidades advindas das atividades 
produtivas, e o outro se refere às características originadas do seu desenvolvimento, 
que por si só é desigual.  

A definição de espaço faz-se importante pelo fato de que, os conceitos vistos 
até aqui, são complementados por este. Inicialmente, analisa-se a abordagem de 
Santos (1988, p. 14), a qual explica que

[...] espaço não é um pano de fundo impassível e neutro. Assim, este 
não é apenas um reflexo da sociedade nem um lato social apenas, mas 
um condicionante condicionado, tal como as demais estruturas sociais. 
O espaço é uma estrutura social dotada de um dinamismo próprio e 
revestida de uma certa autonomia, na medida em que sua evolução se 
faz segundo leis que lhe são próprias. Existe uma dialética entre forma 
e conteúdo, que é responsável pela própria evolução o espaço.

O espaço ao qual se refere, não é mensurável. Trata-se do espaço onde os 
indivíduos transitam, têm relações sociais e comunicam-se com as demais regiões. 
Está essencialmente vinculado com a reprodução das relações sociais. O espaço não 
é só a forma física, ele possui dinamismo próprio, contribuindo para a formação 
das regiões. “O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável do 
qual participam, de um lado, um certo arranjo de objetos geográficos, objetos 
naturais e objetos sociais e, de outro lado, a vida que os anima ou aquilo que lhes dá 
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vida. Isto é a sociedade em movimento” (SANTOS, 1996, p. 26). Se pode, então, 
entender o espaço como objetos geográficos, tais como a água, terra, natureza e os 
objetos sociais, como o patrimônio histórico presente naquele espaço. Para unir, 
relacionar e completar o conceito de espaço existe a convivência em sociedade.

 Definidos os conceitos de base territorial e espacial, faz-se necessário ainda 
revisar mesmo que de forma sucinta o que se compreende por Desenvolvimento 
Desigual. De acordo com Novack (1968) e Löwy (1998) muitos pensadores 
utilizaram-se dela em suas análises como Marx, Engels, Hegel, Luxemburgo e 
Lênin. Trotsky (1978) formula A Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado. 
De maneira simplificada Novack (1968, p. 1) coloca que:

Os aspectos fundamentais da lei podem ser brevemente exemplificados da 
seguinte maneira: o fato mais importante do progresso humano é o domínio 
do homem sobre as forças de produção. Todo avanço histórico se produz 
por um crescimento mais rápido ou mais lento das forças produtivas neste 
ou naquele segmento da sociedade, devido às diferenças nas condições 
naturais e nas condições históricas. Essas disparidades dão um caráter de 
expansão ou compressão a toda uma época histórica e conferem distintas 
proporções de desenvolvimento aos diferentes povos, aos diferentes ramos 
da economia, as diferentes classes, instituições sociais e setores da cultura.  
Esta é a essência da lei do desenvolvimento desigual. Essas variações entre 
os múltiplos fatores da história dão a base para o surgimento de um 
fenômeno excepcional, no qual as características de uma etapa inferior de 
desenvolvimento social se misturam com as de outra, superior.   

Conforme o homem exerce domínio sobre os meios de produção obtém 
crescimento. Porém este domínio não ocorre de forma igual, em todas as regiões. 
Ele depende de uma série de fatores naturais e históricos que a região possui. À 
medida que estas condições citadas são, logicamente, diferenciadas umas das outras, 
o domínio sobre os meios de produção e o conseqüente progresso histórico, vai 
sendo diferenciado em cada região, povo ou nação. 

Apesar de que a maioria dos autores utiliza a Lei do Desenvolvimento 
Desigual e Combinado para explicar o desenvolvimento econômico e social 
das civilizações, ela não se aplica somente nesta área. Tudo que há na natureza 
desenvolve-se de maneira diferenciada. As civilizações humanas, cada etapa histórica, 
desde o princípio, até chegar o que cada povo é hoje, se deu especificamente de 
modo peculiar em cada região, de acordo com suas características próprias 
(NOVACK, 1968).
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É certo que enquanto conhecedoras apenas de sua própria realidade, as 
sociedades se consideram evoluídas, é porque não têm parâmetro de comparação. 
Ao ver uma sociedade aparentemente mais moderna, com diferentes modos de 
produção, a primeira se sente inferior e busca chegar a qualquer custo no patamar 
da segunda. “A crítica e condenação resultante da velha situação, gera a urgência 
de superar a disparidade no desenvolvimento e leva os atrasados para frente por 
fazer surgir neles o desejo de superar os mais avançados” (NOVACK, 1968, p. 
15). Os países atrasados, no anseio de chegar ao desenvolvimento, querem saltar 
da etapa em que se encontram, para onde estão os países desenvolvidos. O que 
ocorre é que como estas etapas foram necessárias ao desenvolvimento, daqueles 
países, também será ao deles.  

O sistema econômico mundial é agora, baseado na articulação dos modos 
de produção. A dimensão espacial desse sistema é a divisão do mundo, entre centro 
imperialista e periferia dominada. O centro, é caracterizado pela acumulação auto-
centrada, enquanto a periferia apresenta um modelo de extroversão. No primeiro 
modelo, a produção e a reprodução do valor são comandadas endogenamente, pela 
lógica da reprodução ampliada do modo de produção capitalista, de acordo com os 
interesses do capital local e as necessidades de manutenção das relações sociais locais. 
Já o modelo da periferia, não pode ser pensado sem relação com o centro, uma vez que 
a sua base é um setor exportador que produz matérias-primas e, mais recentemente, 
manufaturas de montagem simples; caracteriza-se também por uma dependência 
tecnológica em relação ao centro (BREITBACH, 1988; LIPIETZ, 1988).

 Esta articulação entre ramos é o vai-e-vem de mercadorias pelo mundo.  
Seria uma troca desleal entre centro e periferia, estabelecendo-se uma relação de 
dependência entre eles. Lipietz (1988) introduz a noção de circuito do ramo, que 
basicamente é a especialização de diversos tipos de trabalho, ao mesmo tempo em 
cada região, que estabelecem trocas entre si.

 Para o autor, este circuito de ramoapóia-se em três tipos de regiões, cujas 
características serão apresentadas esquematicamente:

TIPO 1 - forte ambiente tecnológico: laços estreitos entre os centros de 
negócios, centros de engenharia e os estabelecimentos de investigação e 
ensino tecnológico e científico; valor elevado da força de trabalho; grande 
fração de mão-de-obra qualificada. TIPO 2 - densidade relativa de mão-
de-obra qualificada; estrutura produtiva correspondente à fase da grande 
indústria, no mínimo; valor médio da força de trabalho. TIPO 3 - reservas 
de mão-de-obra não qualificada; baixo valor de reprodução da força de 
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trabalho; estrutura industrial obsoleta (corresponde a uma fase anterior 
da divisão do trabalho) (BREITBACH,1988, p. 85, grifos do autor).

As regiões do tipo 1 seriam as com maior nível de desenvolvimento, os 
“centros”, onde os produtos possuem alto valor agregado. As empresas pertencentes 
a esta região tem um forte ambiente tecnológico instalado, centros de pesquisa 
avançados, e mão-de-obra qualificada. As regiões do Tipo 2 possuem nível médio, 
enquanto as do Tipo 3 são as menos desenvolvidas, com altas reservas de mão-de-
obra não qualificada e pouca industrialização.

Para analisar as desigualdades de uma ótica espacial, é utilizada aqui a 
Teoria do Desenvolvimento Geográfico Desigual- TDGD teorizada por David 
Harvey (2006a, 2006b).Cabe salientar que a Lei do Desenvolvimento Desigual e 
Combinado se diferencia da TDGD. Segundo Theis e Butzke (2011, p. 4)

[...] enquanto a preocupação da primeira está em explicar porque uma 
formação social periférica/atrasada, cujas forças produtivas não estão 
desenvolvidas e nem sob o controle de uma burguesia nacional consolidada, 
pode experimentar uma revolução política; a segunda constitui uma 
tentativa teórico-metodológica que busca captar a espacialidade do 
desenvolvimento desigual, portanto, a natureza especificamentegeográfica 
da desigualdade socioeconômica entre regiões e países.

Harvey comenta também uma citação de Hegel, que auxilia na compreensão 
do impacto do sistema capitalista na sociedade.

A expansão da produção, portanto coincide com o declínio no padrão 
de vida da massa abaixo de “um certo nível de subsistência” e na sua 
privação relativa, até um ponto em que são incapazes de “sentir e 
desfrutar as liberdades mais amplas e, especialmente, os benefícios 
intelectuais da sociedade civil”. A “concentração de riqueza em poucas 
mãos” se associa “à criação de uma turba de pobres” (Harvey, 2006b, 
p.100, grifos do autor).

 Para que a produção e a formação de excedentes seja sempre crescente, 
o capitalismo diminui os salários dos trabalhadores, o que acaba reduzindo seu 
padrão de vida muito abaixo de um nível necessário de subsistência. Por isso 
diz que para que poucos enriqueçam, uma grande parcela da população precisa 
continuar pobre. Mas é necessário lembrar que os trabalhadores são os principais 
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responsáveis pela produção, ou seja, eles detêm a força de trabalho, determinadas 
ações dos capitalistas podem acarretar problemas na produção. 

[...] as últimas duas décadas testemunharam uma emergente 
reestruturação do espaço geográfico mais dramática que qualquer outra 
já ocorrida. A desindustrialização e o declínio regional, a gentrificação 
e o crescimento extrametropolitano, a industrialização do Terceiro 
Mundo e uma nova divisão internacional do trabalho, a intensificação 
do nacionalismo e uma nova geopolítica da guerra são coisas em 
desenvolvimento integrado, sintomas de uma transformação mais 
profunda na Geografia do Capitalismo (SMITH, 1988, p. 14, apud 
VARGAS, 2009, p. 20).
 

Houve uma reestruturação no espaço geográfico, originada de diversas 
mudanças, tanto de caráter político, quanto econômico e social, nas relações 
humanas. Tudo isto levou necessariamente a uma mudança de caráter geográfico, 
pois o novo sistema, capitalismo, redimensionou os espaços. Muitos ganharam 
extrema relevância e poder, enquanto outros tornaram-se indiferentes e foram 
esquecidos. Alguns espaços se industrializaram, ou pode-se dizer se capitalizaram 
mais cedo, outros atrasadamente, copiando os mais modernos. 

Tendo em mente todas estas ideias, principalmente a visível desigualdade 
que os espaços apresentam, pode-se partir para uma compreensão mais detalhada 
sobre o desenvolvimento geográfico desigual com enfoque mais teórico. Harvey 
(2006a) teoriza o desenvolvimento geográfico desigual, e coloca que a discussão 
apresenta dois componentes fundamentais, que seriam: a produção de escalas 
espaciais e a produção da diferença geográfica.

O primeiro deles pode ser compreendido através da análise dos níveis 
hierárquicos produzidos pelos seres humanos, no desenvolvimento e organização 
das atividades que desenvolvem. Lares, comunidades e nações são exemplos de 
escalas. O que parece relevante em uma destas escalas pode não ser tanto em 
outras. Além disto, é importante entender que elas são perpetuamente redefinidas, 
contestadas e reestruturadas. Está claro que as escalas hierárquicas atualmente 
utilizadas, são completamente diferentes das de trinta anos atrás, por exemplo 
(HARVEY, 2006a).

O segundo componente é mais perceptível, em todas as escalas revelam-se 
um conjunto de processos que produzem diferenças geográficas, tanto no modo 
de vida, nos padrões, na utilização dos recursos e relação com o meio-ambiente, 
bem como na cultura e política. É o mosaico geográfico da histórica ocupação 
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humana da superfície da terra e a evolução das formações sociais. Cabe entender 
que atualmente as diferenças geográficas estão sendo perpetuamente reproduzidas, 
por meio de processos político-econômicos e socioecológicos (HARVEY, 2006a).

Hoje em dia, tudo que se vê, come, veste e usa, vem em forma de 
mercadorias. Estas mercadorias passam por divisões do trabalho, e não se pode 
ignorar que esta produção não está fora do espaço. Portanto, acaba havendo uma 
competição territorial pelos espaços. “A localização de certos setores da economia 
e certos gêneros da indústria, isto é, à concentração de unidades produtivas destes 
setores e gêneros em determinados lugares/ regiões é que se chama de divisão 
territorial do trabalho” (THEIS e BUTZKE, 2011, p. 5).

Os processos produtivos e a divisão territorial do trabalho diferenciam os 
espaços, e os classificam como bons ou ruins, para determinada produção de bens 
e serviços. Isto faz com que cidades ou regiões vizinhas que convivem e trocam 
relações tenham condições e níveis de desenvolvimento totalmente desigual. 
Muitas vezes, dentro de uma mesma cidade podemos enxergar estes dois lados, no 
centro da cidade encontramos a produção de bens e serviços, pessoas empregadas, 
níveis bons de vida, investimento público, afinal uma coisa vai puxando outra. 
Em outros pontos pouco desprivilegiados vemos a pobreza, miséria, falta de 
saneamento básico, falta de investimentos públicos, pois ali se encontra uma área 
pouco produtiva, onde o capital ‘resolveu’ não instalar-se.

No argumento tratado por Smith (1988), a acumulação do capital vai 
gerar o desenvolvimento geográfico e a taxa de lucro é o que dá direção 
ao desenvolvimento. Em consonância com esse movimento, as áreas 
com altas taxas de lucro vão se desenvolver e as áreas que apresentam 
baixas taxas de lucro vão apresentar baixos índices de desenvolvimento. 
Marx, numa perspectiva mais geográfica, observou que “o capital cresce 
enormemente num lugar, numa única mão, porque foi, em outros 
lugares, retirado de muitas mãos”. (SMITH apud VARGAS, 2009, p. 
21, grifos do autor).

Quando se analisa a teoria do desenvolvimento geográfico desigual não se 
fala apenas das diferenciações encontradas entre norte e sul, entre continentes e 
nações. Fala-se também (e principalmente) das diferenças regionais encontradas, 
dos espaços abandonados politicamente, da falta de planejamento regional no 
nível mais primário possível. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO: A REGIÃO DO 
ALTO VALE DO ITAJAÍ

Neste tópico, o objetivo é relatar brevemente o contexto histórico em que a 
região do Alto Vale do Itajaí se encontra. Segundo a AMAVI, (2011, p. 1) “A região 
foi colonizada a partir do século passado por descendentes de imigrantes europeus, 
em sua maioria italianos e alemães. Cada etnia trouxe consigo culturas específicas 
que, aliadas a cultura dos nativos deram significado histórico expressivo para o 
Alto Vale do Itajaí”. A região é colonizada basicamente por italianos e alemães, o 
que foi crucial para o estabelecimento dos setores econômicos que encontramos 
hoje, no Alto Vale do Itajaí, como exemplo principal a indústria têxtil. Referente 
a cultura nativa têm-se hoje um município que preserva os costume indígenas, e 
é bem diferenciado dos demais, que é o município de José Boiteux.

 Como primeiros setores econômicos geradores de emprego, têm-se a 
indústria eletro-metal-mecânica, têxtil-vestuário e de alimentos, que adentram 
em todo Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul até Brusque.

No Alto Vale, destaca-se Rio do Sul, que inicialmente era um entreposto 
da indústria madeireira de todo Alto Vale e parte do planalto, uma vez 
que, em 1954, a estrada de ferro Santa Catarina passava por Rio do Sul 
e chegava ao Porto de Itajaí, além de ser grande produtor de fécula de 
mandioca, banha de porco, queijo e outros produtos alimentares. Em 
1955, dos 75 estabelecimentos industriais que havia em Rio do Sul, 29 
era fécula de mandioca e 22 de extração e beneficiamento de madeira. 
Deste entremeio, desenvolviam-se pequenas metalúrgicas, como a 
Metalúrgica Riosulense, e de alimentos, como a Pamplona e outras 
cooperativas. Com a desativação da ferrovia, a economia de Rio do Sul 
começou a se pautar na indústria metal-mecânica, de equipamentos 
eletrônicos (com destaque para a Frahm) e na de alimentos. Em seguida, 
na indústria do vestuário devido à expansão das indústrias da região de 
Blumenau (GOULART FILHO, 2007, p. 350). 

Rio do Sul foi desde o começo a cidade mais populosa e concentradora de 
renda da região do Alto Vale do Itajaí. O fato de a estrada de ferro Santa Catarina 
passar por Rio do Sul para chegar ao porto de Itajaí, contribuiu muito para isto, 
sendo a cidade inicialmente o entreposto das indústrias madeireiras. Após isto, 
o município continua se destacando, com indústrias de fécula de mandioca, 
metalúrgicas, equipamentos eletrônicos e de alimentos.
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Sobre o setor têxtil, que hoje é o mais representativo na região, iniciou de 
uma expansão das indústrias de Blumenau, como a Hering, que abriram suas 
filiais em cidades do Alto Vale do Itajaí.

Figura 1 Municípios pertencentes à região do Alto Vale do Itajaí
Fonte: AMAVI, 2011.

4 ALTO VALE DO ITAJAÍ: OS ESPAÇOS DA ATIVIDADE 
SOCIOECONÔMICA 

As tabelas que serão apresentadas a seguir têm o objetivo de, mostrar o 
lado produtivo e econômico-financeiro dos municípios da região do Alto Vale do 
Itajaí: a População Economicamente Ativa – PEA, Produto Interno Bruto - PIB 
total e per capita.

Abaixo se têm dados da População Economicamente Ativa, a PEA, para 
os anos de 1980, 1991 e 2000. Para esta pesquisa torna-se relevante este índice, 
afinal através dele pode-se caracterizar o potencial produtivo de cada município, 
em número de habitantes e percentual em relação à população total de cada 
município, tendo também, para fins comparativos a PEA estadual.
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Tabela 1 – População Economicamente Ativa – PEA - dos municípios. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do IPEADATA, 2011.
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O município que possui a maior População Economicamente Ativa, no ano 
de 1980 é o de Aurora com 58% da população na área economicamente ativa, e 
o com o menor percentual era Rio do Campo, apenas 32% da população estava 
na faixa etária analisada, apesar de que não é tão baixa quando se compara com a 
PEA estadual, que é apenas de 37% da população catarinense. 

Em 1991 Vidal Ramos possuía 57% da população economicamente ativa, 
sendo o percentual mais alto de todos os municípios. O menor ficou em Trombudo 
Central, com apenas 35% do total, distanciando-se do catarinense que em 1991 
era de 44%.

Para o ano de 2000 o município com a maior PEA é o de Chapadão do 
Lageado com 73% da população total. A menor PEA encontrou-se nos municípios 
de Trombudo Central e Pouso Redondo, apenas 47% do total de habitantes 
encontra-se em situação economicamente ativa, não sendo um indicador ruim 
comparado ao catarinense que é de 50%.

O quadro 1 traz o Produto Interno Bruto - PIB de cada município a 
preços correntes.É um índice que foca o lado econômico dos municípios, e sua 
capacidade produtiva. Apresenta-se o PIB municipal para os anos de 1980, 1996, 
2000 e 2008, de cada município e o total da região, com os percentuais que cada 
município representa em relação ao PIB total. 
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Quadro 1 – PIB Municipal a Preços Correntes – R$ 1000,00.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do IPEADATA, 2011.

Na tabela 2, abaixo, é apresentado o PIB per capita de cada mu-
nicípio, ou seja, o valor do PIB dividido pela população total de cada 
município nos anos1980, 1996, 2000 e 2008.
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Tabela 2 – PIB per capita de cada município do Alto Vale do Itajaí.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados do IPEADATA, 2011.
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O município de Rio do Sul possui o maior PIB em todos os períodos 
analisados, representando 24,4% em 1980, 27,3% em 1996, 27,8% em 2000 e 
2008 28,4% do PIB total da região. Para o ano de 1980 tem-se em segundo lugar 
o município de Ibirama, que representava 12,9% do PIB total. Nos anos seguintes 
em segundo lugar fica o município de Ituporanga, com 7,5% em 1996, 8,6 em 
2000 e 8,6% do total em 2010. 

Os menos significativos são: Witmarsum, Vitor Meireles, Presidente 
Nereu, Mirim Doce, JoséBoiteux, Dona Emma, Chapadão do Lageado, Atalanta 
e Agronômica, cada um representando aproximadamente 1% do total, em 2010.

 No primeiro período analisado, o do ano de 1980 o município de 
Laurentino possuía o maior PIB per capita dos municípios com um valor de R$ 
14.040,92 por habitante. O município que possuía o menor valor é o de 
Petrolândia, com um valor de R$ 5.979,12 por habitante.

No ano de 1996, o maior PIB per capita foi encontrado no município 
de Trombudo Central, R$ 24.600,08 por habitante. O município que possui 
o menor PIB per capita - R$ 5.610,01, é o de Lontras. Para os anos seguintes, 
Braço do Trombudo passou a ter o maior PIB per capita, sendo R$ 19.001,38 
em 2000 e R$ 32.442,12 em 2010. O menor PIB per capita para 2000 e 2010 é 
encontrado no município de José Boiteux com um valor de R$ 7.750,88 (2000) 
e R$ 9.528,91 (2010).

ANÁLISE DOS DADOS

Os dados expostos no tópico anterior foram relativos ao setor econômico-
financeiro dos municípios, trazendo a PEA, o PIB total e o PIB per capita. O 
objetivo era comparar os dados de cada município verificando os que tem maior 
e os que tem menor representatividade em relação ao total da região do Alto Vale 
do Itajaí.

Aurora é um dos municípios que está em destaque em relação ao índice PEA 
(População Economicamente Ativa), possui para todos os períodos analisados, mais 
da metade da população na idade economicamente ativa, o que representa que há 
uma grande parcela desta população gerando renda e movimentando a economia 
do município. Agrolândia passou a ser destaque pela sua evolução, ou seja, sua 
PEA em 1980 era 37%, e no ano de 2000 passou para 56% do total, o que pode 
explicar o salto em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), que percebeu-se neste 
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município ao longo destes anos, em 1980 era de R$ 5.424.239.000,00, e em 2008 
registrou o valor de R$ 13.929.132.000,00, mais que dobrando. Também pôde-se 
observar que o município de  Chapadão do Lageado, por ser um município jovem, 
possui uma alta parcela de sua população na faixa economicamente ativa, para o 
ano de 2000 apresentou 75%, sendo a mais alta dentre os municípios pesquisados.

 Rio do Sul teve uma evolução de sua PEA, de 42% em 1980, para 53% 
em 2000. Apesar de baixa (comparada à de Chapadão do Lageado) é mais alta 
que a Estadual, que é de 50%. Este município representa a maior parte do PIB 
da região, sendo que em 2008 o valor chegou a R$ 126.644.784.000,00.

 Outros municípios que se destacam em relação à PIB são: Taió – R$ 
28.953.752.000,00 representando 6,5% do PIB da região em 2008; Presidente 
Getúlio – R$ 28.139.563.000,00 representando 6,3% do PIB total em 2008; 
Pouso Redondo – R$ 21.846.349.000,00 representando 4,9% do PIB total da 
região.

Os menos significativos são: Witmarsum, Vitor Meireles, Presidente Nereu, 
Mirim Doce, José Boiteux, Dona Emma, Chapadão do Lageado, Atalanta e 
Agronômica, cada um representando aproximadamente 1% do total, em 2010.

 Em termos de PIB per capita, o melhor valor para os anos de 2000 e 2010 
foi o município de Braço de Trombudo, sendo R$ 32.442,12 no último período 
analisado. O menor PIB per capita encontra-se no município de José Boiteux, 
R$ 9.528,91 por pessoa.    

Uma relação pode ser observada, para o período mais recente, de 2010 foram 
separados os municípios com maior concentração da população na área urbana 
(maior que 50% do total), que são: Agrolândia, Braço do Trombudo, Donna 
Emma, Ibirama, Ituporanga, Laurentino, Lontras, Pouso Redondo, Presidente 
Getúlio, Rio do Sul, Salete, Taió, Trombudo Central, são treze municípios que 
somam um total de R$ 339.396.989.000,00 e representam 76,19% do PIB da 
região no ano de 2008, enquanto os demais municípios, com a maior parte da 
população vivendo na área rural, que seriam: Agronômica, Atalanta, Aurora, 
Chapadão do Lageado, Imbuia, José Boiteux, Mirim Doce, Petrolândia, Presidente 
Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Santa Terezinha, Vidal Ramos, Vitor Meireles 
e Witmarsum, que são 15 municípios e somam apenas R$ 106.039.102.000,00, 
representando 23,81% do PIB total da região para o ano de 2008. O gráfico abaixo 
facilita a visualização da distribuição do PIB da região do Alto Vale do Itajaí, entre 
os municípios rurais e urbanos, em questão de população:
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Figura 2 – Distribuição do PIB da Região do Alto Vale do Itajaí entre os municípios Rurais e 
Urbanos em termos de população, para o ano de 2008.
Fonte: Elaborado pelo autor com base no IBGE e IPEADATA, (2011).

Com isto consegue-se perceber uma concentração da renda nos municípios 
com maior urbanização, e nos municípios onde a população está em sua maioria 
na zona rural, a renda é muito inferior. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo central deste estudo foi analisar a dinâmica de desenvolvimento 
econômico dos municípios do Alto Vale do Itajaí, através de dados quantitativos, 
para verificar se houve desenvolvimento desigual entre estes municípios, no 
período analisado.

A teoria que fundamentou esta pesquisa foi a Teoria do Desenvolvimento 
Geográfico Desigual (TDGD), que fala das diferenças entre níveis sociais e 
econômicos de regiões próximas. Os municípios pesquisados estão dentro da 
mesma região, vizinhos e experimentam trajetórias muito diferenciadas de 
desenvolvimento, com discrepâncias socioeconômicas.

O município de José Boiteux aparece com baixos índices de PIB e PIB 
per capita.  Rio do Sul se destaca maior PIB, é com certeza o município mais 
desenvolvido da região e destaca-se entre os demais. 

Pode-se perceber na análise de todas as tabelas apresentadas que há uma 
discrepância entre os municípios analisados. Alguns, como Rio do Sul, Taió, 
Pouso Redondo, estão se desenvolvendo, seus índices só melhoram, enfim, 
há desenvolvimento econômico. Porém, percebem-se muitos municípios 
estagnados, sem aparente crescimento. Pelos dados analisados, pode-se concluir 
que o desenvolvimento da região do Alto Vale do Itajaí é desigual, sendo 
que há necessidade de políticas públicas efetivas dentro destes municípios 
subdesenvolvidos. 

Espera-se que, daqui pra frente muitas pesquisas sejam realizadas dentro 
destes municípios, buscando identificar as causas, analisando um maior número 
de dados, e revendo o contexto histórico da região, para que se possa auxiliar na 
elaboração de projetos de desenvolvimento regional eficazes para o desenvolvimento 
da região, sendo possível ver um desenvolvimento por inteiro na região do Alto 
Vale do Itajaí. 
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AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DE SITES WEB1

Paulo Sérgio de Campos2

Prof. Dr.Márcio Matias3

RESUMO
Um dos desafios primordiais no desenvolvimento deInterfaces Web(interfaces de rede) é melhorar 
sua qualidade e reduzir seu custo de produção. Em busca de uma melhoria significativa no 
desenvolvimento dessas interfaces é que os desenvolvedores vêma algum tempo aplicando o conceito 
de usabilidade em seu produto, considerando a crescente complexidade das aplicações e sua evolução 
desde o surgimento.
Esse artigo tem por objetivo descrever,através de revisão bibliográfica,o processo de avaliação de 
usabilidade de interfaces web e alguns métodos e ferramentas que podem ser utilizados neste processo.
Os estilos de websites(sites) evoluíram rapidamente e a forma de apresentação das informações 
exige mais cuidados e estudos. Atualmente, as empresas concorrem pelo tempo e pela atenção de 
seus usuários. Os sites que apresentarem melhor forma de comunicação e estratégia de design da 
informação terão mais clientes.
Os testes de usabilidade avaliam, não só a experiência dos usuários no momento em que interagem 
com o sistema, mas também como as funcionalidades e as regras de negócio influenciam na interação 
entre usuário e o sistema. Utilizarmetodologias que incorporam as técnicas de usabilidade centradas 
no usuário, na construçãode websites, pode interferir diretamente no seu resultado final. Deste modo 
a usabilidade pode ser decisiva para o sucesso de negócios on-line(via internet), por levar em conta 
osefetivos causadores desse sucesso, os usuários.
Palavras-chave:interfaces;avaliação; sites web, usabilidade.

ABSTRACT
One of the primary challenges in developing  Web interfaces is to improve quality and reduce 
production cost. In the search for a significant improvement in the development of these interfaces, 
web developers have, for some time, applied the concept of usability in their products, considering 
the increasing complexity of applications and their evolution.This article aims to describe, through 
a literature review, the process of evaluating the usability of Web interfaces and some methods and 
tools that can be used in the process. The styles of web sites have evolved quickly and the presentation 
of information requires more care and study. Currently, firms compete for time and attention from 
its users. The sites showing the best form of communication strategy and information design will 
have more customers.The usability tests assess not only the users’ experience when they interact with 
the system, but also how the features and business rules influence the interaction between user and 
system. Using methodologies that incorporate the techniques of user-centeredusability, building 

1  Artigo Científi co apresentado ao curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Web.
2 Aluno do curso de Pós Graduação em Desenvolvimento WEB , e-mail: paulinhomano@yahoo.com.br
3  Professor Orientador, Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003), 

Mestre em Ergonomia pela UFSC (1995), com graduação em Ciência da Computação pela UFSC (1988), 
e-mail: matias97@gmail.com
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websites can directly affect the final outcome. Thus, the usability can be crucial to the success of 
online businesses, by taking into account the actual cause of their success, the users.
Key-words: evaluation; interfaces;usability; websites.
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1 INTRODUÇÃO

A partir dos anos 1990, com o surgimento do fenômeno web, os conceitos de 
usabilidade que até então eram voltados apenas ao desenvolvimento de aplicativos 
de softwareem ambientes desktop, passaram por um processo de evolução. Desde 
então, usuários com os mais variados níveis sociais, profissionais e educacionais 
passaram a utilizar com maior frequência as interfaces web. Durante o mesmo 
período, diferentes tipos de negócios e indústrias iniciaram seus projetos de websites 
num cenário de competitividade e amadurecimento na web. Nesse contexto a 
usabilidade tornou-se fundamental.

Segundo Nielsen (1993), usabilidade é um conjunto de propriedades de 
uma interface que reúne os seguintes atributos: Fácil aprendizado; Eficiência; 
Capacidade de memorização; Baixo índice de erros; Satisfação e prazer ao uso. 
Já Preece, Rogers e Sharp (2002), a definem como um fator que assegura que os 
produtos sejam fáceis de usar, eficientes e agradáveis.

A importância atual dada à usabilidade e à inclusão dos usuários dos 
projetos de desenvolvimento de websites se deve em grande parte ao impacto 
causado pela web e suas potencialidades em nossa sociedade. O controle sobre 
o que acessa, o que talvez seja uma das características mais significativas da web, 
deu aos usuários o poder da escolha. Se ao visitar um website, ele encontrar 
dificuldades de uso ao acessar determinado conteúdo ou efetuar determinada 
tarefa, ele pode simplesmente acessar outro website, que o atenda plenamente 
(Rocha e Baranauskas, 2003).

O objetivo deste artigo é apresentar os principais aspectos a serem 
considerados durante o processo de avaliação de usabilidade de websites através 
de uma revisão bibliográfica.

2 USABILIDADE

Segundo Garzotto(1998), usabilidade de aplicações webé “a habilidade do 
usuário em utilizar sites e acessar o conteúdo deles do modo mais efetivo. Como 
conseqüência, tornou-se obrigatório prover tanto o critério de qualidade que os 
sites têm que satisfazer para ser utilizáveis, como os métodos sistemáticos para 
avaliar tal critério”.

Já Bevan (1995), define usabilidade como “o termo usado para descrever a 
qualidade da interação do usuário com uma determinada interface”.
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Seguindo o raciocínio lógico dos autores, pode-se dizer que a partir do 
momento que um usuário ou um grupo deles encontram resistência ao efetuar 
determinadas tarefas presentes na interface web, esta mesma interface estará 
com problemas de usabilidade. Problemas estes que provocarão a diminuição da 
produtividade ou até mesmo rejeição do software por parte de seus usuários. Desta 
forma, “usabilidade é o conceito utilizado para descrever a qualidade da interação 
de uma interface diante de seus usuários” (HIX, 1993). 

Esta qualidade está associada, segundo Shneiderman, citado por HIX 
(1993), de acordo com os seguintes princípios:

a) Facilidade de aprendizado;
b) Facilidade de memorização de tarefas no caso de uso intermitente;
c) Produtividade dos usuários na execução de tarefas;
d) Prevenção, visando à redução de erros por parte do usuário;
e) Satisfação subjetiva do usuário.

O processo de projetar e avaliar a usabilidade de uma aplicação se denomina 
engenharia de usabilidade(Nielsen, 1993). Os métodos de avaliação podem 
ser classificados como: (1) testes com usuários, em que usuários reais testam à 
usabilidade das aplicações; (2) inspeção, onde avaliadores especialistas conferem 
se uma aplicação cumpre um conjunto predefinido de princípios de projeto de 
interface. Avaliação através de testes com usuários “é o método de usabilidade 
mais fundamental e é praticamente insubstituível, pois provê informação direta 
sobre como as pessoas usam os computadores e quais são os problemas exatos 
dos usuários com a interface concreta que é testada” (Nielsen, 1997). Os testes de 
usabilidade visam principalmente verificar, de forma quantitativa, o cumprimento 
dos princípios de usabilidade. Neles, são estabelecidos fatores críticos e faixas de 
valores que determinam à usabilidade da aplicação. Em seguida, são realizados 
testes para verificar se os valores obtidos para cada fator crítico são ou não 
satisfatórios, e como resultado são fornecidas indicações sobre que aspectos devem 
ser modificados.

O teste de usabilidade é um processo no qual participantes representativos 
avaliam o grau que um produto se encontra em relação a critérios específicos de 
usabilidade (RUB, 1994). A realização dos testes de usabilidade é parte do processo 
de desenvolvimento de um produto e traz melhorias à qualidade de um software.
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3 NORMAS ISO PARA USABILIDADE

Existem diversas normas ISO (InternationalOrganizationStandardization– 
Organização Internacional Uniformização) para definir o termo usabilidade. As 
principais são apresentadas a seguir:

3.1 ISO/IEC 9126 – NBR13596

Considerada a primeira norma a definir o termo usabilidade, a norma ISO 
9126 surgiu em 1991 e define a qualidade de produto de um software a partir 
de seis características específicas: Funcionalidade; Confiabilidade; Usabilidade; 
Eficiência; Manutenibilidade; Portabilidade. Além disso, traz uma abordagem 
orientada ao produto e ao usuário.

A norma ISO9126 define usabilidade como: um conjunto de atributos 
de software relacionado ao esforço necessário para seu uso e para o julgamento 
individual de tal uso por determinado conjunto de usuários.

3.2 ISO/IEC 12119

Criada no ano de 1994, esta norma trata basicamente da avaliação de pacotes 
de software, descrevendo profundamente as principais características contidas na 
norma ISO/IEC 9126. Além disso, seu foco é incluir detalhes que devem fazer 
parte do produto como: Consistência de vocabulário entre a documentação e as 
mensagens exibidas; Mensagens de erro concisas; Mensagens diferenciadas para 
confirmação, consulta, advertência e erro; Capacidade para reverter determinadas 
funções; Alertas claros para determinadas confirmações; Identificação da função 
do programa em execução.

3.3 ISO/IEC 9241

O padrão internacional mais comum na avaliação de usabilidade de sistemas 
interativos é a norma ISO 9241, criada em 1998. E tem como característica 
marcante seu foco no ponto de vista do usuário e seu contexto de uso em vês das 
características ergonômicas do produto.
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A norma ISO 9241 em sua parte 11 de 1998 redefine usabilidade como “a 
capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos 
específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso”.

3.4 ISO/IEC 14598

A ISO 14598 tem como principal objetivo definir um processo de avaliação 
de qualidade do software por meio da identificação das necessidades do usuário, 
por isso, está diretamente ligada à norma ISO 9126.

Dentre os principais processos abordados pela ISO 14598 estão: 
Planejamento e gestão; processo para desenvolvedores; processo para adquirentes; 
processo para avaliadores; e documentação de módulos de avaliação.

4 ACESSIBILIDADE NA WEB

O termo Acessibilidade associa disponibilidade da informação a todos 
os usuários, ou seja, independente de tecnologia ou plataforma utilizada e ou 
das capacidades sensoriais e funcionais do utilizador. Mais especificamente, 
a acessibilidade Web significa que pessoas com necessidades especiais possam 
perceber, compreender e interagir com a Web. 

Vale ressaltar que a maioria das recomendações para acessibilidade não 
limita a utilização da interface apenas a pessoas com necessidades especiais, isto 
é, ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades 
em mudança devido ao envelhecimento (W3C, WebAccessibilityInitiative (WAI)). 
Na verdade, algumas das recomendações podem ser mesmo úteis por qualquer 
usuário, como os exemplos a seguir (Winckler e Pimenta, 2002):

a) Imagens e animações: para descrever a função de cada imagem o atributo 
altdeve ser usado;

b) Mapas clicáveis: mapas clicáveis do tipo map e texto nos pontos com 
links(ligações) podem ser usados;

c) Multimídia: transcrição de áudio e descrição de vídeosdevem ser inclusos;
d) Links hipertexto:deve-se utilizar texto com significado quando lidos fora 

do contexto e evite “clique aqui”, por exemplo;
e) Organização das páginas:deve-se fazer uso de cabeçalho, listas e estruturas 
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consistentes, além de CSS (CasdadeStyleSheets) se possível;
f ) Frames: elementos noframe e títulos com significado devem ser usados;
g) Tabelas:o cuidado de fazer-se linha por linha legívelé importante. A 

tabela deve ser resumida. 

A Web é um recurso cada vez mais utilizado em muitos aspectos da vida: 
educação, emprego, governo, comércio, saúde, recreação, e muito mais. É essencial 
que a Web seja acessível a fim de proporcionar igualdade de acessoeoportunidades 
iguais para pessoas com deficiência. Interfaces Web mais acessíveis também podem 
ajudar pessoas com deficiência a participar mais ativamente na sociedade.

Identificar problemas de acessibilidade mais cedo, a partir de avaliações 
durante o processo de desenvolvimento da interface Web como, por exemplo, a 
alteração das configurações em um browser pode determinar se uma página da 
Web reúne algumas diretrizes de acessibilidade. Já o processo de avaliação para 
determinar se um site cumpre todas as diretrizes de acessibilidade é muito mais 
complexo.

5 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

A avaliação da usabilidade de um website pode ser realizada por meio de 
técnicas de diferentes tipos, dependendo é claro da fase do processo de concepção 
do sistema alvo. Segundo estudos realizados por Nielsen, a usabilidade de um 
website pode melhorar em 80% no final de uma sessão de testes. Além disso, uma 
grande maioria de seus usuários conseguirá utilizar e executar com maior facilidade 
e eficiência as tarefas disponibilizadas. Contudo o teste de usabilidade caracteriza-
se por utilizar diferentes técnicas voltadas em sua maioria para a avaliação da 
ergonomia dos sistemas interativos.

A avaliação da usabilidade de um sistema pode ser realizada por meio de 
várias abordagens. Neste documento são apresentadas as seguintes metodologias:

5.1 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Desenvolvida por Jakob Nielsen e Rolf Molich a avaliação heurística foi 
criada para identificar problemas de usabilidade numa interface com o usuário, 
a partir da análise e interpretação de um conjunto de princípios ou heurísticas. 
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Este método de avaliação é baseado no julgamento do avaliador e, normalmente, 
descobre-se por meio dele 75% dos problemas de usabilidade.

Segundo Nielsen (**) a melhor relação custo/benefício é alcançada 
quando se utilizam entre 3  e  5 avaliadores. Deste modo cada avaliador interage, 
individualmente, com a interface e julga a sua adequação comparando-a com 
princípios de usabilidade reconhecidos, as heurísticas. No final um observador 
reunirá todas as informações coletadas em um só documento para efetiva 
identificação e denominação dos problemas.

Nielsen e Molich (1990) sugerem um conjunto de 10 regras heurísticas 
para guiar a avaliação:

1. Visibilidade do status do sistema: consiste em informar o que o usuário 
está fazendo, através de feedback(retorno de informações) imediato;

2. Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: não usar termos 
orientados ao sistema, ou seja, usar terminologia familiar ao usuário 
fazendo com que as informações aparecerem em ordem lógica e natural.

3. Liberdade e controle do usuário: oferecer meios ao usuário para sair de 
situações inesperadas. Ex: undo(desfazer) e redo (refazer).

4. Consistência: a interface não deve apresentar convenções ambíguas;
5. Evitar erros: os erros são os maiores motivos de frustração dos usuários;
6. Reconhecer em vez de lembrar: tornar objetos, ações e indicações visíveis 

e fáceis de identificar ou recuperar;
7. Flexibilidade e eficiência: tarefas ineficientes podem reduzir a eficácia 

do trabalho do usuário e causar-lhe frustrações;
8. Projeto minimalista e estético: apresentar apenas informações que o 

usuário necessita.
9. Auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e resolver erros: as 

mensagens devem ser expressas na linguagem que o usuário entende (sem 
códigos), indicando claramente o problema e sugerindo uma solução.

10. Oferecer ajuda e documentação: Oferecer informações de fácil acesso 
e focalizada nas tarefas do usuário. 

5.2 ENSAIOS DE INTERAÇÃO

Do contrário que acontece no método de avaliação heurística, nos ensaios 
de interação são utilizados usuários reais da interface para realização de testes em 
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vez de avaliadores específicos e treinados. Estes usuários são acompanhados por 
avaliadores que analisarão os comandos dados, seu comportamento e os erros 
cometidos. Além disso, ensaios de interação costumam ter custo maior que o 
método de avaliação por heurística e, por isso, recomenda-se que seja empregado 
a partir de protótipos funcionais.

Nielsen (1993), sugere que com 5 usuários pode-se identificar 
aproximadamente 70% dos problemas mais críticos da interface. Isto caracteriza 
uma situação adequada para a maioria dos projetos, embora 5 seja um número 
relativo para garantir a eficiência do método segundo Woolrych e Cockton (2001).

De modo geral a preparação dos ensaios de interação exige um trabalho 
detalhado de reconhecimento do usuário alvo e de sua tarefa típica, para a 
composição dos cenários que serão aplicados durante a realização dos testes 
(CYBIS, 2003, p.117). Neste tipo de teste são identificados problemas de interação 
de mais alto nível, dificilmente identificados por outros métodos.

5.3 INSPEÇÃODE RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS 
(GUIDELINES ECHECKLIST)

As guidelines(diretrizes) são formadas por um conjunto de princípios 
básicos e gerais sobre interação homem-computador, sendo parte que se refere ao 
senso comum dos projetos de interação do usuário.De acordo com Hix&Hartson 
(1993), guidelinessão recomendações de comoprojetar uma boa interface. 

As guidelinessão disponibilizadas ao público por meio de relatórios,livros e 
artigos, aplicáveis amplamente aos projetos de interaçãocom o usuário, pois não 
são específicos para uma determinada organização. Por este motivo o conjunto 
de recomendações ultrapassa facilmente algumas dezenas, exigindo assim uma 
grande experiência por parte do avaliador.

Para tornar o processo de avaliação menos exaustivo pode-se usar um 
checklist(lista de verificação), que é um conjunto mínimo de recomendações 
diretamente aplicáveis ao projeto, que em geral, não necessitam um grande esforço 
de interpretação. Geralmente checklistsfocalizam alguns aspectos considerados 
importantes da interface e que, potencialmente, podem hospedar os problemas 
mais graves de usabilidade (Winckler e Pimenta, 2002).

A aplicação de checklists é um método simples para aferir pontos-chave da 
usabilidade de um aplicativo, tais como:conformidade a padrões preestabelecidos, 
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verificação de consistência e padronização da interface e verificação de legibilidade 
dos itens da interface. Uma das vantagens dos métodos checklist é que eles podem 
ser aplicados por uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento específico em 
usabilidade, pois são preparados por meio de diretrizes e heurísticas já conhecidas 
e consagradas.

Alguns exemplos de checklists:
a) Ergolist (www.labiutil.inf.ufsc.br/ergolist);
b) MIT IS&T - Usability Guidelines (http://web.mit.edu/is/usability/);
c) Web Content Accessibility Guidelines (http://www.w3.org/TR/WAI-

WEBCONTENT/#gl-provide-equivalents);
d) DaSilva Avaliador de Acessibilidade para Websites (http://www.dasilva.

org.br/).

5.4 QUESTIONÁRIOS

O grau de interação entre o usuário e a interface pode ser avaliado por meio 
de questionário. Os questionários são ferramentas utilizadas para coletar diversas 
informações úteis como: dados sobre o perfil do usuário; qualidade da interface 
pelo grau de satisfação dos usuários, identificação de problemas de interface 
apontados por usuários.

O fato de poder-se aplicar os questionários a um grande número de usuários 
ao mesmo tempo e em lugares diferentes é uma das grandes vantagens de sua 
utilização. Além disso, existe a facilidade de utilizar-se o próprio ambiente webpor 
meio de formulários eletrônicos, os quais exigem bastante cuidado na interpretação 
de problemas de usabilidade para que as respostas obtidas não sirvam apenas como 
marketing, mas que possam ter efeito resolutivo quanto aos problemas encontrados.

5.5 RELATOS DE INCIDENTES CRÍTICOS POR USUÁRIOS

Caracteriza-se pela analise de descrição dos problemas de usabilidade, como 
por exemplo, a ausência de funções que deveriam constar na interface ou qualquer 
outro problema que dificulte a utilização da interface pelo usuário.As principais 
críticas são realizadas pelos próprios usuários, que relatam os incidentes críticos, 
normalmente de maneira informal e pouco estruturada, enquanto trabalham em 
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suas tarefas diárias e tornando assim o custo menor que testes com usuários. Está 
técnica é considerada muito útil, apesar da qualidade de descrição e confiabilidade 
dos relatos seja bem menor.

5.6 ANÁLISE DE LOGS

Por meio da analise de logs(registro de eventos de um sistema) são observados 
aspectos como interação do usuário com a interface. Este método possui como 
principais características a não presença de um avaliador durante os testes e o 
armazenamento total de todas as suas ações, gerando assim um baixo custo de 
implementação deste método. Porém, identificar que tipo de dados são úteis e de 
que forma serão analisados constituem dois grandes problemas.

Contudo, uma simples análise dos erros armazenados nos arquivos de log, 
pode ser útil na identificação de problemas relacionados a páginas não encontradas 
devido àlinks inválidos (Sullivan, 1997).

5.7 FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA

A avaliação de ferramentas de acessibilidade web são programas de software 
ou serviços online que ajudam a determinar se um site cumpre as diretrizes de 
acessibilidade. Métodos de avaliação de usabilidade automáticos possuem muitos 
benefícios como redução de custos de métodos não automatizados, ajuda na 
comparação entre designs(projetos) alternativose melhorana consistência entre 
resultados de avaliação.

Segundo Santos (2008), a automação da avaliação de usabilidade possui 
várias vantagens sobre a avaliação não-automatizada, tais como:

Reduzir o custo da avaliação de usabilidade;
a) Aumentar a consistência de erros não cobertos;
b) Predizer tempo e custo de erros para um design completo;
c) Aumentar a cobertura das características avaliadas;
d) Habilitar comparações entre designs alternativos;
e) Reduzir a necessidade de avaliação por especialistas entre avaliadores 

individuais;
Embora a avaliação de ferramentas de acessibilidade webpossa reduzir 

significativamente o tempo e esforço para avaliar os sites da web, nenhuma 
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ferramenta pode automaticamente determinar a acessibilidade dos sítios web. Estima-
se que apenas 35% dos problemas de usabilidade podem ser resolvidos por meio de 
ferramentas para avaliação automática. Mesmo assim são ferramentas consideradas 
importantes, pois sua utilização é simples e pode realmente auxiliar na identificação 
de problemas significativos tais como a ocorrência de links inválidos, uso de cores 
com contraste adequado, existência de texto alternativo para imagens e outras ainda 
são até capazes de corrigir automaticamente alguns dos problemas identificados.

A seguir são apresentadas algumas ferramentas (e informações de acesso) 
para avaliação:

Bobby - http://www.cast.org/bobby

Doctor HTML - http://www2.imagiware.com/RxHTML/

Dr. Watson - http://watson.addy.com/

Lift - http://www.usablenet.com/

Netmechanic- http://www.netmechanic.com/

WebSAT- http://zing.ncsl.nist.gov/WebTools/WebSAT/overview.html

PageScreamer- http://www.crunchy.com/tools/PageScreamer.html

Page Valet - http://valet.webthing.com/page/

W3C CSS validator - http://jigsaw.w3.org/css-validator/

W3C HTML validation service - http://validator.w3.org/

A-Prompt - http://aprompt.snow.utoronto.ca/

Colorfield Insight - http://www.colorfield.com/insight.html

Para acesso a uma lista completa de ferramentas de avaliação de 
acessibilidadeo site da W3C (http://www.w3.org/WAI/ER/existingtools.html) 
deve ser acessado.
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6 CONCLUSÕES

É nítida a necessidade em se construir projetos de interfaces web com maior 
usabilidade, poisalém de proporcionar uma interação mais agradável aos usuários, 
lhes fornece maior confiança no site desenvolvido.Através da aplicação de testes 
de usabilidade é possível definir um conjunto de requisitos de usabilidade que 
potencializam a qualidade do sistema.

Neste artigo foram descritos vários conceitos e métodos de avaliação de 
usabilidade. Técnicas como análise heurística e pequenos testes com usuários 
podem ser muito reveladores para qualquer desenvolvedor, principalmente em 
projetos de pequeno porte.

O processo de desenvolvimento de interfaces web é um ciclo de etapas 
sucessivas de prototipação e avaliação. Observa-se que nas etapas em que se têm 
protótipos avançados e durante o uso de interfaces por usuários pode-se optar 
entre diferentes métodos de avaliações. 

Métodos de avaliação de usabilidade são auxílios que devem ser considerados 
dentro do processo de desenvolvimento de aplicações e não como uma etapa 
isolada. Deve-se lembrar sempre que o objetivo principal de uma avaliação é 
melhorar a interface e não apenas estimar o quanto ela é boa ou ruim. Pode-se dizer 
então, que uma boa avaliação de usabilidade não é aquela que apenas identifica 
os problemas de usabilidade, mas queauxilia a equipe de desenvolvimento a 
solucioná-los e a melhorar a interação do usuário com a aplicação.

Com este artigo visou-se apresentar algumas recomendações e reflexões que 
podem auxiliar a considerar os principais aspectos para o sucesso de uma avaliação 
de usabilidade. Portanto sugere-se algumas recomendações no intuito de direcionar 
a avaliação de usabilidade como: escolha do método adequado a cada situação de 
avaliação; utilização de mais de um método de avaliação, pois um único método 
não é capaz de identificar todos os problemas possíveis; desenvolvimento de um 
bom projeto, pois o custo da correção de problemas de usabilidade é sempre 
muito mais elevado que o custo de evitá-los; aplicação do método de avaliação nas 
etapasadequadas de desenvolvimento; realização de avaliações periódicas, porque 
a usabilidade do site pode ser alterada em função de manutenções, atualizações de 
conteúdo do site, mudanças de tecnologia, entre outros; criação de documentação, 
ou seja, de uma base com problemas de usabilidade identificados, soluções 
utilizadas e problemas mais freqüentes; investimento na capacitação das pessoas 
mesmo aquelas que não estão diretamente relacionadas à avaliação; considerar 
que a web é um ambiente dinâmico, assim como seus usuários.
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Como atestam numerosos estudos de usabilidade, perde-se muito com 
web sites mal feitos. Pode parecer fácil desenvolver um website: qualquer um com 
ferramentas modernas de edição HTML pode publicar informação. Contudo, 
fazer um site eficiente e profissional, que realmente atenda aousuário, é uma tarefa 
complexa. A Web introduziu uma complexidade nova para a usabilidade nunca vista 
antes no software tradicional. A usabilidade em websites é uma área importante, 
em plena expansão, com características particulares que dificultam sua pesquisa.
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COMUNICAÇÃO ENTRE SISTEMAS ATRAVÉS DE XML E 
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RESUMO
Na área de sistemas de informação nos dias atuais temos uma gama enorme de aplicações sendo 
utilizadas e geridas dentro dos mais diversos ambientes de trabalho. Em cada uma dessas aplicações 
existem regras de negócio que variam de acordo com o ramo de atividade de cada ambiente 
organizacional. Atualmente, o mercado exige que as organizações possuam uma agilidade muito 
grande em seus processos, evidenciando a necessidade de comunicação entre aplicações de diferentes 
organizações com diferentes regras de negócio. Tendo a visão do cenário citado, o artigo abaixo expõe 
uma opção para a comunicação e integração de aplicações, o Web Service(serviços integrados de 
sistemas). Os Web Services são uma solução simples e completa para a comunicação entre aplicações. 
O Web Service define como a informação deve chegar até ele, qual forma de acesso. Possibilita ainda, 
que aplicações desenvolvidas em diferentes linguagens e diferentes arquiteturas de hardware(parte 
física do computador)comuniquem-se via rede local ou internet. As aplicações conversam com 
os Web Services utilizando protocolos e formatos padrão de dados estabelecidos pelo próprio Web 
Service, a linguagem mais indicada para esta comunicação, tanto na visão de padronização e controle 
quanto na visão de manipulação da informação é o XML (Linguagem de Marcação Extensível). O 
artigo abaixo pode ser classificado como referencial conceitual porque explana conceitos em torno 
de Web Services e quais tecnologias podem ser utilizadas para o funcionamento de um Web Service.
Palavras-chave: informação, comunicação, sistemas, Web Services, XML.

ABSTRACT
We have an enormous range of applications being used and managed in a wide range of environments 
work in the area of information systems today. In each of these applications, there are business 
rules that vary according to branch of activity of each organizational environment. Nowadays, the 
market requires that organizations have a great agility in their processes, which brings us to the need 
for communication between applications of different organizations using different business rules. 
Considering this context, the paper shows an option for communication and application integ ration, 
the Web Service. Currently Web Services are a simple and complete solution for communication 
between applications. The Web Service defines how the information should reach it, and which 
form of access should be used; it also enables applications developed in different languages and 
different hardware architectures to communicate via LAN or Internet. The applications talk to Web 
Services using protocols and format data patterns established by the Web Service, the language most 
specified for that communication, both in view of the standardization and control and in view of 
the information manipulation is XML (Extensible Markup Language). The paper may be classified 
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o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
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as a conceptual framework that explains concepts around Web Services and which technologies can 
be used for the operation of a Web Service.
Key-words: information, communication, systems, Web Services, XML.
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1. INTRODUÇÃO

A principal ideia de usabilidade de um Web1 Service é fornecer 
funcionalidades de sistemas de informação em forma de serviços na internet, 
porém o que está acontecendo na prática é uma comunicação entre sistemas de 
diferentes organizações. 

Esta nova forma de utilização dos Web Services acontece por vários fatores. 
Após a metade dos anos 90,  falou-se muito em um problema que na época foi 
denominado “o bug do milênio”, este atingiria a tecnologia da informação pela 
forma como foi tratada a representação de ano para uma data contendo apenas dois 
dígitos, logo os sistemas depois do ano de 1999 representado nos campos de data 
por 99 chegariam ao ano 2000 representado por 00 nos campos de data fazendo 
com que os sistemas identificassem o ano de 1900 e não 2000 como seria o correto. 
Outro fator importante foi o surgimento de um novo conceito de gerenciamento 
da informação, antes pensava-se muito em gerenciamento de dados mas as grandes 
organizações começaram a mudar o foco pensando mais no relacionamento com 
os clientes. Nesse momento, o gerenciamento de processos e clientes ganhou 
força no mercado e a necessidade de comunicação entre diferentes ambientes 
organizacionais e tecnológicos de hardware (parte física do computador), software 
(programas de computador) e bases de dados se tornou inevitável. A internet e as 
visões de como ela seria utilizada em soluções para sistemas começaram a ganhar 
destaque no cenário tecnológico. Logo as grandes corporações fornecedoras de 
hardware, software e serviços perceberam que as organizações passariam a utilizar 
a tecnologia da informação em forma de serviços disponibilizados na internet. 
Estes serviços são os Web Services.

Os Web Services se destacam porque funcionam sobre qualquer 
plataforma tecnológica, ou seja, independente de qual tecnologia de hardware 
ou linguagem de software que a aplicação utiliza.. O Web Service nada mais 
é do que um recurso de software que interage sobre as tecnologias da internet, 
disponibilizando dados e serviços para outros sistemas de informação. Os sistemas 
de informação se comunicam com os Web Services utilizando os protocolos e 
formatos padrões de dados da internet como o HTTP(Hypertext TransferProtocol2), 
XML(eXtensibleMarkupLanguage)3 e SOAP(SimpleObject Access Protocol)4.

1  Sistema de documentos em hipermídia de alcance mundial
2  Protocolo de transferência de hipertextos 
3  Linguagem de marcação extensível
4  Protocolo simples de acesso a objetos
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2. JUSTIFICATIVA

Em meio a uma disputa acirrada por destaque no mercado as organizações 
buscam recursos tecnológicos para obter vantagem competitiva e tornar o seu 
negócio cada vez mais lucrativo. Nos últimos anos a quantidade e a diversidade 
de sistemas de informação corporativos dentro das grandes organizações cresceu 
de forma assustadora. Cada uma dessas aplicações ou sistemas segue suas próprias 
regras de negócio e são desenvolvidas em linguagens diferentes, por este motivo 
torna-se inviável realizar a unificação entre estes ambientes pelo tempo necessário 
para esta unificação, pelo investimento financeiro necessário e pela substituição 
desses sistemas cada vez que o mercado apresenta novas tecnologias. Com todo este 
contexto apresentado a ideia sobre a comunicação entre as diferentes aplicações 
começou a ganhar destaque.

As organizações precisavam de tecnologias capazes de se comunicar com outros 
sistemas mas sem expor suas políticas internas de negócios. Alguns protocolos para 
este tipo de comunicação foram criados e utilizados pelas organizações entre eles se 
destacam o CORBA(Common ObjectRequestBrokerArchitecture)5, sockets6, RMI(Remote 
MethodInvocation)7 ou transferências de dados via XML(eXtensibleMarkupLanguage) 
para manter uniformidade na comunicação dos sistemas.

Alguns serviços, como uma simples consulta de pedidos ou uma relação 
de itens do fornecedor podem ser facilmente incorporados às aplicações. Neste 
contexto, pode-se dizer então, que as aplicações são desenvolvidas para análise, 
agregação e apresentação de informação. Tendo como exemplo uma relação de 
compras onde estão dispostos diversos fornecedores, itens e preços, se esta relação 
possa ser acessada por uma aplicação via Web Service, toda vez que houver alguma 
modificação nesta relação ela será apresentada de forma atualizada para a aplicação.

Os Web Services permitem o fluxo de informações e processos entre 
organizações, ou até mesmo entre grupos da mesma organização sem expor as 
políticas de negócio o que antes não era possível devido a limitações das tecnologias 
da época. Um sistema de informação pode simplesmente utilizar funcionalidades 
disponíveis no Web Service respeitando padrões de acesso, interface de aplicação 
e protocolos sem a necessidade de integração com o Web Service, ou seja, 
desacoplado dele.

5  Arquitetura padrão criada pelo Grupo de Gerenciamento de Objetos para estabelecer e simplifi car a troca de 
dados entre sistemas heterogêneos

6 Método utilizado para comunicação de processos cliente/servidor
7 Interface de programação que permite a execução de chamadas remotas em aplicações desenvolvidas em Java
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Entre os vários tipos de funcionalidades disponíveis nos Web Services 
destacam-se as funções como o resultado da multiplicação entre dois algarismos, 
consultas para verificar o preço de um produto por fornecedore processos como 
confirmar um pedido de compra de um produto e solicitar a emissão da fatura.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL

Abordar a utilização de Web Services de acordo com os conceitos envolvidos 
com esta tecnologia e quais outras tecnologias podem ser utilizadas para o 
desenvolvimento de um Web Service.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para formulação deste artigo e conclusão do objetivo geral foram traçados 
os seguintes objetivos específicos:

• Pesquisar os conceitos em torno dos Web Services;
• Identificar quais tecnologias necessárias para o funcionamento de um 

Web Service;
• Demonstrar a arquitetura de um Web Service;

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1. WEB SERVICES

4.1.1. O que são Serviços?

Há várias definições para a palavra serviço e existem várias formas de 
interpretar o que um serviço representa, mas de acordo com a definição de 
Weerawarana(2005) “os serviços são detectados com base nas suas descrições, 
termos e condições de utilização, que descrevem completamente o serviço. A 
utilização de um serviço é baseada no acordo realizado com o fornecedor, que 
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informa com detalhes o que é prestado e a qualidade dos serviços associados, 
tais como disponibilidade, custo e outras condições específicas que regem a 
sua utilização. Geralmente o usuário do serviço requer pouco ou nenhum 
conhecimento sobre a especificação do modo como é executado ou fornecido o 
serviço”.

4.1.2. Padrões dos Web Services

Os Web Services são sistemas compatíveis com ambientes de rede que 
usam de padrões abertos e aceitos na comunidade da tecnologia da informação, 
tais como o protocolo HTTP8 (HiperTextTransferProtocol) e a linguagem XML.

O desenvolvimento de um Web Service requer que este siga alguns padrões. 
A manutenção e a criação dos padrões são mantidas por entidades sem fins 
lucrativos que fazem parte de vários segmentos da indústria e acadêmicos da área 
de software. As principais entidades responsáveis pela manutenção dos padrões  são 
a OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards)9, 
W3C(World Wide Web Consortium)10 e WS-I(Web Services Interoperability 
Organization)11.

A OASIS é uma entidade internacional sem fins lucrativos, fundada em 
1993 e possuindo mais de 4.000 participantes de 600 organizações e membros 
de 100 países, cuja missão é sugerir um direcionamento no desenvolvimento, 
convergência e adoção dos padrões de negócios eletrônicos(OASIS, 2005).

O W3C é uma entidade que desenvolve tecnologias cujo objetivo é 
a interoperabilidade, para que a Web possa atingir seu potencial pleno de 
interoperabilidade nos serviços(W3C, 2004.)

A WS-I cria, promove e dá suporte a protocolos genéricos para a 
interoperabilidade de troca de mensagens dos Web Services. Os protocolos 
genéricos podem ser entendidos como protocolos independentes de qualquer 
ação indicados por uma mensagem, que orienta as ações necessárias à segurança, 
confiabilidade e entrega eficiente(WS-I, 2009).

8  Protocolo de transferência de hipertextos usado principalmente na internet
9  Organização para o Avanço de Padrões em Informação Estruturada é um consórcio global que conduz o 

desenvolvimento, convergência e adoção de padrões para Web Services
10 Consórcio internacional que desenvolve padrões para desenvolvimento na Web
11 Consórcio para desenvolver a interoperabilidade de WebSservices
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4.1.3. Web Services em Service Oriented Architecture(SOA)

O SOA(Service OrientedArchitectureou Arquitetura Orientada a Serviços) 
é o método padrão utilizado no desenvolvimento de um Web Service de acordo 
com as entidades relacionadas nos tópicos anteriores. Isto faz com que este seja o 
modelo mais utilizado no desenvolvimento de um Web Service.

A Arquitetura Orientada ao Serviço (SOA) representa um novo e evoluído 
modelo para desenvolvimento de aplicações distribuídas. Os serviços são 
componentes distribuídos que fornecem interfaces bem definidas que processam e 
entregam mensagens XML. O desenvolvimento de soluções baseadas em serviços 
ultrapassa os limites organizacionais e departamentais. Um negócio com múltiplos 
sistemas e aplicações em plataformas diferentes, pode usar SOA para desenvolver 
uma solução de integração fracamente acoplada que executa um fluxo de trabalho 
unificado(HASAN; DURAN, 2007).

No SOA, os serviços podem ser usados por outros serviços ou por outras 
aplicações. A relação entre os serviços é baseada na forma como eles interagem. 
Esta interação é alcançada pelo uso de descrições de serviço(ERL, 2005).

Para o desenvolvimento de um Web Service sobre o método SOA em primeiro 
lugar é necessário que se forneça a documentação com os detalhes do serviço para 
que as aplicações que forem utilizar dele possam ser vinculadas de forma correta. 
Após este passo deve ser realizada a documentação descrita dos detalhes para que 
estejam disponíveis para quem for utilizar o serviço, obter as informações para fazer a 
conexão. Por final os requisitantes de um serviço devem buscar os serviços disponíveis 
para realizar as operações que irão satisfazer as suas necessidades.

4.1.4. - Conceitos sobre Web Services

A arquitetura de computação distribuída possibilita a integração de dados 
de aplicações localizadas em diferentes ambientes, mas para que isso funcione 
corretamente estas aplicações  devem sempre manter os vínculos durante o seu 
ciclo de vida útil.

Com os Web Services há uma nova perspectiva de comunicação entre as 
diversas aplicações. Os Web Services são baseados no modelo de aplicações web, 
ou seja, qualquer navegador consegue acessar os serviços disponíveis através de 
um aplicativo que fornece a comunicação com o usuário pelo próprio navegador. 
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Para os Web Services é válido lembrar que qualquer aplicativo cliente pode se 
comunicar e acessar os serviços.

Uma aplicação que acessa um Web Service pode simplesmente acessar as 
funcionalidades através de um endereçamento válido na internet. Os Web Services 
então são compostos por funcionalidades específicas de software disponíveis em 
um endereço de internet válido.

Os dados podem ser enviados pela internet e processados, exibidos e 
devolvidos para uma página de internet ou uma aplicação desktop ou um dispositivo 
móvel. Isso mostra que os Web Services podem utilizados entre aplicações com as 
mais diversas arquiteturas de hardware e software.

O acesso as funcionalidades dos Web Services permitem que aplicações 
tenham informações e processamento de dados em diferentes endereços válidos 
da internet, se houver uma aplicação rodando em Rio do Sul esta pode utilizar 
os serviços disponíveis por Web Services de Salvador, São Paulo e Florianópolis 
simultaneamente.

A W3C (2004) define um Web Service como “um sistema de software 
projetado para suportar interações máquina-máquina interoperáveis sobre uma 
rede. O Web Services possui uma interface descrita em um formato passível de 
processamento pela máquina, especificamente Web Services DescriptionLanguage 
(WSDL)12. Outros sistemas interagem com o Web Services de maneira definida na 
sua interface usando mensagens SOAP, tipicamente transportadas usando HTTP 
com serialização XML e em conjunto com outros padrões relacionados a web.”.

4.1.5. - Arquitetura dos Web Services

A arquitetura de um Web Service é composta por três funções básicas e 
fundamentais para a utilização do Web Service, estas são descritas como publicar, 
encontrar e vincular os serviços.

 Uma arquitetura de um Web Service deve conter ainda a descrição do 
serviço, os serviços de registro, empacotamento e formatação das mensagens e 
a troca de mensagens. A descrição do serviço é onde se encontram: a descrição 
técnica de comunicação, a localização do serviço e as condições de interação, sendo 
o padrão mais utilizado o WSDL. Nos serviços de registro estão as definições de 

12  Linguagem de Descrição de Web Services que defi ne o funcionamento do Web Service como um contrato 
de serviços
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armazenamento e interfaces de interação em um módulo de identificação dos 
serviços através do padrão UDDI (Universal Description Discovery andIntegration)13. 
O empacotamento e formatação das mensagens demonstram as condições para 
troca de mensagens e tem como padrão o SOAP. A troca de mensagem por sua 
vez utiliza os protocolos HTTP e HTTPS (Hypertext TransferProtocolSecure ou 
Protocolo de Transferência de Hipertextos Seguro) como padrão de transporte.

Para que um Web Service siga o padrão de desenvolvimento proposto é 
necessário que o envio e recebimento de informações seja utilizando XML, as 
chamadas para as funcionalidades sejam através do protocolo SOAP, a descrição 
dos serviços seja feita utilizando WSDL e para publicar, encontrar e vincular os 
serviços seja utilizado o protocolo UDDI.

4.1.6. - Tecnologias dos Web Sevices

Para a abordagem das tecnologias necessárias para o desenvolvimento 
padrão de um Web Service é necessário seguir algumas especificações. Estas 
especificações estão diretamente ligadas a alguma tecnologia dos Web Services e 
podem ser descritas como uma maneira de representação de dados, um formato 
de mensagens comum, uma linguagem de descrição do serviço, um mecanismo 
para localizar serviços dentro de um endereço de internet e um mecanismo para 
localizar os provedores de serviço.

Na representação dos dados o padrão adotado é utilizar XML. O XML 
é uma linguagem de marcação de texto baseada em tags. As tagsespecificam os 
elementos dentro de um arquivo XML. Um elemento pode ter vários outros 
elementos filho e vários atributos que identificam informações sobre o elemento, 
por exemplo se houver em uma aplicação uma tabela para cadastramento de 
pedidos, dentro deste pedido há um ou vários itens e cada pedido é identificado 
por um código, no XML a estrutura que condiz com o exemplo será equivalente a:

<Pedido Codigo=199>
  <ItemPedido> Item 1 </ItemPedido>
  <ItemPedido> Item 2 </ItemPedido>
  <ItemPedido> Item 3 </ItemPedido>
</Pedido>
<Pedido Codigo=200> . . .

13 Plataforma independente desenvolvida para descrição e integração de serviços através da web
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Ainda no XML temos a possibilidade de validar se o arquivo XML tem 
toda a especificação e formato que deveria ter, por exemplo, se no exemplo citado 
acima não houvesse o atributo “Codigo” em algum dos pedidos a aplicação não 
irá poder proceder com a informação que há nesse pedido e deverá retornar ao 
usuário um erro indicando que há pedido sem vinculação de  “Codigo”. Esta 
validação é feita através de uma estrutura disponibilizada pela linguagem XML 
conhecida como XML Schemas.

Para o formato comum de mensagens o padrão utilizado é o SOAP. O SOAP 
é um protocolo padrão desenvolvido em XML. O SOAP é composto por três 
elementos que são o envelope, o cabeçalho e o corpo da mensagem. O elemento 
envelope é obrigatório e em toda mensagem SOAP ele deve estar presente, é no 
elemento envelope que estão o cabeçalho e o corpo da mensagem assim como 
atributos adicionais que definem o estilo de codificação da mensagem. O cabeçalho 
é opcional e só é utilizado se na mensagem houver um nó intermediário a ser 
processado, se utilizar o cabeçalho este deve ser o primeiro elemento do envelope. O 
corpo da mensagem é obrigatório, é ele que contém a informação a ser transportada 
ao destino final, nele podem ser definidas regras para carregar mensagens de erros 
e status retornadas no processamento das mensagens.

O padrão para a descrição do serviço é o WSDL. O WSDL é o método de 
comunicação entre serviços e aplicações. O WSDL é um arquivo XML que descreve 
o serviço, quais as condições de acesso e quais as funcionalidades disponíveis.  O 
WSDL é composto por seis elementos fundamentais que são o <definitions> que 
seria a abertura do arquivo, dentro dele há os outros cinco que são elementos filho 
definidos por <type> que são os tipos de dados utilizados na troca de mensagem, 
<message> define as mensagens a serem trocadas, <portType> são as operações 
e as mensagens em cada operação, <binding> condições de acesso ao serviço e 
mapeamento do conteúdo das mensagens, <service> onde está localizado o serviço.

O protocolo UDDI é o padrão para localizar os provedores de serviços e 
os serviços dentro de um endereço de internet. O UDDI é composto por vários 
documentos relacionados e um XML Schemaque valida uma programação sobre 
o protocolo SOAP para registrar e localizar Web Services. Desta forma o UDDI 
permite que os clientes encontrem os serviços que desejam de forma automática 
na Web. O UDDI é tido como um Framework que tem como principal objeto 
o BussinessRegistratione um XML que descreve a empresa e seus Web Services.
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5. METODOLOGIA

Este artigo demonstra uma abordagem geral sobre o conceito de Web 
Services. Ele aborda as tecnologias padrões envolvidas e quais os padrões que devem 
ser seguidos segundo as entidades que definem as normas para o desenvolvimento 
de aplicações Web e Web Services.

O artigo é voltado para os negócios que envolvem a tecnologia da informação. 
Foi desenvolvido como forma de demonstrar uma solução de comunicação entre 
aplicações que facilita o trabalho de programadores, analistas e gerentes de T.I. com 
a possibilidade de ter um custo de implementação relativamente baixo dependendo 
das plataformas de hardware e linguagens de software empregadas. 

Por ser uma abordagem geral sobre Web Services o artigo demonstra de 
forma mais subjetiva uma ideia de quais tipos de aplicação ou quais funções de 
uma aplicação podem ser desenvolvidas para comunicação com outras aplicações, 
a fim de agilizar e melhor controlar os processos de negócio dentro do sistema.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A solução para o problema de comunicações entre aplicações utilizando 
Web Services vem se tornando um sucesso no mercado atual. Principalmente pelo 
fato de os serviços estarem disponíveis vinte e quatro horas por dia e sete dias por 
semana, além de oferecerem tecnologias padrão documentadas pelas entidades 
regulamentadoras e terem um custo baixo para o desenvolvimento. Outro ponto 
de destaque dos Web Services é a possibilidade de comunicação entre aplicações 
que rodam sobre plataformas diferentes de hardware e software, isto é possível graças 
a arquitetura de um Web Service ser baseada em uma estrutura de arquitetura de 
aplicação web, utilizando também os protocolos e tecnologias padrões web para 
o funcionamento dos mesmos.

Considerando que atualmente a troca de informações  é um processo que 
tende a agilizar os negócios das organizações, os Web Services surgem como melhor 
opção no mercado para realizar esta comunicação. O funcionamento de um Web 
Service é bem simples exigindo do desenvolvedor conhecimento de tecnologias 
e protocolos padrões web como o HTTP, XML, SOAP e WSDL, a alteração em 
algum parâmetro dentro destas tecnologias via programação pode ocasionar um 
mau funcionamento do Web Service ou a possibilidade de não acesso.
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Uma ressalva quanto à segurança é necessária, porque os padrões 
apresentados podem garantir que uma informação chegue ao seu destino e 
retorne ao cliente tranquilamente porém é interessante que os provedores e as 
aplicações requisitantes dos serviços utilizem de protocolos seguros e algoritmos 
para criptografia das informações dentro das mensagens para que estas trafeguem 
de modo seguro.
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA DE 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIDAVI

A Revista Caminhos: revista on-line de divulgação científica da 
UNIDAVI  é uma publicação periódica ‘Publicação Trimestral’ constituída por 
‘dossiê’ que busca problematizar, divulgar e empreender reflexões relativas ao campo 
educacional, No Ensino Superior privilegiando artigos produzidos e elaborados 
pelos professores e alunos da instituição e fora dela. 

Serão considerados para publicação: artigos científicos e resenhas. As 
publicações visam contribuir para divulgação de estudos e pesquisas bem como 
difundir o conhecimento resultante das diferentes atividades de pesquisa realizadas 
na instituição pelos professores.

1  NORMAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO

A Revista de Divulgação Científica da UNIDAVI publica trabalhos 
originais. A produção deve ser inédita, deve possuir consistência teórica e apresentar 
contribuição relevante para a educação e atender às normas para a publicação. 
Para os autores do artigo aprovados serão encaminhados um exemplar da edição.

2 APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO ARTIGO

Serão aceitos textos em Português, Inglês e Espanhol. 
Os originais deverão conter, no mínimo 10 e no máximo, 20 páginas, 

incluindo resumo, tabelas, ilustrações e referências. Quanto as resenhas deverão 
conter, no mínimo 03 e no máximo, 06 páginas. 



220

3 A COMPOSIÇÃO DO TEXTO DEVERÁ SEGUIR ÀS SEGUINTES 
ORIENTAÇÕES 

3.1  QUANTO AO TRABALHO

Os trabalhos ou resumos deverão utilizar o processador de texto Microsoft 
Word, versão 6.0/95 ou superior, tamanho do papel: A4 (210 x 297mm) orientação 
retrato, margens, esquerda E superior 3 cm, direita e inferior 2 cm. Não enumerar 
as páginas. 

3.2  QUANTO AO TÍTULO DO TRABALHO

O título deve vir centralizado, em Fonte Arial ou Times New Romam, 
tamanho de fonte 12, em negrito e maiúsculo.  Após o título do trabalho (caixa 
alta), chamada com número elevado (nota de rodapé) ‘1’, a qual se associa a 
natureza do trabalho.

Exemplo: Projeto Institucional desenvolvido nos Grupos de Pesquisa 
da UNIDAVI.

1.3 QUANTO AOS AUTORES

Os nomes dos autores devem estar abaixo do orientador, alinhados a 
direita na página, seguido por extenso de nome, prenome e sobrenome em letras 
maiúsculas e minúsculas. Seguido do(s) nomes(s) autor(es) e titulação. 

Em caso de mais de um autor, seus nomes serão escritos um abaixo do 
outro em fonte 12. 

Ilson Paulo Ramos Blogoslawski 1

1.4 QUANTO AO(S) NOME(S) DOS ENVOLVIDOS NO TRABALHO

Escritos dois espaços abaixo do título do trabalho. É necessário novas 
chamadas de número elevado (notas de rodapé), ordenadas, identificando 
orientador e acadêmicos. Podem ser acrescentados endereço e E-mail. Tamanho 
da fonte deve ser 10.

1   Professor Universitário, Mestre em Educação pela UFSC.
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3.5  QUANTO AO TEXTO DO RESUMO

O resumo deve constituir-se num texto redigido de forma cursiva, concisa 
e objetiva. Limita-se a um parágrafo, devendo incluir palavras representativas 
do assunto. O texto do resumo deve vir logo abaixo do nome do(s) autor(es), 
após dois espaços de 1,5 entre linhas, contendo o mínimo de 100 palavras  e o 
máximo de 250  palavras. 

Reproduz apenas as informações mais significativas, como: introdução 
(delimitação do assunto, justificativa e objetivos), fundamentação teórica, 
metodologia, resultados obtidos, conclusões e referências.2

3.6 QUANTO ÀS PALAVRAS-CHAVE

Escritas dois espaços abaixo do texto do resumo, devendo ser no mínimo 
três e no máximo cinco, intercalados por vírgulas. A expressão Palavras-chave deve 
ser escrita em negrito. E os Key-words – Palavras-chave em inglês.

3.6.1 Deve ser elaborado o resumo em língua estrangeira.

3 NO CASO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

3.1 ESTRUTURA DE ARTIGO

4.1.1  Pré-textual  

Título, Autoria, Resumos, palavras-chave, abstract, Key-words.

4.1.2  Textual 

Introdução, objetivos, metodologia, resultados obtidos e conclusões.

4.1.3  Pós- textual 

Referências, anexos.

2  NBR  6028 (ABNT, 2003, p. 2)
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O corpo do artigo deve vir precedido de um resumo do conteúdo, em 
Português, e em outra língua estrangeira.

O resumo é constituído num único parágrafo, especificando o objetivo 
do trabalho, uma breve descrição da metodologia, os principais resultados 
e as conclusões. 

As páginas deverão ser numeradas no canto superior direito a começar 
da página-título.

As ilustrações deverão ser numeradas seqüencialmente em algarismos 
arábicos na ordem que são inseridas no texto. O mesmo procedimento deverá 
ser observado quanto às tabelas que receberão numeração independente, devem 
conter Titulação no cabeçalho e a Fonte. Os números deverão aparecer também 
nas costas de todos os originas e cópias para melhor identificação. As fotografias, 
gráficos ou tabelas serão publicadas, em preto e branco, com dimensões mínimas 
de 10 x 7 cm. Toda arte-final deve estar pronta para publicação e as imagens em 
extensão JPG. NBR 12256 da ABNT. 

5  NOTAS DE RODAPÉ:  

Devem ser indicadas no texto com número seqüencial.

6 REFERÊNCIAS

Devem ser apresentadas em ordem alfabética, e seguir as condições exigidas 
para fazer referências às publicações mencionadas no trabalho será estabelecido 
segundo as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
expressas na norma NBR 6023 de ago. de 2002. 

Outra referência, livro: Educar para pesquisa da UNIDAVI.

7  ENDEREÇO PARA ENVIO DE ARTIGOS

Os artigos para publicação devem ser enviados em meio eletrônico para 
a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (PROPPEX), editora@
unidavi.edu.br

A responsabilidade pelas afirmações e opiniões contidas nos trabalhos e a 
revisão ortográfica caberá inteiramente ao(s) autor(es).
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