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INTRODuÇÃO

Diante de um mercado globalizado e competitivo, 
atrair e reter talentos se tornou tarefa árdua 
para as organizações. Os profissionais buscam 
empresas diferenciadas em relação a salários, 
benefícios e progressão de carreira para se 
trabalhar e as empresas mais atrativas passam a 
contar com os melhores talentos.  
Neste contexto, para atrair e reter talentos as 
empresas utilizam entre diversas ferramentas, 
a ferramenta de Plano de Cargos, Salários e 
Carreira, para se manterem competitivas diante 
o mercado de trabalho, trazendo o equilíbrio 
interno e externo para a organização.

Desta forma, o presente trabalho tem como 
objetivo mostrar a importância da Administração 
de Cargos, Salários e Carreira, por parte das 
organizações, utilizando como estudo de caso 
o SICOOB CREDICOPA, um cooperativa de 
crédito, situada no interior de Minas Gerais.
A empresa adotou há um ano o Plano de Cargos 
e Salários, buscando o equilíbrio interno com a 
adequação salarial. 
                      
Porém, a gestão de Cargos e Salários e Carreira 
alcança outro benefício, além dos citados 
acima, que é contribuir para uma melhor 
gestão de pessoas dentro da organização, 
oferecendo ferramentas para que os gestores 

possam estimular o desenvolvimento de seus 
colaboradores, diferenciando-os quanto a mérito 
e reconhecimento. 
A problemática que abrange este trabalho versa 
sobre o que deve conter um Plano de Cargos, 
Salários e Carreira para que se torne atrativo para 
seu público interno e externo, acreditando que 
esta ferramenta tem caráter motivador entre o seu 
público interno e uniformizador entre seu público 
externo.

A pesquisa realizada justifica-se pelo fato da 
manutenção de recursos humanos, que pode ser 
gerenciada pelas ferramentas de administração 
de Cargos, Salários e Carreira, serem fatores 
preponderante para a gestão eficiente de pessoas, 
normatizando e adequando os subsistemas 
de Recursos Humanos, e também pelo fato 
da pesquisadora fazer parte do quadro de 
colaboradores da instituição contribuindo para o 
crescimento e desenvolvimento da organização.
Assim o presente estudo contempla a 
fundamentação teórica a cerca do tema, a análise 
do plano de cargos e salários adotado pela 
instituição objeto de estudo e em seguida as 
considerações finais. 

A administração de cargos, salários e 
desenvolvimento de carreira

O salário é o centro da relação entre empregado e 
empregador, é o objeto de troca entre as partes, é 
o motivo para que haja essa troca.
 Chiavenato (2002, p.371) conceitua salários, 
como sendo “a retribuição em dinheiro ou 
equivalente paga pelo empregador ao empregado 
em função do cargo que exerce e dos serviços que 
presta durante determinado tempo”. 
 Para as organizações, o salário é custo e 
investimento, custo porque reflete no custo do 
serviço ou produto e investimento porque significa 
a aplicação de recursos na produção. Já para os 
trabalhadores o significado de salários é diferente 
significa padrão de vida o que determinara o 
poder aquisitivo (CHIAVENATO, 2002).

O salário contribui para aceitação social do 
individuo e também podemos o considerar como 

fator motivacional, em termos de autoestima, 
com a demonstração de seu valor por meio da 
concessão de aumentos e méritos (PONTES, 
2007).

Para Pontes (2007, p. 31) “o salário é a 
demonstração objetiva do quanto à empresa 
valoriza o seu funcionário”. 
Aliado a um plano de carreira bem estruturado, o 
salário serve como base aos fatores motivadores 
ligados ao cargo ocupado, á perspectiva de 
crescimento profissional e a responsabilidade 
do trabalho executado (PONTES, 2007).
Segundo Pontes (2007, p. 31) “a empresa deve 
administrar o salário como função agregada 
de motivação e procurar utilizá-lo como um 
instrumento a mais na compatibilização dos 
objetivos organizacionais e pessoais”. 

Chiavenato (2002, p. 375), define 
“Administração de Salários como o conjunto de 
normas e procedimentos que visam estabelecer 
e/ou manter estruturas de salários equitativas e 
justas na organização”. 
“A preocupação central da Administração de 
Cargos e Salários é a manutenção do equilíbrio 
interno e externo” (PONTES, 2007, p. 35),
O equilíbrio interno se dá com a adequação dos 
salários aos cargos dentro da organização e o 
equilíbrio externo com a adequação dos salários 
da organização diante do mercado.

Para que o equilíbrio interno e externo seja 
mantido é necessário o desenvolvimento de um 
Plano de Cargos e Salários, que tenha como 
propósito atingir os seguintes objetivos:

1Remunerar cada empregado de acordo com o 
valor do cargo que ocupa;
2Recompensá-lo adequadamente pelo seu 
desempenho e dedicação;
3Atrair e reter os melhores candidatos para os 
cargos;
4Ampliar a Flexibilidade da organização, 
dando-lhe os meios adequados a movimentação 
do Pessoal;
5 Obter dos empregados a aceitação dos sistemas 
de remuneração adotados pela empresa;
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Figura 1: O Sistema de Administração de  Salários
Fonte: Adaptação de CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7 ed. – São Paulo: Atlas, 2002.p. 376.

A administração de salários possui como 
elementos essenciais a avaliação de cargos, a 
classificação de cargos, a pesquisa salarial e a 
política salarial.
 A avaliação e classificação de cargos são 
componentes da administração salarial, que 
definiram o equilíbrio interno dos salários 
(CHIAVENATO, 2002).
Através da avaliação dos cargos é determinado 
o valor de cada cargo dentro da estrutura 
organizacional, podendo permitir uma 
distribuição equitativa dos salários dentro da 
organização.

Para Zimpeck (1990, p. 114), com a avaliação de 
cargos uma série de objetivos pode ser atendida:

•estabelecer uma estrutura de valores relativos 
para os cargos;
•disciplinar as relações entre esses valores, 
compensando-os financeiramente de maneira 
eqüitativa;
•minimizar o efeito de decisões arbitrárias para a 
determinação de salários;
•proporcionar um quadro da estrutura, dos 
qualificativos requeridos e das oportunidades 
que podem ser oferecidas;
• descobrir e eliminar distorções;
• propiciar controle eficiente.

Segundo Pontes (2007, p. 173) “avaliação de 
cargos é um instrumento utilizado para determinar 
o valor relativo do cargo para a construção da 
hierarquia”
Existem quatro métodos de avaliação de cargos 
conforme figura demonstrada a baixo: 

Tabela 1: Método de Avaliação de Cargos
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2011, inspirado em Pontes 
(2007, p 173)

•	 Método	do	Escalonamento	

O método de avaliação de cargos por 
escalonamento é também denominado método 
da comparação simples e consiste em se dispor 
os cargos em um rol (crescente decrescente) em 
relação a algum critério de comparação, o cargo é 
comparado com os demais em função do critério 
escolhido, como base de referencia. Este é o 
método mais simples de avaliação de cargos, pois 
a comparação entre os cargos é global e sintética, 
sem considerar nenhuma analise ou decomposição 
(CHIAVENATO, 2002).

•		Método	das	Categorias	Predeterminadas	

O método das categorias predeterminadas constitui 
uma variação do método do escalonamento 
simples é uma sofisticação deste. Para se aplicar 
este método, faz-se necessário dividir os cargos 
a serem comparados em conjuntos de cargos 
(categorias predeterminadas) que possuam certas 
características comuns, apresentando assim uma 
visão global dos cargos (CHIAVENATO, 2002).

•	 Método	da	Comparação	de	Fatores	

O Método da Comparação de Fatores utiliza 
o principio do escalonamento. É uma técnica 
analítica, no sentido de que os cargos são 
comparados através de fatores de avaliação 
(CHIAVENATO, 2002).

•	 Método	de	avaliação	por	pontos

É também denominado método de avaliação 
por fatores e pontos. Este método consiste em 
avaliar os cargos atribuindo pontos com base na 
descrição dos fatores, com níveis de dificuldade 
crescente. É o método de avaliação de cargos mais 
usado nas empresas. A técnica é analítica: cargos 
são comparados através de fatores de avaliação 
em suas partes componentes. É também técnica 
quantitativa: são atribuídos valores numéricos 
para cada elemento do cargo e um valor total 
é obtido pela soma dos valores numéricos 
(CHIAVENATO, 2002).

De acordo com os resultados da avaliação, os 
cargos podem ser classificados em classes de 
cargos. O agrupamento dos cargos em classes 
visa facilitar a administração salarial, alem de 
permitir que cada classes de cargos tenham um 
tratamento genérico em termos de salários, 
benefícios sociais, regalias e vantagens, sinais de 
status etc. (CHIAVENATO, 2002).
Dentro do sistema de avaliação de cargos outro 
componente importante é a pesquisa salarial, que 
visa a atingir o equilíbrio externo em relação ao 
mercado de trabalho. 

Conforme dito por Pontes (2007, p. 256), “a 
pesquisa de salários é estudo do comportamento 
salarial praticado em certo setor empresarial”.
Outro elemento também importante e que fecha 
o sistema de administração de cargos e salários 
é a política salarial.

Segundo Chiavenato (2002, p. 402), “política 
salarial é o conjunto dos princípios e diretrizes 
que refletem a orientação e a filosofia da 
organização, no que tange aos assuntos de 
remuneração de seus empregados.
Pontes (2007, p. 256), ressalta que “a política 
salarial determina as regras para efetiva 
administração de salários na empresa. 
Após a implantação do plano de cargo e salários, 
deve acontecer as manutenções, que consiste 
em atualizar e revisar todos os princípios e 
diretrizes que configuram o plano.

Alinhado a administração de cargos e salários 
deve estar o planejamento de carreira que  tem 
como escopo principal o desenvolvimento 
profissional (PONTES, 2007).
Segundo Tachizawa (2006, p. 198), 
“Desenvolver-se significa atingir níveis de 
capacitação crescente, atender a requisitos 
cada vez mais complexos, aumentar a própria 
capacitação e versatilidade”.
Desenvolvendo o colaborador, pode passar a 
exercer funções mais desafiadoras, o que lhe 
trará o reconhecimento do seu papel dentro da 
organização.

Apenas há desenvolvimento com motivação 
e esforço pessoal, porém cabe a empresa criar 
condições e incentivo para que isso ocorra, 
ou seja, o desenvolvimento profissional estará 
sujeito a dois fatores, disposição do profissional 
a qualificar-se e oportunidades que serão 
disponibilizadas.
O plano de carreira é um beneficio tanto para 
a empresa como para a organização e um dos 
seus benefícios é atrair as pessoas através da 
real possibilidade de ascensão profissional 
(TACHIZAWA, 2006).
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O plano de carreira para os colaboradores é o 
caminho mais rápido para chegar ao sucesso 
profissional enquanto para a empresa possibilita 
a diminuição de riscos e da rotatividade, aumenta 
a produtividade e a qualidades dos serviços ou 
produtos oferecidos.

Estudo de Caso

O SICOOB CREDICOPA é uma cooperativa no 
ramo de crédito com atuação no Alto Paranaíba 
e região. Ela é integrante do sistema SICOOB – 
Sistema Cooperativo do Brasil, o que lhe garante 
uma marca forte, reconhecida nacionalmente.
A gestão da cooperativa é focada no 
desenvolvimento econômico e social dentro 
de sua área de atuação, oferecendo produtos 
e serviços de forma competitiva aos seus 
cooperados. A cooperativa tem como missão 
“Atender e satisfazer com excelência, as 
necessidades sócio-econômicas dos cooperados, 
visando o fortalecimento do cooperativismo e 
participando ativamente do desenvolvimento 
da comunidade”. Tem como visão de futuro 
ser “Uma instituição inovadora, confiável, líder 
no seu segmento, buscando a excelência e a 
promoção do cooperativismo”. 
O SICOOB CREDICOPA está entre as principais 
cooperativas do ramo no interior de Minas 
Gerais. Ela tem como foco o desenvolvimento 
mútuo e fortalecimento da economia local, 
adotando sempre uma política voltada para 
suprir as necessidades de crédito e de serviços 
aos seus cooperados.

Atualmente a cooperativa possui 
aproximadamente cinqüenta e seis funcionários, 
número o qual triplicou nos últimos dois anos, 
devido o constante crescimento da cooperativa.
E com este aumento no número de pessoas, a 
cooperativa começou a buscar novas ferramentas 
para gestão de pessoas, e uma dessas ferramentas 
foi a implantação do Plano de Cargos e Salários 
á um ano atrás, com o objetivo de “Estabelecer 
diretrizes básicas para a administração salarial 
do SICOOB CREDICOPA, que mantenha o 
equilíbrio interno e a competitividade externa, 
visando atrair e reter talentos e retribuir o 

aumento de produtividade e o desenvolvimento 
individual” (Manual de Política de Recursos 
Humanos, SICOOB CREDICOPA, 2010).
Para se construir a política de administração 
salarial foram utilizados os seguintes documentos 
como referência: manual de avaliação de cargos, 
relatório de descrição de cargos, convenção 
coletiva de trabalho e o organograma da 
cooperativa.

O Plano de Cargos e Salários da cooperativa é 
composto pela política salarial e pelas descrições 
de cargos. Os cargos são avaliados com base nas 
respectivas descrições, sendo estruturados fatores 
passíveis de utilização no processo de avaliação, 
para que sejam melhores adequados diante a 
realidade da empresa frente ao mercado que atua.
No manual de políticas de recursos humanos 
é citado que “A Política Salarial do SICOOB 
CREDICOPA baseia-se na definição do nível 
de responsabilidade do cargo e na avaliação do 
valor de contribuição relativo deste cargo para 
a Instituição” (Manual de Política de Recursos 
Humanos, SICOOB CREDICOPA, 2010).

Os cargos são avaliados de acordo com o método 
por pontos, que “consiste em avaliar os cargos, 
atribuindo pontos com base na descrição dos 
fatores, com níveis de dificuldade crescente” 
(PONTES, 2007, p. 35).

São fatores de avaliação dos cargos:

Tabela 2 - Fatores de Avaliação dos Cargos
Fonte: Manual de avaliação de cargos, SICOOB CREDICOPA, 
2010.

A faixa salarial de cada cargo utilizada pela 
Instituição é representada da seguinte forma:

Tabela 3 – Faixas Salariais
Fonte: Manual de Política de Recursos Humanos, SICOOB 
CREDICOPA, 2010.

A referência de mercado é representada pela me-
diana encontrada, em pesquisa salarial, feita en-
tre empresas atuantes no mercado financeiro e no 
sistema cooperativista. Essa pesquisa deverá, de 
acordo com o manual, ser atualizada, no mínimo 
a cada ano para renovação das faixas salariais.
A faixa salarial tem como função básica subsid-
iar a administração salarial interna, no que tange 
a: salários de admissão, promoção e mérito. As 
admissões são efetuadas, sempre que possível, 
com salário igual ao limite mínimo da faixa esta-
belecida para o grau de cada cargo, ou seja, 70% 
(setenta por cento) da referência de mercado.
Para as promoções a cooperativa adota um prazo 
de interinidade de até 90 (Noventa) dias, para ver-
ificação de atendimento das exigências do perfil 
do novo cargo pelo promovido. Neste caso o co-
laborador passa a receber a título de “Abono Su-
plementar” 30% (Trinta por cento) do cargo atual, 
desde que o valor da remuneração total (Salários 
atual + abono suplementar), não seja superior ao 
salário mínimo do novo cargo. 

Exemplo: Um Assistente Administrativo com 
salário base de R$1.000,00 e recebe a oportuni-
dade de ser promovido para Analista de Recursos 
Humanos, cujo salário é de R$1.500,00, durante 
noventa dias o Assistente Administrativo, será as-
sistido para verificação de atendimento as expec-
tativas do novo cargo e receberá uma abono de 
R$300,00 (30% de seu salário). Dessa forma, du-
rante os três meses que valerão para experiência 
para promoção ao novo cargo ele receberá está 
importância a título de abono suplementar.
Caso não existam dúvidas com relação ao atendi-
mento das exigências do perfil do novo cargo pelo 
promovido, a promoção poderá ser efetivada em 
caráter definitivo.
Segundo o Manual de Políticas de Recursos Hu-
manos, 2010 “Considera-se promoção, a ocu-

pação pelo colaborador, de cargo com nível 
superior de responsabilidade”. A cooperativa 
também pode conceder o aumento por mérito e  
é concedido ao profissional que apresente mel-
hora de desempenho no exercício das respon-
sabilidades do seu cargo, destacando-se dos de-
mais ocupantes desse cargo ou de sua equipe.
O aumento por mérito é concedido em um inter-
valo mínimo de doze meses. Este aumento deve 
ser proposto pelo superior imediato do profis-
sional. O aumento será concedido de acordo 
com os parâmetros a baixo.

a) Faixa salarial entre 80% e 90% da me-
diana de mercado, para colaboradores que 
mostram desempenho bom e com boa experiên-
cia profissional.
b) Faixa salarial entre 91% e 110% da 
mediana de mercado, para colaboradores com 
grande experiência profissional e cujo desem-
penho é considerado muito bom.
c) Faixa salarial entre 111% e 130% da 
mediana de mercado, para colaboradores con-
siderados chave para a Instituição e com desem-
penho considerado excelente.

Pode-se observar que Plano de Cargos e Salári-
os da cooperativa pode ser resumido nas etapas 
quanto à política a ser cumprida; formulação 
de políticas e diretrizes da empresa; descrição 
e análise de cargos; formação e treinamento da 
comissão de avaliação de cargos; avaliação de 
cargos; validação da metodologia aplicada; es-
truturação dos cargos; pesquisa salarial do setor 
econômico; elaboração do manual de cargos e 
salários; e elaboração de controles administra-
tivos.
Todos os colaboradores da cooperativa têm 
acesso o manual de política de recursos huma-
nos, bem como da descrição de seu cargo e do 
organograma da empresa no momento da sua 
admissão.

No momento da implantação do plano de car-
gos salários na cooperativa, alguns cargos não 
se adequaram à nova política de administração 
salarial da cooperativa, ocorrendo o desliga-
mento dos ocupantes dos cargos, dando por fim 
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os problemas de paradigmas. A cooperativa não 
dispõe de um plano de carreira e de avaliação de 
desempenho, porém para a administração sala-
rial da cooperativa ter mais eficácia, será impor-
tante utilizar o plano de cargos e salários como 
motivador ao desenvolvimento profissional e 
pessoal dos colaboradores.
O atrelado a outras ferramentas como a avaliação 
de desempenho que segundo Tachizawa (2006, 
p.208) é “um dos mais importantes instrumen-
tos que dispõe a administração de uma empresa 
para analisar os resultados a luz da atuação de 
sua força de trabalho e prever posicionamen-
tos futuros, considerando o potencial humano 
disponível em seus quadros”. E também a fer-
ramenta denominada plano de carreira, que pos-
sibilita ao colaborador desenvolver-se dentro da 
organização, tendo noção de qual caminho deve 
ser percorrido para chegar a determinado cargo. 
Com essas ferramentas os índices de produtivi-
dade também serão melhorados, conseqüente-
mente, influenciando nos resultados econômicos 
da cooperativa.

ConsidEraçõEs	Finais

Este estudo se realizou com o objetivo principal 
de analisar o Plano de Cargos e Salários exis-
tente no SICOOB CREDICOPA, verificando 
as vantagens, desvantagens e possibilidades de 
melhorias.

Nota-se que o formato do Plano de Cargos e Sa-
lários, pôs fim alguns problemas trabalhistas e 
normatizou a administração salarial, porém não 
está otimizado quanto a retenção e atração de 
talento, não assegura que cada colaborador per-
ceba a relação entre o resultado de sua atividade 
profissional e de sua equipe e a remuneração 
mensal recebida, destacando-se a importância 
do auto-aperfeiçoamento para a evolução con-
stante do negócio.
Ao observar que cooperativa não dispõem de um 
plano de carreira, é notado que a organização, 
não deixa claro aos seus colaboradores, onde 
eles estão e até onde podem chegar seus hori-
zontes dentro da organização, bem como quais 
são as exigências para alcançar o crescimento na 
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INTRODuÇÃO

Fogo um elemento da natureza fascinante, 
intrigante, poderoso e destruidor. Sabe-se que o 
fogo foi uma grande evolução para o Homem. 
Permiti-lhe aquecer-se nas noites frias, explorar 
ambientes escuros das cavernas onde habitava. 
O fogo passou a afastar animais selvagens, 
possibilitou o cozimento de alimentos que crus 
seriam impossíveis de digerir. Pode-se dizer 
também que o controle do fogo pelo Homem 
possibilitou que a espécie distinguisse do 
comportamento dos demais animais, foi a primeira 
força da natureza dominada pelo Homem. A 
primeira vista o fogo traria a humanidade apenas 
benefícios, porém não é bem assim. 

O fogo quando não controlado causa enorme 
destruição. O poder do fogo foi crucial para o 
desenvolvimento de notórias tecnologias, no 
entanto, quando não se tem um controle rigoroso 
desse poder, podem-se ocorrer incêndios de 
grandes proporções, causando enormes perdas 
materiais, bem como o bem mais precioso: a vida 
de um homem ou de vários. Nesse contexto foram 
elaboradas e aprimoradas várias Leis que regem 
a utilização e controle do fogo. Cada nação tem 
sua legislação específica. Em Minas Gerais, a 
Constituição Estadual em seu artigo 142 inciso II 
define que: “Ao Corpo de Bombeiros Militar, a 
coordenação e a execução de ações de defesa civil, 
a prevenção e combate a incêndio, perícias de 

incêndio, busca e salvamento e estabelecimento 
de normas relativas à segurança das pessoas e 
de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo 
de catástrofe”.

O CBMMG normatiza 37 Instruções Técnicas 
(IT’s), que estabelecem medidas de prevenção e 
combate à incêndios de acordo com a estrutura 
da construção civil, os materias armazenados e 
produzidos pela empresa. Especifica também, 
os instrumentos necessários ao combate do 
fogo e instrumentos que possam impedir sua 
propagação.
O objetivo deste trabalho é interpretar a NR 23 
(Proteção Contra Incêndios) e as legislações 
relacionadas à prevenção e combate a incêndio 
e pânico para aplicar em um estudo de caso 
mostrando as adequações necessárias para o 
cumprimento da norma.
Fogo, definido pela NBR 13860, é o processo 
de combustão caracterizado pela emissão de 
luz e calor. Ou seja, um processo químico de 
transformação que desprende luz e calor devido 
à combustão de materiais diversos.
Durante a combustão libera-se energia e com 
o aumento desta energia pode-se chegar à 
manutenção ou auto sustentação da combustão, 
neste momento pode-se retirar a fonte de ignição 
que a reação se manterá, este é o conceito do 
tetraedro do fogo.

carreira.

 Tal fato deixa vago o caminho que o colaborador 
deve percorrer para chegar em determinado cargo 
e também aos colaboradores potenciais as possi-
bilidades de ascensões dentro da organização
A cooperativa pode vir melhorar o seu Plano de 
Cargos e Salários com a implantação da avaliação 
de desempenho que servirá como alicerce ao pla-
no de carreira, ponderando os critérios de ascen-
são e possibilitando aos gestores direcionarem os 
colaboradores para o desenvolvimento contínuo.
O SICOOB CREDICOPA ampliando o plano de 
cargos e salários existente, aos pontos destacados 
para melhoria, se colocará frente ao mercado de 
uma forma mais competitiva, melhorando o nív-
el do seu corpo profissional e se tornando mais 
atraente aos profissionais no mercado de trabalho. 
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Pela NBR 13860, combustível é: “É toda 
substancia que ao reagir quimicamente com o 
comburente, é capaz de iniciar e alimentar uma 
combustão”. Em resumo é todo material que 
queima, podendo ser sólido, liquido ou gasoso. 
Porém cada um deles possui uma maneira de 
ignição. Definido pela NBR 13860, comburente 
é: “É toda substancia ao reagir quimicamente 
com o combustível, é capaz de iniciar e 
alimentar uma combustão. O mais comum dos 
comburentes é o oxigênio, porem há casos 
isolados de combustões em que o comburente 
é o cloro”.

A NBR 13860 não define somente o calor e 
sim a liberação de calor como sendo: “Energia 
calorífica que é liberada pela combustão de 
um material ou de um elemento de construção 
durante um incêndio”. O calor tem três modos 
de transferência, por condução, convecção e 
radiação. O fogo pode propagar-se pelo calor 
(condução, convicção e radiação). Além dessas 
três formas de propagação, o fogo, pode se 
propagar por Projeção (propagação através de 
partículas inflamadas). As classes do fogo são 
definidas pelas características dos combustíveis. 
Conhecendo bem essas classes pode-se definir 
a melhor e mais rápida forma de extinção do 
fogo. Classe A segundo a NBR 9443, “Fogo 
em materiais sólidos que deixam resíduos. Por 
exemplo: madeira, papel, tecido e borracha”. A 
extinção desta classe de fogo é por abafamento 
através de pó químico e principalmente por 
arrefecimento. Classe B Pela NBR 9444, “Fogo 
em líquidos, gases e graxas, combustíveis ou 
inflamáveis”. 

A extinção desta classe de fogo é pelo método 
de abafamento quando combatido por espuma. 
Classe C Pela NBR 12992, é que envolvem 
equipamentos elétricos energizados. A extinção 
somente é realizada por agente extintor não 
condutor de eletricidade e jamais se devem 
utilizar extintores de água ou espuma. O 
importante nesta classe de fogo é desligar o 
quadro de energia, tornando o fogo em classe 
A ou B. Classe D, caracterizado por fogo em 
metais alcalinos ou pirofosfóricos como potássio 

e alumínio. É um fogo difícil de ser apagado e sua 
extinção é por abafamento e jamais se utiliza de 
extintores de água ou espuma.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada consiste na leitura e 
interpretação de documentos inerentes ao assunto 
tais como IT’s do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Minas Gerais, NBR’s relacionadas ao 
tema, manuais de instrução técnica do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, livros, 
teses de mestrado e doutorado. Foi realizado 
também, um levantamento das condições atuais 
da empresa alvo desse trabalho, pontuando as 
condições inadequadas a norma vigente.

RESuLTADOS E DISCuSSÕES

Foi constatado que havia um projeto de Prevenção 
e Combate a Incêndio e Pânico aprovado para o 
escritório contábil, porém este projeto não foi 
executado completamente ou houve modificações 
no ambiente de forma que ficou em desacordo 
com a norma, possivelmente ocorreu uma reforma 
ou pintura no local. Utilizando o anexo 01 da IT 
09 do CBMMG os escritórios são definidos como 
“Serviços profissionais, pessoais e técnicos”, 
enquadrando-se na divisão D-1 com carga de 
incêndio de 700 MJ/m2. Com essa carga de 
incêndio pode-se classificar o escritório como um 
edifício de risco médio pelo item 5.4 da IT 09 do 
CBMMG. O anexo A da IT 01 do CBMMG traz 
as exigências para edificações com área menor 
ou igual a 750 m2 e altura menor ou igual a 12 
m. Como o escritório possui uma área de 259,87 
m2 será exigido como medidas de segurança 
contra incêndio e pânico saída de emergência, 
iluminação de emergência, sinalização de 
emergência, e extintores. No projeto de prevenção 
e combate à incêndio e pânico do escritório possui 
precárias sinalizações de emergência, porém, no 
local não encontra-se as sinalizações devidas e 
as poucas que tem estão em desacordo com a IT 
16 do CBMMG. Foi constatado que o sistema de 
iluminação de emergência está de acordo com a 
IT 13 do CBMMG.
Os extintores são adequados quanto à classe de 

fogo conforme quadro 2, sendo escolhido apenas 
extintor pó químico seco (ABC). Sendo que no 
item 5.2.2.6 da IT 16 do CBMMG diz que “o 
extintor com agente de múltiplo uso ABC poderá 
substituir qualquer tipo de extintor de classes 
específicas”. Para atender o item 5.2.1 da IT 16 do 
CBMMG, deve fazer a adequação em relação a 
sinalização de emergência e colocar o extintor de 
forma visível. Em relação à saída de emergência 
os corredores, portas e saída principal estão de 
acordo com a IT 08 do CBMMG e todas as tabelas 
da referida IT.
O importante a ressaltar é que o AVCB (auto 
de vistoria do Corpo de Bombeiro) é de 2004 
e nessa época a legislação que regulamentava 
era municipal. Uma legislação mais branda em 
relação às exigências de hoje.

O AVCB tem um prazo de validade de cinco anos 
segundo o decreto 44746 de 29 de fev. 2008. 
Como o escritório não possui uma renovação da 
vistoria está correndo o risco de numa possível 
fiscalização ser notificado para que no prazo de 60 
dias seja feita toda regularização. Não sendo feita 
nesse prazo o escritório será multado e terá mais 
60 dias para a regularização. Se após esse novo 
período não se adequar a multa será dobrada, e 
dado mais 30 dias para regularização. Findado 
esse ultimo prazo e o escritório não tiver nas 
normas vigentes, será submetido a um processo 
de cassação do AVCB.

CONCLuSÃO

Conforme exposto este trabalho procurou a 
adequação do referido escritório às normas 
vigentes do Corpo de Bombeiro Militar de 
Minas Gerais (CBMMG) sendo constatadas 
varias inobservâncias. Como o escritório já 
possui o alvará do CBMMG (AVCB), em caso 
de uma vistoria no local será questionada essas 
inobservâncias. As propostas de mudança foram 
levadas ao proprietário, que fará uma analise da 
possível adequação. Acredita-se que a adequação 
às normas trará grande beneficio ao local de 
estudo, que no caso de um incêndio minimizará 
a probabilidade de perdas de vidas e os prejuízos 
materias, pois, um fogo controlado jamais tornará 

um incêndio.
O autor desse, questiona se seria possível 
haver algum procedimento para fiscalização 
automática após o vencimento do AVCB 
evitando que o estabelecimento funcionasse por 
algum período até a fiscalização do CBMMG.
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INTRODuÇÃO

As pessoas são o diferencial competitivo que 
promovem o sucesso da organização. Em 
um mundo tão globalizado, mutável e com 
tanta concorrência, as empresas precisam 
estar constantemente inovando, utilizando 
da melhor forma as pessoas em suas tarefas.
Porém, muitas das vezes as pessoas se veem 
sobrecarregadas,com tantas pressões, cobranças 
elas acabam sendo alvo de estresse que pode 
afetar e muito a sua saúde, prejudicando, assim, 
o seu rendimento no trabalho. 
 Para Lipp (1998) citado por Zanelato& 
Oliveira (2004) o termo estresse foi utilizado 
pela primeira vez como sendo “um desgaste 
geral do organismo”, provocado pelas alterações 
psicofisiológicas. O stress é um conjunto de 
reações do organismo que perturbam o equilíbrio 
do ser (FERREIRA, 1993, p. 233 citado por 
MATOS, 2010).

Estresse é uma função adaptativa do organismo, 
porém se prolongar suas causas pode se tornar 
crônico e gerar uma série de doenças que se não 
tratadas causam sérios riscos à saúde do indivíduo.
Uma reação à tensão emocional crônica é a 
Síndrome de Burnout gerada pelo contato 
estressante e em excesso com o trabalho, causando 
assim, sensação de esgotamento, a pessoa com 
esta doença perde então o interesse em trabalhar.

Sabemos que as organizações precisam investir 
cada vez mais nas pessoas para terem valor 
competitivo com seus concorrentes, se tornarem 
bem sucedidas e garantir assim o seu sucesso, 
mas isso tudo pensando também na saúde 
ocupacional de seus colaboradores, pois se não 
fossem por eles, a organização não existiria. 
Nesse contexto, a organização deve proporcionar 

a seus colaboradores investimento em qualidade 
de vida. Para Fernandes (1996) citado por Gomes 
& Barreto (2011), qualidade de vida é viver num 
espaço saudável, onde seja possível prestar o 
melhor serviço, unicamente por sentir-se bem.
Segundo Vieira e Hanashiro (1990) citado por 
Gomes & Barreto (2011), o conceito de qualidade 
de vida no trabalho é amplo e contingencial, 
podendo ser definido como aprimoramento das 
condições de trabalho com influência em todas as 
funções de qualquer natureza e nível hierárquico, 
nas variáveis de comportamento, ambiente 
e organização que acabam por humanizar o 
trabalho, de maneira a obter uma consequência 
satisfatória, tanto para os colaboradores quanto 
para a companhia.

Com relação à medicina psicossomática, 
Boog e Madalena (2002) citado por Gomes & 
Barreto (2011), cada indivíduo é um conjunto 
biopsicossocial formado de interfaces biológicas, 
psicológicas e sociais que reagem ao mesmo tempo 
aos estímulos sofridos. A visão biopsicossocial 
revela a preocupação do indivíduo como um 
todo, adotando uma visão moderna e ampla do 
conceito de saúde. A Psicologia Ambiental é uma 
área do conhecimento que estuda a influência do 
ambiente de trabalho no homem e como diferentes 
situações de trabalho produzem diferentes 
efeitos psicológicos no trabalhador.“Assim, por 
exemplo, o entendimento das relações entre as 
características das tarefas e os tempos exigidos 
para o cumprimento das mesmas permite 
compreender a gênese de tensões e desgaste 
mental” (SELIGMANN-SILVA, 1995, p. 290).

Algumas profissões são consideradas estressantes, 
como de profissionais de saúde, segurança, setor 
bancário, motoristas, entre outras. Segundo Sato 
(1991), a profissão de motorista de ônibus é 
considerada como penosa. Esta afirmação pode 
se dizer que é verdadeira não simplesmente 
pelas exigências de esforços que provocam 
incômodos e sofrimento, mas também pelos altos 
níveis de sobrecarga psíquica e cognitiva que a 
tarefa impõe aos profissionais, restando-lhes ao 
trabalhador pouco ou nenhum controle sobre isso.
Este trabalho tem como objetivo compreender 

os fatores que causam estresse em motoristas 
de transporte urbano de passageiros, e como 
a Gestão de Pessoas pode contribuir para 
minimizar esse problema. 

ESTRESSE 

Múltiplos fatores de risco podem causar doenças 
ocupacionais, sejam físicos (por exemplo, 
excesso de ruídos), químicos (por exemplo, gases 
poluentes), biológicos (por exemplo, vírus), 
ergonômicos (por exemplo, postura inadequada) 
ou psicossociais (por exemplo, falta de suporte 
de supervisores) (DURÃO, 1987 citado por 
MURTA e TRÓCCOLI,2004), sendo que esses 
últimos podem desencadear o estresse. Para 
Moraes et al (2000), a forma de organização das 
sociedades contemporâneas tem constituído um 
solo fértil para o desenvolvimento de doenças 
psicossomáticas e biológicas. Cada vez mais 
vemos as pessoas mudando sua forma de vida 
e adoecendo com novas e velhas doenças, 
apresentando uma saúde abalada. Uma das 
manifestações características deste período 
histórico é o estresse, o qual, apesar de constituir 
originalmente uma reação natural de adaptação 
do corpo humano, tem assumido o status de 
doença.

O estresse, de forma geral, pode ser definido 
como uma resposta não específica do corpo 
humano a qualquer evento ou circunstância à 
qual esteja submetido. Quando estas exigências 
do ambiente persistem além da capacidade de 
adaptação do indivíduo, dá-se o surgimento do 
estresse como doença. (MORAESet al, 2000)
Segundo Moraes et al (2000), o estresse 
provoca nos indivíduos alterações e transtornos 
bioquímicos que geram diversos tipos de 
doenças. Existem duas formas básicas de 
estresse: o distresse, que é a sua forma negativa, 
ou de derrota, e outro, denominado eustresse ou 
positivo, que é a reação do organismo na forma 
de prazer e conforto.

Este pode ser classificado ainda quanto à 
intensidade, podendo ser agudo ou crônico e 
quanto aos agentes estressores, classificando-
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se em de sobrecarga que pode produzir uma 
paralização no indivíduo e levar a redução de 
sua produtividade e o de monotonia que advém 
de uma exigência inferior do que é capaz de 
suportar. Lipp, 1998 (citado por ZANELATO & 
OLIVEIRA, 2004) informa que o termo estresse 
foi utilizado pela primeira vez em 1926 por Hans 
Selve, sendo conceituado como “um desgaste 
geral do organismo”, provocado pelas alterações 
psicofisiológicas, as quais ocorrem quando a 
pessoa se vê forçada a enfrentar uma situação 
que desperte uma emoção forte, seja boa ou má.
A palavra inglesa stress deu origem ao termo 
estresse, em português, que, de acordo com 
dicionário Aurélio da língua portuguesa, significa 
“conjunto de reações do organismo às agressões 
de origem diversas, capazes de perturbar-lhe o 
equilíbrio interno”. (FERREIRA, 1993, p. 233 
citado por MATOS, 2010)

Na visão de Lipp (2000) citado por Matos 
(2010), o “estresse é uma reação do organismo 
com componentespsicológicos, físicos, 
mentais e hormonais que ocorre quando surge 
a necessidade de umaadaptação grande a um 
evento ou situação de importância.”. Segundo a 
autora o evento pode ter um sentido para a pessoa 
tanto na sua forma negativa quanto positiva. 
Couto (1987, p. 17) citado por Matos (2010) 
aborda o estresse na suas fases aguda e crônica:

[...] um evento profundamente desagradável, 
uma agressão verbal ou enfrentar uma discussão 
séria com exaltação de ânimos podem originar 
no organismo uma reação de stress; conforme 
sua duração, este stress será agudo se durar, por 
exemplo, uma a duas semanas, e será crônico 
se o estado de inadaptação perdurar por mais 
tempo.

Lipp (2001, p. 13) citado por Matos (2010), 
afirma que a maior fonte de estresse para os 
adultos é o estresse profissional, apontado 
como uma “epidemia global” pela Organização 
Mundial da Saúde.
O estresse ocupacional pode ser vinculado ao 
ambiente de trabalho no qual o indivíduo está 
inserido. Por ambiente, entende-se não apenas 

os aspectos ergonômicos ou espaciais, mas 
principalmente questões relacionadas ao trabalho 
e às características organizacionais. (MORAESet 
al, 2000) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 
2008 citado por ULHÔA, 2011), o estresse 
relacionado ao trabalho é um padrão de reações 
que ocorrem quando os trabalhadores enfrentam 
exigências ocupacionais que não correspondem 
ao seu conhecimento, destreza ou habilidades.
No ambiente organizacional, são denominadas 
pressões no trabalho os eventos, situações ou 
contingências às quais o indivíduo está submetido 
e que possibilitam que este desenvolva algum 
nível de estresse. (MORAESet al, 2000)

“O estresse ocupacional tornou-se uma fonte 
importante de preocupação e vem sendo 
reconhecido, já há décadas, como um dos 
riscos mais sérios ao bem estar psicossocial do 
indivíduo”. (BATEMAN; STRASSER, 1983 
apud ANDRADE, 2009 citado por MATOS, 
2010)

Para Baker e Karasek(2000 apud LIMONGI-
FRANÇA; RODRIGUES, 2005 p. 72), oestresse 
no trabalho é definido como “as respostas físicas 
e emocionais prejudiciais que ocorrem quando as 
exigências do trabalho não estão em equilíbrio 
com as capacidades, recursos ou necessidades do 
trabalhador”. 
Segundo Moraes et al. (2000), cada indivíduo 
apresenta o seu limiar de tolerâncias às pressões, 
sua vulnerabilidade singular, sendo que o que 
estressa uma pessoa pode não estressar outra, 
dependendo da estrutura psicofísica de cada um. 
No que se refere aos fatores estressantes, Ballone 
(2002) citado por Zanelato& Oliveira (2004), 
conceitua-os como um fato, uma situação, uma 
pessoa ou um objeto capaz de proporcionar 
suficiente tensão emocional, ou seja, capaz de 
induzir à reação de estresse. Para Silva e Günther 
(1999, p. 10) citado por Zanelato& Oliveira 
(2004), “os estressores seriam aqueles eventos 
ou agentes que antecedem ou desencadeiam 
estresse”.

Desta forma, considerando os fatores estressantes 
vivenciados pelos motoristas, emergidos de um 
estímulo seja ele interno ou externo, proveniente 
do mundo objetivo ou subjetivo, sua eventual 
natureza agressiva poderá ser mais traumática 
ou menos traumática, dependendo do significado 
que damos para nossas vivências, atribuindo-lhes 
ou não importância.(ZANELATO & OLIVEIRA, 
2004)

É importante ressaltar que o fator individual 
ou pessoal também pode influenciar o 
desenvolvimento do estresse, ou seja, um 
indivíduo muito competitivo, extremamente 
comprometido no trabalho, por exemplo, está 
mais vulnerável aos efeitos da má adaptação ao 
trabalho e mais susceptível ao estresse (URSIN 
e ERIKISEN, 2004; OMS, 2008 citado por 
ULHÔA, 2011). Estas diferenças individuais 
demandam estratégias complementares de 
prevenção centradas no indivíduo que promovam 
formas de enfrentamento frente às condições 
de trabalho exigidas. (OMS, 2008 citado por 
ULHÔA, 2011)

Para prevenir e combater o estresse ocupacional 
torna-se fundamental reconhecer e monitorar 
os estressores, ou seja, os agentes ou situações 
causadores do estresse no ambiente de trabalho. 
O ruído, temperaturas extremas e iluminação 
inadequada são alguns estressores conhecidos. 
Entre os fatores relacionados à organização do 
trabalho, destacam-se os seguintes aspectos: 
longas jornadas de trabalho, trabalho noturno, 
pausas insuficientes, falta de autonomia, tempo 
inadequado para completar a tarefa de modo 
satisfatório, entre outros. Dentre os fatores 
psicossociais que podem causar o estresse, 
destacam-se: falta de apoio entre os colegas e/
ou superiores (ARAÚJOet al, 2003 citado por 
ULHÔA, 2011), poucas perspectivas em relação 
à carreira profissional, insegurança a respeito 
do futuro no emprego, falta de controle do 
trabalhador em relação ao trabalho executado. 
(GLINA e ROCHA, 2000; ARAUJO et al., 2003, 
HARMA e et al., 2006; CHIDA e STEPTOE, 
2009 citado por ULHÔA, 2011)

A promoção de treinamentos com o objetivo de 
aumentar a autonomia do trabalhador sobre sua 
atividade laboral é uma ferramenta importante 
para diminuir o estresse ocupacional e danos à 
saúde do trabalhador. (ULHÔA e MORENO, 
2009)

QuALIDADE DE VIDA

SegundoBattiston,M.; Cruz, R. M. & 
Hoffmann,M. H (2006),as condições de saúde e 
de trabalho de motoristas de transporte coletivo 
urbano podem ser consideradas um importante 
fator de dimensionamento da qualidade de vida 
dos centros urbanos, visto que diferentes fatores 
ambientais e de interação social contribuem para 
o aumento do estresse, dentre eles o trânsito.
Para Silva e De Marchi (1997) citado por 
Vasconcelos (2001), a adoção de programas 
de qualidade de vida e promoção da saúde 
proporcionariam ao indivíduo maior resistência 
ao estresse, maior estabilidade emocional, 
maior motivação, maior eficiência no trabalho, 
melhor autoimagem e melhor relacionamento. 
Por outro lado, as empresas seriam beneficiadas 
com uma força de trabalho mais saudável, 
menor absenteísmo/rotatividade, menor número 
de acidentes, menor custo de saúde assistencial, 
maior produtividade, melhor imagem e, por 
último, um melhor ambiente de trabalho. 

PSICOSSOMÁTICA

Segundo Matos et al (2010), dentre as diversas 
abordagens teóricas que estudam o estresse 
ocupacional, a ênfase foi dada à psicossomática, 
partindo-se da premissa de que “os processos 
psíquicos influenciam muito a dinâmica do 
corpo”. Os sujeitos são percebidos em uma 
visão integrada entre as camadas biológica, 
sociológica e social, gerando respostas 
psicossomáticas. “Os processos humanos 
que ocorrem em reação à situação de crise, 
ameaça, fuga, prazer e desprazer, são inerentes 
ao ser humano, mas altamente suscetíveis a 
condicionantes socioculturais” 
Estresse é um processo de adaptação geral, 
em que o organismo manifesta objetivamente 
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respostas fisiológicas, quando enfrenta 
estímulos (estressores) ambientais adversos. 
Há duas respostas fisiológicas simultâneas 
e importantes: ativação do sistema nervoso 
autônomo e o aumento das concentrações do 
cortisol. No primeiro caso, ocorre liberação 
da adrenalina e noradrenalina, as quais são 
neurotransmissores responsáveis pelo controle 
das respostas vegetativas de alerta do organismo. 
Consequentemente, pode ocorrer o aumento da 
pressão arterial e da frequência respiratória, 
dilatação da pupila, entre outros fatores. 
(JHONSON et al., 1992, SILVERTHORN, 
2010 citado por ULHÔA, 2011)

A outra resposta do organismo ao estresse é o 
incremento das concentrações do hormônio 
cortisol, que pode ocorrer tanto em situações 
de estresse físico quanto psicológico. Este 
hormônio é produzido pela glândula adrenal, 
cujas funções envolvem respostas anti-
inflamatórias, metabólicas (gliconeogênese) 
e imunossupressoras (JHONSON et al., 1992, 
FRIES et al., 2009, SCHEER et al., 2009 citado 
por ULHÔA, 2011) 

Para Ulhôa (2011), em curto prazo, a resposta 
ao estresse pode ser benéfica, pois prepara o 
organismo para enfrentar situações adversas. No 
caso de estresse por longos períodos, o aumento 
da concentração do cortisol e a ativação do 
sistema nervoso simpático podem desencadear 
consequências deletérias ao organismo tais 
como, alterações cardiovasculares, alterações 
da resposta imunológica, distúrbios do sono, 
alterações metabólicas, entre outras.

De acordo comDejours; Abdoucheli; Jayet 
(1994), o estresse é desencadeado por uma 
situação detrabalho opressora. A busca por 
um equilíbrio mental leva ao início de uma 
agressãosomática. A fadiga se apresenta 
como um indicador de uma carga psíquica 
excessiva,podendo ter uma tradução no 
organismo do indivíduo, resultando em 
doenças psicossomáticas. Ainda para este 
autor o sofrimento advém quando a energia 
pulsional nãoacha descarga no exercício 

do trabalho. A energia recua para o corpo, 
desencadeandoagressividade e angústia. 
Dejours; Abdoucheli; Jayet (1994, p. 22) 
defendem a abordagem da psicopatologia 
dotrabalho isto é, a relação homem-trabalho por 
meio da noção de “carga psíquica do trabalho” e 
dos elementos afetivos e relacionais envolvidos 
na relação homem-trabalho. Para estes autores, 
a origem da carga psíquica está na relação do 
homem com a organização do trabalho. A carga 
psíquica do trabalho aumenta quando a liberdade 
de organização do trabalho diminui. “Quando 
não há mais arranjo possível da organização 
do trabalho pelo trabalhador. Quando a relação 
aparelho psíquico e a tarefa são bloqueados 
instala-se um conflito e abre-se o domínio do 
sofrimento” (DEJOURS; ABDOUCHELI; 
JAYET, 1994, p. 28). 

Entre as consequências psíquicas geradas por 
problemas ocupacionais surgiu a Síndrome 
de Burnout que é definida por Maslach e 
Jackson (1981) como “uma reação à tensão 
emocional crônica gerada a partir do contato 
direto e excessivo com outros seres humanos, 
particularmente quando esses estão preocupados 
ou com problemas”. (apud FERENHOF e 
FERENHOF,2002).

Para Silva e Lima (2010), trata-se de um fenômeno 
relacionado diretamente à situação laboral que 
afeta os profissionais e suas relações de trabalho, 
acarretando desânimo e desmotivação e podendo 
culminar em doenças psicossomáticas.

PSICOLOGIA AMBIENTAL

Para Battistonet al (2006), a situação de trabalho 
pode ser entendida como o meio (ambiente) no qual 
um indivíduo desempenha sua tarefa (trabalho) e 
a forma (atividade) como ele a executa. Engloba 
tudo que diz respeito ao cumprimento dos 
objetivos do trabalho e execução das atividades. 
Estas situações podem influenciar em aspectos 
do trabalho que dizem respeito ao motorista, 
como a satisfação e a penosidade decorrentes do 
processode trabalho.

Na Psicologia Ambiental o foco de atenção é o 
estudo das relações entre o homem e seu ambiente, 
um sistema de interações sociais, culturais ou 
físicas que influenciam na atividade humana. De 
maneira ampla, a Psicologia Ambiental estuda o 
inter-relacionamento entre o comportamento e 
o ambiente, analisando essa relação no contexto 
em que ocorre. Há ênfase na reciprocidade, pois 
o comportamento é tão afetado pelo ambiente 
quanto o ambiente é afetado pelo comportamento.
(BATTISTONet al, 2006).

Para Battistonet al (2006), diferentes situações de 
trabalho produzem diferentes efeitos psicológicos 
no trabalhador, como tensão, fadiga, medo e 
tristeza. “Assim, por exemplo, o entendimento 
das relações entre as características das tarefas 
e os tempos exigidos para o cumprimento das 
mesmas permite compreender a gênese de tensões 
e desgaste mental” (SELIGMANN-SILVA, 1995, 
p. 290).Afirma, ainda, que a organização e as 
condições de trabalho são fatores que devem 
ser levados em consideração na avaliação dos 
processos de saúde mental em contextos laborais.

O MOTORISTA DE ôNIBuS 

Segundo Sato (1991), poucas profissões 
são reconhecidas como penosas, estando a 
demotorista de ônibus entre elas. Esta afirmação 
pode se dizer que é verdadeira não simplesmente 
pelas exigências de esforços que provocam 
incômodos e sofrimento, mastambém pelos altos 
níveis de sobrecarga psíquica e cognitiva que a 
tarefa impõe aosprofissionais, restando-lhes ao 
trabalhador pouco ou nenhum controle sobre isso.
A profissão do motorista de ônibus encontra-se 
entre as mais estressantes, pois este profissional 
é exposto a situações de tensão e violência. O 
nível de reclamações de usuários de transporte 
coletivo e a elevada participação de motoristas de 
ônibus em acidentes de trânsito urbano podem ser 
indicadores de problemas na situação de trabalho 
desses profissionais (MENDES, 2000). 

Para Hoffmann et al.(2006), o trabalho do 
motorista de transporte coletivo urbano está 
diretamente relacionado ao ambiente no qual o 

mesmo é realizado. Diferente das pessoas que 
desempenham suas atividades profissionais 
em ambientes fechados como salas ou lojas, 
algumas vezes climatizados e relativamente 
confortáveis, esse profissional desempenha suas 
atividades num ambiente público, o trânsito. 
Não possui, portanto, um local restrito e bem 
definido para realizar suas tarefas; ao contrário, 
trabalha fora dos portões da empresa, estando 
sujeito a intempéries como o clima, as condições 
de tráfego e do trajeto das vias.

A condição de trabalho interfere no estado 
psicofisiológico do motorista, traduzindo-
se em irritabilidade (que pode levar a um 
comportamento agressivo na direção), insônia 
(podendo resultar em sonolência nas horas de 
trabalho, diminuindo os reflexos) e, em especial, 
distúrbios na atenção (fator essencial para a 
direção segura).(HOFFMANNet al, 2006)
Segundo Hoffmann et al. (2006), o trabalho 
dos motoristas de transporte coletivo consiste 
em fazer contínuos deslocamentos levando e 
trazendo pessoas aos destinos predeterminados. 
Possui um “macro” local de trabalho que é 
o trânsito, e um “micro”, que é o ônibus. Por 
esta peculiar característica nenhum outro 
profissional sofre tanto as pressões do ambiente 
viário quanto os motoristas.

Hoffmann (2000), afirma que estas pressões 
têm origens externas e internas. Por pressões 
externas destacam-se as exigências do trânsito 
(ambiente), o respeito ao sistema convencional 
de normas (código), os limites de seu 
trabalho como, por exemplo, nível do tráfego, 
semáforos, congestionamentos, acidentes, 
além de condições adversas como o clima e o 
estado de conservação da pista. Por pressões 
internas destacam-se as condições ergonômicas 
do veículo: posição do motor, precariedade 
mecânica, além do ruído e das vibrações.

Os motoristas de ônibus estão submetidos 
às normas da empresa para a qual trabalham 
de forma peculiar, pois permanecem a maior 
parte da jornada de trabalho fora dos limites 
convencionais de uma empresa. Esse aspecto 
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geralmente implica em atribuição de normas 
rígidas de fiscalização no que diz respeito ao 
cumprimento de horários (independente das 
pressões externas e internas), cuidados com 
o veículo (dado que são responsáveis por 
qualquer dano ao mesmo), diversidade dos 
comportamentos dos passageiros (pressão 
interna), além da responsabilidade que têm sobre 
a vida das pessoas que conduzem durante horas 
diárias.(HOFFMANN et al, 2006)

Vários estudos realizados, nos quais descrevem 
o contexto de trabalho dos motoristas de 
ônibus relatam que o ato de dirigir é uma tarefa 
altamente estressante, principalmente para estes 
profissionais e são vários os fatores que podem 
afetar o seu desempenho, como por exemplo: 
carga horária de trabalho irregular, baixos 
salários, insegurança (expostos a assaltos), 
altos níveis de ruído tanto dentro quanto fora 
do veículo, altas temperaturas ambientais, 
necessidade de lidar com o público e passageiros, 
exigência da empresa, más condições das vias, 
pressão para cumprirem o horário, falha nos 
equipamentos, excesso de paradas durante as 
viagens, entre outros (SILVA e GÜNTHER, 
1999; ALMEIDA, 2002) citado por Zanelato& 
Oliveira (2004).

É importante salientar que todos esses 
fatores podem contribuir com o aumento de 
comportamentos inadequados no trânsito; o 
aparecimento de doenças ocupacionais como: 
estresse, fadiga, ansiedade, depressão; bem como 
doenças cardiovasculares, gastrointestinais, 
músculo-esqueléticas, incluindo dor nas costas 
e pescoço; problemas pessoais, baixa auto-
imagem, entre outros (SOUZA e SILVA,1998; 
ZANELATO e OLIVEIRA, 2003) citado por 
Zanelato& Oliveira (2004).

Os motoristas profissionais têm que estar atentos 
para cumprir metas e não cometer erros, além 
de sofrerem pressão por fazerem parte de um 
processo de trabalho que nem sempre oferece 
condições adequadas de trabalho (CÂMARA, 
1999; DUFFY; MC GOLDRICK, 1990; 
SANTOS et al., 2004 citado por TEIXEIRA 

e FISCHER, 2008). Os horários irregulares 
e/ou em turnos de trabalho de motoristas 
profissionais podem levá-los a ter distúrbios de 
sono e sonolência excessiva durante o trabalho 
(MORENO; FISCHER; ROTENBERG, 2003 
citado por TEIXEIRA e FISCHER, 2008). 
Trabalhar no setor viário implica também ter 
nas mãos grande responsabilidade, e acidentes 
de trânsito podem ocorrer ou causar transtornos 
para a população em geral (IPEA, 2003 citado por 
TEIXEIRA e FISCHER, 2008).

ConsidEraçõEs	Finais

Pode- se observar, devido à quantidade de 
pesquisas publicadas, que o tema “estresse” 
se encontra em destaque. É importante alertar 
às empresas sobre esse fator que afeta os 
colaboradores, sendo a profissão de motorista 
considerada muito estressante.
O atual mundo do trabalho causa alienação, 
tornando as pessoas vítimas de um crescente 
estresse resultante de pressões decorrentes de 
um ambiente de trabalho excessivamente rígido 
e exigente, afetando a qualidade de vida dos 
indivíduos. Sendo esta consideradanecessária para 
a produtividade e competitividade, importante 
para o sucesso e a sobrevivência de qualquer 
organização.

Se a empresa trabalha pensando na qualidade de 
vida de seus colaboradores, isso vai favorecer 
para que neste ambiente tenha um alto índice 
de satisfação, motivação, desenvolvimento dos 
talentos, gerando assim maior alcance de seus 
objetivos, retendo seus colaboradores.
Quando a empresa não dá atenção à qualidade 
de vida de seus funcionários, os mesmos não vão 
ter energia suficiente para realizar um trabalho 
eficaz, gerando insatisfações, que por sua vez, 
podem vir a causar transtornos com seus clientes 
internos e externos, através de um atendimento 
mal realizado, aumentando ainda mais o grau de 
estresse desses profissionais.
O trabalho também gera certa ambivalência 
causando prazer e dor, pois gera sobrecarga 
psíquica e física e a Gestão de Pessoas tem que 
buscar meios para prevenir o estresse. 

Sob a perspectiva da psicologia, o bem-estar no 
trabalho, é um aspecto fundamental. O trabalho 
não deve ser fonte de sofrimento. As pessoas 
devem buscar sentir prazer naquilo que fazem, 
porque a questão do desprazer pode se tornar 
sofrimento com o tempo. E quem chega ao 
estado do sofrimento não só deixa de produzir, 
como começa a ter outras áreas da sua vida 
comprometida.

O Gestor de Pessoas deve investigar as vivências 
dos motoristas no dia-a-dia, estando sempre 
aberto também a ouví-los, possibilitando uma 
melhor compreensão dos fatores que os estressam, 
criando com isso, novas estratégias ou ações 
adaptativas que favoreçam o seu desempenho 
pessoal e profissional, permitindo aos motoristas 
criarem mecanismos de ajuste para terem maior 
satisfação e menor sofrimento.Devem ser 
promotores do bem-estar, pensando também 
nos objetivos, gerando assim, resultados para a 
organização.

Pode ser feito ainda trabalhos com esses 
profissionais, como por exemplomassagens, 
ginástica laboral algumas vezes por semana para 
ajudarem os mesmos a  prevenirem e diminuírem 
doenças advindas do trabalho, tensões, colaborando 
assim para seu equilíbriobiopsicológicoe bem-
estar para enfrentar as jornadas de trabalho, 
melhorando a qualidade de vida dos colaboradores.
Dentre as ações que podem ser tomadas pela 
organização em prol da qualidade de vida dos 
colaboradores pode-se destacar: espaço para 
lazer nas horas vagas, a prática de exercícios 
físicos, a organização do tempo, reconhecimento 
pelos gestores, isonomia, união, possibilidade 
de promoção e plano de carreira e uma gestão 
participativa. Como consequência disso, a 
organização alcançará resultados positivosna 
saúde dos colaboradores, dificultando o 
surgimento de burnoute, consequentemente, 
melhorando a qualidade dos serviços prestados.
 Cabe ao Gestor de Pessoas sensibilizar a 
organização da importância dessas ações e dos 
benefícios que a redução do estresse e melhoria 
da qualidade de vida trarão não apenas para o 
trabalhador, como para a própria organização.
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RESuMO - Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou identificar qual a 
relação existente entre o crescimento de uma organização e as gerações Baby Boomer, X, Y e Z. 
Como caso para estudos, tomou-se como base o Rotary International que após anos de sucesso em se 
expandir, tem apresentado problemas para crescer seu quadro associativo na ultima década.  Foram 
então pesquisados em referenciais bibliográficos e posteriormente relacionados os interesses inerentes 
de cada geração com os objetivos estratégicos da organização em tela e foram identificadas possíveis 
causas da dificuldade do crescimento. Foram utilizadas pesquisas bibliográficas e documentais que 
serviram de substrato para perfeita compreensão do caso em estudo.
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INTRODuÇÃO

O crescimento populacional e a globalização 
têm criado fortes impactos na estrutura sócio-
cultural de todo o planeta. Cada vez mais se 
intensifica a diferenciação das classes sociais e 
a continuação de velhos carmas da sociedade, 
sendo o governo incapaz de dar total apoio à 
população no atendimento de necessidades 
assistenciais e educativas. Neste cenário é que 
aparecem as instituições de utilidade pública, que 
devem servir desinteressadamente à coletividade 
através da manutenção de serviços de natureza 
educativa e assistencial; assim dando origem ao 
chamado terceiro setor.

 O terceiro setor não é classificado em 
público ou privado, mas sim uma junção dos 
dois que tem por objetivo suprir as falhas do 
primeiro e segundo setores no atendimento 
às necessidades da população, numa relação 
conjunta. É composto por organizações sem 
fins lucrativos, que dão continuidade às práticas 
tradicionais da caridade e da filantropia, 
proporcionando à sociedade melhor qualidade 
de vida, atendimento médico, eventos culturais, 
campanhas educacionais, entre outras atividades.
 O Rotary International então entra em 
cena como uma organização de executivos e 
profissionais, unidos no mundo inteiro, que 

prestam serviços humanitários. Com fundação 
em 1905 nos Estados Unidos da América chegou 
ao Brasil em 1921; e em 17 de dezembro de 
1969, com a sanção da Lei Nº5.575, passou a 
ser reconhecido legalmente como instituição de 
utilidade pública e em 25 de maio de 1973 pelo 
decreto Nº 72.300, recebeu a condição de servir 
desinteressadamente à coletividade através da 
manutenção de serviços de natureza educativa 
e assistencial, para que pudesse ser inscrito no 
livro destinado ao registro das “ Sociedades 
Declaradas de Utilidade Pública”. Sendo assim 
tratado passa a exercer papel importante na 
sociedade de todo o mundo desenvolvendo 
ações humanitárias como, por exemplo, a 
campanha para extinção da Poliomielite que 
têm beneficiado toda a humanidade, pois já 
atingiu 99,4% de erradicação, segundo pesquisa 
feita pela organização em 2011.

 Desde sua fundação teve boa aceitação 
da sociedade e sua expansão pelo mundo foi 
bastante rápida saindo de seus quatro primeiros 
sócios em 1905 e chegando a 1.200.000 de sócios 
em meados dos anos 2000, segundo os informes 
da instituição. Porém	 após	 este	 período	
de crescimento do quadro associativo, a 
organização entra em um ritmo de estagnação 
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do número de sócios a qual não tem lhe permito 
crescer por quase uma década. Mesmo se 
tratando de uma instituição de utilidade pública 
do terceiro setor, a necessidade de crescimento 
é tão importante quanto à de organizações com 
fins lucrativos; somente crescendo que se podem 
desenvolver ações que possam atender maior 
número de beneficiários, com maior agilidade e 
efetividade.
 Neste cenário, relacionaram-se as 
diferentes gerações, seus objetivos, interesses 
e pensamentos com a linha do tempo do 
Rotary International, seu crescimento, ápice e 
estagnação. Sabe-se que as diferentes gerações 
por vários autores chamadas “Veteranos”, 
“Baby Boomers”, “X”, “Y”, “Z” e outras 
de aparecimento mais recente, possuem 
características únicas que torna o seu processo 
de gestão um verdadeiro desafio; o desafio de 
mantê-las alinhadas com um objetivo aspirado. 
 Este trabalho é relevante no entendi-
mento de como o Rotary International necessita 
crescer para poder manter-se atuante na socie-
dade, como as diferentes gerações vêm afetando 
o seu crescimento e quais fatores são comuns e 
quais são distintos dentre os interesses e carac-
terísticas de cada geração que afetam o interesse 
desses indivíduos em integrar o quadro associa-
tivo da organização.

METODOLOGIA

A metodologia é considerada um conjunto de 
procedimentos utilizados pelos investigadores 
para produzir conhecimento científico. Segundo 
Kaplan (1975, p. 26) o “[...] objetivo da 
metodologia é o de ajudar-nos a compreender, 
nos mais amplos termos, não os produtos da 
pesquisa científica, mas o próprio processo”.

Richardson (2008, p. 22) define metodologia 
como “[...] procedimentos e regras utilizadas por 
determinado método. [...] o método científico é 
o caminho da ciência para chegar a um objetivo. 
A metodologia são as regras estabelecidas para o 
método científico [...]”.
 Visando atingir os propósitos do estudo, 
esta seção caracteriza a metodologia empregada 

quanto ao método, objetivos, procedimentos e 
abordagem do problema.
O método utilizado para esta pesquisa de estudo 
de caso do Rotary International, é o comparativo. 
Este será utilizado visto que é eficiente na análise 
de fatos concretos que possibilitam a dedução 
de elementos de determinados fenômenos. E 
segundo Fernandes (2001), este método não 
julga apenas com base na dedução, mas na 
verdadeira experiência do acontecimento. Desta 
forma este método é o mais indicado ao intuito 
do trabalho que é justamente identificar qual a 
relação existente entre a dificuldade de Rotary 
International manter e ampliar o quadro de sócios 
e as diferentes gerações.Também foram utilizadas 
pesquisas: bibliográficas, documental e estudo de 
caso. 

As fontes bibliográficas contribuirão para o estudo 
de caso que será desenvolvido posteriormente, 
uma vez que este resultará da compreensão dos 
conceitos do referencial teórico e das análises 
próprias do caso. A pesquisa documental será o 
substrato para o desenvolvimento do estudo de 
caso. O estudo de caso consiste em investigar 
os dados dos demonstrativos da organização 
em tela; e através da análise do comportamento 
destes dados, fazer inferências em acordo com 
os resultados obtidos na pesquisa quantitativa e 
conceitos definidos no referencial teórico.

GERAÇÕES

 Segundo (Kullock, 2010), o conceito de 
“gerações” engloba o conjunto de indivíduos 
nascidos em uma mesma época, influenciados 
por um contexto histórico, determinando 
comportamentos e causando impacto direto na 
evolução da sociedade. O interesse no estudo 
sobre o tema nasceu da necessidade percebida 
pelos gestores em amenizar o conflito de gerações 
presente nas organizações, já que há profissionais 
de diferentes faixas etárias convivendo juntos no 
ambiente de trabalho.

Este trabalho abordará a linha de separação das 
gerações em cinco, sendo elas: Veteranos, Baby 
Boomers, X, Y e Z, que são as gerações existentes 

desde a criação de Rotary Internacional até os 
dias atuais.

Os Veteranos são a primeira identificação de 
geração encontrada nas bibliografias, não possui 
ano de início, mas sabe-se que o fim dessa geração 
deu-se com o aparecimento dos Baby Boomers 
em 1946. Suas vidas foram fortemente marcadas 
pela segunda guerra mundial e pela explosão 
da industrialização, a necessidade de associar-
se para vencer aparece nesta geração onde é 
criado o conceito “a massa é mais forte que o 
indivíduo”. Desta premissa começam a aparecer 
as grandes corporações, empresas e sociedades 
de ajuda. Os veteranos são muito disciplinados, 
rigorosos ao cumprimento de leis e normas e a 
lealdade é uma característica que dão muito valor. 
Seu relacionamento familiar tem caráter mais 
hierárquico que amoroso, não valorizam contato 
físico, por isso demonstram distância em seus 
relacionamentos. 

Os aspectos favoráveis da vida pós-guerra lhes 
trouxeram muitos benefícios, e a elevação da taxa 
de natalidade deu-se após este período fazendo 
com que seus filhos pertencessem a uma nova 
geração chamada Baby Boomers, que significa 
explosão de bebês fazendo referência ao elevado 
crescimento da população naquela época.
Os Baby Boomers compreendem a geração com-
posta pelos indivíduos nascidos por volta de 1946 
a 1964, são os filhos dos Veteranos, muito otim-
istas em relação a mudança do mundo político, 
viveram uma fase de engajamento contra ditadu-
ras e poderes tiranos. Valorizam o crescimento 
profissional, são políticos e formam alianças para 
atingirem seus objetivos. O estilo de vida atual 
de conquistas materiais é devido a eles, que no 
trabalho prezavam a construção de carreira, em 
casa famílias bem estruturadas e pessoalmente 
a criação de um patrimônio. A situação política 
favorável permitiu que desenvolvessem carac-
terísticas mais societárias, com relacionamentos 
mais amorosos, familiares e sociais; a oportuni-
dade de possuir uma família fortemente unida 
ou ser aceito em clube de relacionamentos ou 
filantrópico passava a ser algo tão importante para 
esta geração como para a de seus pais.

A geração X é formada por indivíduos nascidos 
entre 1964 a 1977, são céticos e politicamente 
apáticos, refletem as frustrações da geração 
anterior e assumem a posição de expectadores 
da cena política. Gostam da informalidade e 
dão valor ao equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional. O mundo começa a apresentar suas 
inovações tecnológicas e apesar das gerações 
anteriores não se identificarem com a idéia, os 
X já se sentem a vontade com a tecnologia e 
começam a criar gosto pela compra de artigos 
eletrônicos. O tempo já começa a possuir medida 
diferente para esta geração e a construção de 
uma carreira em uma empresa já não lhe parece 
interessante, com tanta novidade aparecendo,a 
oportunidade de ser empreendedor e fundar 
seu próprio negócio é algo que esta geração 
dá muito valor. A necessidade de socializar em 
contradição com a falta de tempo, e começa a 
se formar um paradoxo na vida desta geração, e 
os relacionamentos familiares bem estruturados 
começam a ser menos comuns assim como 
o interesse em afiliações a organizações com 
finalidade unicamente de lazer ou prestação de 
serviço, há sempre uma busca de oportunidades 
de negócios e networking.

A tão famosa geração Y é composta pelos indi-
víduos nascidos por volta de 1977 a 1990, otim-
istas em relação ao futuro e comprometidos em 
mudar o mundo na esfera ecológica. Têm senso 
de justiça social e se engajam em voluntariados. 
Nasceram em meio à explosão tecnológica e 
por isso são extremamente informais, agitados, 
ansiosos, impacientes e imediatistas. Acompan-
ham a velocidade da internet e das redes sociais, 
são dependentes do uso do celular e da inter-
net.  São multitarefa, tanto para o aprendizado 
quanto para o trabalho. O seu tempo é um bem 
precioso e curto, a dificuldade de relacionamen-
to com Veteranos e Baby Boomers advém desta 
diferença da velocidade do tempo; por isso seu 
relacionamento familiar e social começa a não 
ser prioridade, e em vista à concorrência acir-
rada do mundo globalizado o qual vive, seu 
tempo para afiliações a organizações começa a 
ser dividido com estudos e trabalho, tornando a 
forma online muito conivente com sua capaci-
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dade multitarefa, deste contexto temos o boom 
das redes sociais já nos anos 2000.

Os integrantes da ultima geração abordada, a 
Z, nasceram entre o período de 1990 até os dias 
atuais, mais agitados, ansiosos e impacientes 
que a geração Y, a rapidez com que os avanços 
tecnológicos se apresentam atualmente 
acabaram por condicionar os jovens a deixar 
de dar valor às coisas rapidamente, por isso é 
tão difícil mantê-los interessados em algo por 
um longo tempo. O conceito de carreira passa 
a ser totalmente fora de contexto, trabalhar por 
anos a fio em uma organização é algo muito 
contraditório às suas expectativas.Devido ao 
fato de já terem nascido em meio à intensa 
evolução tecnológica, são dependentes de todas 
as inovações lançadas, não há nada que não 
possam fazer online, e os conceitos de amizade 
e relacionamento que anteriormente eram físicos 
agora passam a ser virtuais, não lhes basta ter 
amigos em todo o bairro, sua necessidade é ter 
amigos em todo o mundo. Esta geração começa 
a receber orientações sobre cuidados com o 
meio ambiente, sustentabilidade e vida saudável 
um diferencial em relação aos Veteranos, Baby 
Boomers e X que viram a época da expansão da 
indústria e destruição dos recursos naturais.

O ROTARy  INTERNATIONAL

O primeiro clube de prestação de serviços foi 
fundado no dia 23 de fevereiro de 1905, quando 
Paul Harris reuniu-se com três amigos em um 
pequeno escritório no centro de Chicago (EUA). 
Eles queriam reavivar durante a virada do século 
o espírito de amizade conhecido em suas cidades 
natais. Mais pessoas foram convidadas a juntar-
se ao grupo à medida que o clube tornou-se mais 
conhecido. Ele foi denominado “Rotary”, devido 
ao fato de que o local onde os sócios reuniram-se 
era rotativo. Inicialmente formado por razões de 
companheirismo, o primeiro Rotary Club rapi-
damente evolui passando a aproveitar as habili-
dades e recursos dos sócios para prestar serviços 
à comunidade. Ainda no final do ano de 1905, 
o clube que se iniciara com quatro integrantes 

já contava com a participação de trinta mem-
bros, e três anos após era criado o primeiro em 
outra cidade que se estabeleceu em São Francisco 
(EUA). No ano seguinte, três outros clubes foram 
estabelecidos na costa oeste dos Estados Unidos e 
um quarto em Nova Iorque, esses clubes de forma 
organizada compunham a Associação Nacional 
de Rotary Clubs.

Durante o ano de 1912 o Rotary Club tornou-
se uma associação internacional após o 
estabelecimento de um clube em Winnipeg 
(Canadá), alguns anos depois o Rotary cruza 
o Oceano Atlântico e estabelece clubes na 
Inglaterra e Irlanda. A Associação Nacional de 
Rotary Clubs tornou-se Associação Internacional 
de Rotary Clubs no ano de 1912 e em 1922 passa 
a adotar o nome de Rotary International. Antes 
de completar vinte anos, o Rotary já contava com 
quase duzentos clubes e vinte mil sócios ao redor 
de todo o mundo.
O Rotary International destina-se a prestação de 
serviços comunitários a toda humanidade sem 
distinção, embasado pelo ideal: “Dar de si, antes 
de pensar em si”; dessa forma é que os associados 
se unem para desenvolver campanhas como a 
luta para a erradicação da poliomielite no mundo. 
Também são desenvolvidos dentro da organização 
diversos programas de intercambio para que 
jovens ensinem sobre sua cultura e aprendam 
sobre as culturas de outros povos.

CORRELAÇÃO GERAÇÕES x 
CRESCIMENTO

Na trajetória de sucesso do Rotary International, 
desde a criação até o início dos anos 2000, 
o crescimento do número de sócios pode ser 
representado por uma reta ascendente saindo de 
quatro sócios fundadores e chegando a marca 
de hum milhão e duzentos mil associados em 
todo mundo. Ocorre que após o início dos anos 
2000 o crescimento do número de associados é 
cessado e o gráfico do número de sócios passa a 
se comportar como uma função constante.  
O gráfico 1 representa esta trajetória do quadro 
associativo do Rotary International.

Gráfico 1 –Crescimento do quadro associativo de 1905 até 2012
Fonte: Retirado da páginawww.rotary.org.br em 30 de junho de 
2012. 

A seguir temos o gráfico 2, uma variação do 
gráfico 1, complementado com a separação dos 
períodos pelas gerações, com a finalidade de 
demonstrar a evolução do quadro associativo 
durante os períodos marcantes da nossa 
história que inclusive geraram os fatores para a 
identificação das diferentes gerações. Pode-se 
notar um crescimento expressivo da organização 
a partir de 1946, período pós-guerra, até os anos 
2000, declínio da explosão tecnológica. Este 
crescimento deveu-se às favoráveis condições 
sociais da sociedade e a preocupação da população 
com o fortalecimento do terceiro setor.

Foram acrescidas também ao gráfico, barras 
inferiores que representam o período de entrada de 
novos sócios pertencentes a diferentes gerações. 
Podemos identificar com essa análise que temos 
uma participação relevante de Veteranos, visto 
que foram fundadores daorganização e até 
hoje temos sócios desta geração em seu quadro 
associativo. As demais gerações ingressaram em 
Rotary após o período de formação profissional, 
quesito decisivo para escolha de associados, 
sendo, por inferência, as datas de entrada de 
sócios das novas gerações conforme representado 
pelas barras inferiores.

Gráfico 2–Crescimento do quadro associativo por períodos e 
gerações
Fonte: Retirado da páginawww.rotary.org.br e complementado 
pelo autor em 08 de outubro de 2012.

 Em uma análise quantitativa, temos 
dados extraídos do portal da organização que 
representam a composição demográfica do 
quadro associativo de Rotary na atualidade. 
Estes dados foram retirados estratificados em 
gerações como estão apresentados no gráfico 3, 
que apresenta a composição na América Latina 
e no Mundo. É possível notar que a composição 
do quadro mundial se assemelha muito a do 
quadro americano, com uma diferença que no 
quadro mundial os Baby Boomers representam 
mais da metade dos rotarianos atualmente, 
seguidos pelos X e uma minoria da geração 
Y, podemos assim afirmar que o Rotary 
International está se tornando uma organização 
velha, com idade média elevada. Na América 
Latina a situação é um pouco melhor, pois 58% 
do quadro associativo é formado por gerações 
velhas contra 68% no cenário mundial.

A partir desta verificação, é possível afirmar 
que o Rotary International precisa de jovens 
para continuar o crescimento, principalmente 
pelo fato que os Veteranos estão ficando com 
idade avançada e se compararmos com a 
perspectiva de vida atual, um Veterano mais 
jovem nascido em 1946, hoje com 66 anos de 
idade, ainda terá no máximo mais 20 a 30 anos 
de serviço à organização, caso goze de boa 
saúde e condições mentais. E assim acontecerá 
com todas as demais gerações conforme os anos 
forem passando.

 Em uma análise quantitativa, temos da-
dos extraídos do portal da organização que rep-
resentam a composição demográfica do quadro 
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associativo de Rotary na atualidade. Estes dados 
foram retirados estratificados em gerações como 
estão apresentados no gráfico 3, que apresenta a 
composição na América Latina e no Mundo. É 
possível notar que a composição do quadro mun-
dial se assemelha muito a do quadro americano, 
com uma diferença que no quadro mundial os 
Baby Boomers representam mais da metade dos 
rotarianos atualmente, seguidos pelos X e uma 
minoria da geração Y, podemos assim afirmar 
que o Rotary International está se tornando uma 
organização velha, com idade média elevada. Na 
América Latina a situação é um pouco melhor, 
pois 58% do quadro associativo é formado por 
gerações velhas contra 68% no cenário mundial.

A partir desta verificação, é possível afirmar que 
o Rotary International precisa de jovens para 
continuar o crescimento, principalmente pelo 
fato que os Veteranos estão ficando com idade 
avançada e se compararmos com a perspectiva 
de vida atual, um Veterano mais jovem nascido 
em 1946, hoje com 66 anos de idade, ainda 
terá no máximo mais 20 a 30 anos de serviço à 
organização, caso goze de boa saúde e condições 
mentais. E assim acontecerá com todas as demais 
gerações conforme os anos forem passando.

Gráfico 3–Composição do quadro associativo por gerações.
Fonte: Retirado da páginawww.rotary.org.br e editado pelo autor 
em 19 de outubro de 2012.

Daí vem o entendimento de que os jovens in-
gressantes não somente devem crescer o quadro 
associativo, como também repor a perda destes 
Veteranos de agora em diante. Verifica-se que é 
uma tarefa desafiadora renovar 15% do quadro 
associativo nos próximos 25 anos, caso a orga-
nização queira manter-se em número estável de 

sócios. Este valor representa 0,6% ao ano, equiv-
alente ao ingresso de aproximadamente 7.200 no-
vos sócios a cada ano.

 No entanto, após estes 25 anos, os Baby 
Boomers, hoje com meia idade estarão em idade 
avançada e teremos novamente a situação de fazer 
a reposição deste número de sócios que atualmente 
representam 53% do quadro associativo mundial.
 Abaixo foi construído o gráfico 4, que 
apresenta a evolução da composição do quadro 
associativo desde a criação da organização até 
os dias atuais. As linhas que compõe o gráfico 
representam separadamente cada geração desde o 
início de sua entrada na organização e a parcela 
do quadro associativo que representa. Até os dias 
atuais os dados foram coletados das estatísticas 
da organização e para a construção do gráfico 
nos momentos futuros foram utilizadas projeções 
sobre o crescimento anteriormente registrado e 
sobre as necessidades futuras para manutenção 
da organização. Em vermelho as projeções feitas 
com base nas inferências dos parágrafos anteriores 
e em azul ciano a necessidade de crescimento 
para que a organização mantenha seu quadro 
associativo estável.

Gráfico 4– Crescimento e projeções sobre o quadro associativo.

Fonte: Confeccionado pelo autor através de dados retirados de 
www.rotary.org.br em 25 de outubro de 2012.
Este gráfico apresenta uma situação ainda não 
vivida pela organização, à necessidade de re-
posição de integrantes de uma geração de grande 
relevância para a organização. Pode-se identificar 
que serão necessários crescimentos expressivos 
na entrada de jovens sócios, conforme as linhas 
em azul ciano apresentam. É possível verificar 
nas linhas que representam o crescimento das 

gerações até os dias atuais o efeito que a noção 
de tempo tem causado, há um declínio do cres-
cimento facilmente identificado na geração Y e 
uma pequena variação na geração X em relação à 
Baby Boomer; evidenciando a principal diferença 
entre as gerações que é a noção de tempo.

ConsidEraçõEs	Finais

Com base no breve estudo sobre gerações, 
pôde-se conhecer um pouco sobre os interesses 
e particularidades que as fizeram receber 
denominações diferentes. Em consonância 
com o objetivo do trabalho, em identificar a 
influencia que as gerações fazem no crescimento 
das organizações, podemos inferir que para o 
caso em estudo sobre o Rotary International; as 
características que diferenciam as gerações devem 
ser entendidas e as estratégias para captação de 
sócios devem ser adaptadas às expectativas, 
principalmente, das novas gerações.

Todas as gerações têm características da 
necessidade de associar-se e dão valor à prestação 
de serviços para o bem humanitário, ou seja, 
tendem a interessar-se pelo objetivo de Rotary; 
dessa forma cabe à organização promover uma 
convergência entre os objetivos individuais com 
seus objetivos estratégicos.

 Uma importante ressalva a ser feita é a 
identificação sobre a passagem do tempo para 
cada geração, foi verificado que as gerações 
mais jovens têm uma relação mais estreita com 
seu tempo que as gerações mais antigas, a busca 
pela informação, pela capacitação, a multidisci-
plinaridade e capacidade multitarefa tornam cada 
segundo extremamente valioso e Rotary Interna-
tional requer atenção e tempo de seus associados. 
É importante para as organizações conscientizar-
se sobre esse aspecto que a cada dia tem transfor-
mado a vida da sociedade atual, mudando hábitos 
e costumes, e para que o planejamento estratégi-
co para expansão não seja falho, será uma tarefa 
ardilosa para os gestores rotarianos captar um 
número consideravelmente grande de sócios com 
um tempo tão raro e valioso.

 Também se verificou que o Rotary 
International, não tem tido problemas para 
crescer somente por questões de atratividade 
ou interesse em servir, a questão é que a 
organização começa a entrar em um ciclo, 
ainda não vivido pela mesma, que é a perda de 
integrantes de uma geração em detrimento de 
uma questão natural da vida, que é envelhecer 
e morrer. A organização tem conseguido atrair 
novos sócios, porém em número não suficiente 
para crescer e repor as perdas dos sócios 
veteranos. A criação de uma política inovadora 
e atenta à este aspecto se faz necessário de 
forma urgente, visto que a geração Veterana 
corresponde a 15% do quadro associativo atual. 
Também competirá  essa estratégia de atração 
de sócios uma questão muito importante que é 
envolver as novas gerações que possuem uma 
noção de tempo diferente das velhas gerações, 
motivá-las a ingressar na organização e mantê-
las associadas por um longo tempo será um 
desafio tão grande quanto repor a perda dos 
sócios das velhas gerações.

 Conclui-se que o entendimento das 
características das gerações é de fundamental 
importância para a manutenção do crescimento 
das organizações, todas as particularidades 
de cada geração devem ser entendidas pelos 
gestores com a finalidade de desenvolver 
planejamentos que consigam gerar resultados 
positivos e equivalentes em pessoas de gerações 
diferentes. Como oportunidade de melhoria 
para trabalhos futuros embasados sobre este, 
pode-se construir um gráfico detalhado sobre 
o crescimento da organização e fazer projeções 
com maior fidedignidade aos dados históricos, 
sendo possível fazer prospecções sobre como 
a organização deve trabalhar para manter-se e 
crescer.
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RESuMO - Este artigo relata o resultado de uma pesquisa de clima organizacional aplicada com 
60 militares lotados em um Batalhão de Polícia Militar, com sede em Uberaba – MG. O trabalho foi 
estruturado por meio de uma pesquisa estruturada. O artigo trás em seu corpo algumas definições acerca 
da qualidade de vida no trabalho, tipos e estilos de liderança, clima organizacional e uma pequena 
história da instituição militar em Minas Gerais. Como forma de analisar as questões respondidas 
foram utilizados tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos, para que se possa ter um norte de  
como a gestão de pessoas intervém  na qualidade de vida do Policial Militar. No resultado foram 
levantados alguns dados gerais dos entrevistados para que possamos melhor compreender o publico 
pesquisado, também foram expostos alguns aspectos relevantes que destoaram das demais respostas. 
Na conclusão foram propostas algumas ações que foram levantadas no resultado, ações essas que 
intervém diretamente na gestão de pessoas para promoção de Qualidade de Vida, fazendo um enlace 
entre a teoria e as respostas dos entrevistados.

Palavras-chave: Gestão de pessoas,  Qualidade de vida,  Polícia Militar, Clima Organizacional. 
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 4 - Os stakeholders  são elementos essenciais ao planejamento estratégico de negócios. Compreende todos os envolvidos em um 
processo, que pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o negócio de uma empresa ou a missão de uma 
organização).

INTRODuÇÃO

O militarismo é conhecido pela hierarquia e 
disciplina, tendo hoje em dia muitos países 
comandados pelos regime militar. O Brasil no 
período compreendido entre 1964 a 1985 foi 
dirigido pelos militares, sendo que nesta época 
a população brasileira muito regrada de suas 
opiniões, muitas vezes reprimida com prisões, 
exílios etc.

E hoje em dia sabemos que a segurança pública 
nas pesquisas realizadas pelos vários seguimentos 
do governo, no intuito de levantar prioridades da 
sociedade, a segurança está entre os primeiros 
itens de preocupação dos brasileiros. 

E como a segurança pública é de responsabilidade 
da gestão governamental, e principalmente nos 
dias atuais em que a tecnologia, a informação, as 
ferramentas de gestão estão disponíveis nas mais 
diversas áreas do conhecimento, o profissional 
de segurança pública precisa se articular de 
forma eficaz para que possa atingir suas metas, 
com objetivos que nem sempre são tateáveis, 
ocasionando várias vezes a insatisfação deste 
profissional.

Com todos estes obstáculos da gestão, o 
profissional de segurança pública tem que 
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buscar recursos internos e externos à instituição 
para que com eficiência consiga atingir suas 
metas. 
Hoje em dia se fala muito em bem estar físico e 
mental, e como ele se relaciona com a qualidade 
de vida (QV). A partir deste ponto é importante 
um estudo de investigações sobre a qualidade 
de vida e em especial a qualidade de vida do 
policial militar, por ser este exposto a situações 
consideradas excessivamente estressantes por 
pessoas de outras profissões/atividades.

 Para PINTO-NETO (2008) o conceito de QV 
é subjetivo, multidimensional e influenciado 
por vários fatores relacionados à educação, à 
economia e aos aspectos socioculturais, não 
havendo um consenso quanto à sua definição. 
Mas a noção de Qualidade de Vida vai mais 
adiante, nos fala também de diferentes graus 
de características qualitativas e quantitativas e 
valores de uma pessoa, que podem determinar 
o seu bem-estar e sua segurança e, que não são 
estáticos, quase nunca permanentes, podendo 
transformar-se a partir de inúmeras variáveis.
 A Polícia Militar está balizada em dois pilares 
fundamentais: a hierarquia e a disciplina. O 
que a faz uma organização fechada, totalitária, 
complexa com feixes de interesses que obstam 
a capacidade de resistência à mudança. Posto 
que a profissão militar é uma atividade de alto 
risco, uma vez que esses profissionais lidam, 
no seu cotidiano, com a violência, a brutalidade 
e a morte. A literatura aponta que policiais 
estão entre os profissionais que mais sofrem de 
estresse, pois estão constantemente expostos ao 
perigo e à agressão, devendo frequentemente 
intervir em situações de problemas humanos de 
muito conflito e tensão.

A profissão do policial segundo Coleta (2008) 
é considerada estressante pelo contato continuo 
que o desenvolvimento de sua função tem em 
relação à sociedade. O policial desenvolve seu 
trabalho em um meio conflitivo, no limite da 
marginalidade e criminalidade. Além disso, sua 
ferramenta habitual de trabalho – o cacetete 
ou a arma de fogo – possui um risco genérico 
que se caracteriza como fator de estresse, 

ainda que alem dos fatores puramente laborais, 
existem outros, de caráter organizacional, como 
as relações dos funcionários entre si, e com as 
características de desenvolvimento do trabalho 
policial, que incidem em maior ou menor grau 
nos policiais, aumentando sua fadiga psíquica e, 
consequentemente, os efeitos nocivos do estresse.
Como estudos nessa área são restritos, surge 
a duvida se mesmo diante do estresse inerente 
da profissão, a liderança competente facilita o 
profissional de segurança publica a ter uma vida 
social e profissional com qualidade. 
O pesquisador se encontra inserido em uma 
instituição militar, por isso foi escolhida a temática 
do trabalho, para que com a pesquisa desenvolvida 
possa ser levantada a necessidade de treinamento 
para lideres (continuo) dentro da instituição militar, 
assim tornando o relacionamento interpessoal, no 
que tange a ordens, não uma forma imposta, mas 
sim de forma incorporada ao profissional. 
A relevância deste estudo está também na escassa 
produção acadêmica sobre processos de gestão de 
pessoas como potencial de resultados dentro da 
instituição militar.

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma 
pesquisa de clima organizacional, onde o objetivo 
foi levantar junto aos policiais militares os vários 
aspectos do seu cotidiano, principalmente no 
que tange à satisfação e insatisfação do militar 
no exercício de suas funções. E como a Gestão 
de pessoas pode proporcionar uma Qualidade 
de Vida ao profissional de segurança publica, ao 
final serão propostas algumas ações que podem 
promover uma maior satisfação nos pontos 
que foram levantados pelos militares como 
insatisfatório.  

QuALIDADE DE VIDA 

A palavra qualidade no dicionário Aurélio 
significa: ”Característica de uma coisa; modo de 
ser; disposição moral; predicado; nobreza; casta; 
espécie; gravidade; aptidão; essência; natureza.” 
E a palavra vida: “Estado de atividade funcional, 
peculiar aos animais e vegetais; existência; tempo 
decorrido entre o nascimento e a morte; modo de 
viver; existência de além-tumulo; animação em 

composições literárias ou artísticas; animação; 
vitalidade; subsistência; origem; sustentáculo; 
antigo tributo, também conhecido por parada.”
Em primeiro lugar devemos tentar situar o 
sentido de Qualidade de Vida, o que não é 
muito fácil porque é um termo extremamente 
vago. “No que concerne à condição humana 
poder-se-ia considerá-la como a satisfação 
em viver? (BUSS, 2000), outros a conceituam 
como: “satisfação de necessidades básicas que 
assegurem um determinado nível de vida de uma 
pessoa, família ou população” (SEIDL, 2004) e 
mais recentemente tem sido agregado ao tema, 
o componente subjetivo, a noção de bem estar, 
da felicidade, como condição de vida e Estilo de 
Vida são conceitos fundamentais para utilizar e 
nos ajudar a equacionar o sentido do conceito de 
Qualidade de Vida. São noções, não só adjacentes 
como também constituintes do sentido de 
Qualidade de Vida.

O conceito de QV é subjetivo, multidimensional 
e influenciado por vários fatores relacionados 
à educação, à economia e aos aspectos 
socioculturais, não havendo um consenso quanto 
à sua definição.   (PINTO-NETO, 2008)

Como Condição de vida, resultante de classe 
social e econômica, inclui, portanto dados sócio-
econômicos e demográficos. Como Estilo de vida, 
o traço pessoal, a maneira de agir, de se comportar 
e tratar as diferentes situações de vida, inclusive 
pessoas, bem como diversos tipos de conduta.
A Qualidade de Vida de uma pessoa, por 
conseguinte, abrange a condição e o estilo de 
vida. Assim podemos assinalar que uma pessoa 
possui uma boa Qualidade de Vida na medida 
que: tem uma boa moradia (dotada de luz, 
saneamento básico); acesso a serviços de saúde 
eficazes e de educação eficientes; condições de 
trabalho adequadas e que lhe garantam um nível 
de renda que assegure uma alimentação saudável; 
oportunidades de lazer dentro e fora de casa, e 
além disto, apresente uma forma de se comportar 
frente à vida e seus desafios de forma saudável 
e eficiente. Implica também em uma maneira de 
lidar com as frustrações e sofrimentos, inclusive 
aqueles decorrentes do trabalho, de forma criativa 

e construtiva, podendo lidar de forma livre de 
preconceitos e emoções, como a inveja, o ciúme, 
a competição e a possibilidade de participação 
em grupos e comunidades.
Mas a noção de Qualidade de Vida vai mais 
adiante, nos fala também de diferentes graus 
de características qualitativas e quantitativas e 
valores de uma pessoa, que podem determinar 
o seu bem-estar e sua segurança e, que não são 
estáticos, quase nunca permanentes, podendo 
transformar-se a partir de inúmeras variáveis. 

[...] as expectativas das pessoas, as necessidades 
cíclicas de afeto, as questões econômicas, 
o padrão de consumo, a influência de pares 
ou grupos com os quais a pessoa convive, 
determinam muitas vezes de forma inconsciente, 
os indicadores de Qualidade de Vida que são 
importantes e valorizados para cada pessoa ou 
grupos, em diferentes momentos. (ROCHA, 
2000,).

Nos aspectos da Qualidade de Vida mais 
fortemente influenciada por uma escala de 
características qualitativas, quantitativas e de 
valores, onde o componente subjetivo da noção 
de bem estar, da felicidade, estão presentes, 
facilmente percebemos que eles apresentam 
uma enorme variedade de pessoa para pessoa.
Além de qualidade de vida compreender com 
uma saúde estável, tanto física como mental 
também temos a qualidade de vida no trabalho 
(QVT), que hoje em dia é um dos temas mais 
discutidos entre pesquisadores e estudantes, pelo 
fato de que as maiorias dos indivíduos passam o 
maior tempo de sua vida em seus serviços, com 
isso surge preocupação com esse trabalho, para 
que ele seja de qualidade. 

A palavra trabalho no cotidiano tem muitos 
significados e embora pareça compreensivo, 
como uma das formas elementares da ação 
dos homens, seu conteúdo oscila. Às vezes, 
carregada de emoção, lembra dor, tortura, 
suor do rosto, fadiga. O trabalho é concebido 
também como um conjunto de atividades 
exercidas pelo homem seja na produção, gestão 
ou transformação dos recursos, em busca de um 
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determinado fim. Alem disso, tem uma conotação 
existencial na medida em que os indivíduos se 
sentem produtivos por terem uma função, um 
emprego, uma rotina e também por ser um fator 
de inclusão social e de reconhecimento pessoal.                                                                                  
(SCHMIDT, 2004, p. 12).

A qualidade de vida no trabalho surgiu por 
meados de 1950, na Inglaterra, com estudos de 
Eric Trist, baseando-se em individuo, trabalho 
e organização. A partir desse estudo surge 
uma abordagem sociotécnica da organização 
do trabalho, tendo como base a satisfação do 
trabalhador no e com o trabalho. Já em 1970 o 
termo Qualidade de Vida no trabalho foi cunhado 
por Louis Davis que desenvolveu um desenho 
de cargos, com este trabalho o conceito QVT se 
referiu à preocupação com o bem-estar geral e a 
saúde dos colaboradores no desempenho  de suas 
atividades. Atualmente QVT envolve tanto os 
aspectos físicos e ambientais, como os aspectos 
psicológicos do local de trabalho. A QVT pode 
ser definida como uma forma de pensamento 
que envolve pessoas, trabalho e organizações, 
entendendo-se estas por corporações, exércitos, 
escolas, hospitais, igrejas e empresas. A QVT 
proporciona uma maior participação por 
parte dos trabalhadores e cria um ambiente de 
integração com superiores com colegas e com o 
próprio ambiente de trabalho, visando sempre à 
compreensão das necessidades dos funcionários. 
A QVT tem sido utilizada como indicador das 
experiências humanas no local de trabalho 
e o grau de satisfação das pessoas que 
desempenham o trabalho. A organização que 
investe diretamente no colaborador está, na 
realidade, investindo indiretamente no cliente. 
A gestão da qualidade total nas organizações 
depende fundamentalmente da otimização do 
potencial humano. E isto depende de quão bem 
as pessoas se sentem trabalhando na organização. 
A QVT representa o grau em que os membros 
da organização são capazes de satisfazer suas 
necessidades pessoais através do seu trabalho na 
organização. 
Para CHIAVENATO (2010), a QVT é um 
constructo complexo que envolve uma 
constelação de fatores, como: A satisfação 

com o trabalho executado; As possibilidades de 
futuro na organização; O reconhecimento pelos 
resultados alcançados; O salário percebido; Os 
benefícios auferidos; O relacionamento humano 
dentro da equipe e da organização; O ambiente 
psicológico e físico de trabalho; A liberdade de 
atuar e responsabilidade de tomar decisões; e as 
possibilidade de estar engajado e de participar 
ativamente. 

A QVT envolve os aspectos intrínsecos (conteúdo) 
e extrínsecos (contexto) do cargo. Ela afeta 
atitudes pessoais e comportamentos relevntes 
para a produtividade individual e grupal, tais 
como: motivação para o trabalho, adaptabilidade 
a mudanças no ambiente de trabalho criatividade 
e vontade de inovar ou aceitar mudanças e, 
principalmente, agregar valor à organização. 
(CHIAVENATO, 2010)

O conceito de processo de trabalho se forma 
na interseção das relações sociais, técnicas e 
representações que configuram a produção de 
bens e serviços. A partir disto, entendemos que 
a análise do processo de trabalho dos policiais, 
isto é, a compreensão das relações entre esses 
trabalhadores e seu objeto de trabalho, permite 
identificar as mudanças necessárias para a 
melhoria da sua qualidade de vida e das relações 
no âmbito das suas atividades profissionais que 
juntam tecnologias, relações e representações. 
O processo de trabalho dos policiais se situa no 
campo dos serviços e dos serviços públicos, área 
na qual é ainda incipiente a literatura brasileira. 
A grande especificidade deste grupo consiste no 
fato de que, ao atuarem como agentes repressores 
da criminalidade e de garantia da ordem, os 
policiais convivem com a violência que se exerce 
sobre eles, de modo imaginado ou concretamente 
vivido. Seu trabalho implica riscos inerentes ao 
desempenho de suas atividades, gerando estresse 
e outros problemas de saúde física e mental. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

O clima organizacional é um indicador do grau 
de satisfação dos stakeholders  internos de uma 

empresa em relação a diferentes aspectos da 
cultura ou realidade aparente da organização, tais 
como; valorização profissional e identificação 
com a empresa, modo de gestão, política de 
Recursos Humanos, missão da empresa e processo 
de comunicação (CODA, 1993). O Clima 
organizacional é um instrumento de feedback 
e de intervenção por parte da empresa. Payne e 
Mansfield (1973) definem o clima organizacional 
como a ligação entre o nível individual e o nível 
organizacional, cujas expectativas, valores e 
diretrizes formais. 

O Clima organizacional refere-se ao ambiente 
interno existente entre os membros da 
organização e está intimamente relacionado 
com o grau de motivação de seus participantes. 
O termo clima organizacional refere-se 
especificamente às propriedades motivacionais 
do ambiente organizacional, ou seja, aqueles 
aspectos da organização que levam a provocação 
de diferentes espécies de motivação nos seus 
participantes. Assim, o clima organizacional é 
favorável quando proporciona a satisfação das 
necessidades pessoais dos participantes e elevação 
da moral. É desfavorável quando proporciona a 
frustração daquelas necessidades. Na verdade, 
o clima organizacional influencia o estado 
motivacional das pessoas e é por ele influenciado.  
(CHIAVENATO, 2003)

A pesquisa de clima organizacional pode ser 
considerada como um retrato da organização, 
nela pode-se ver e analisar o seu ambiente 
interno, o grau de satisfação ou insatisfação 
dos funcionários e o grau de comprometimento 
de cada envolvido buscando um equilíbrio nas 
relações entre patrões e funcionários. Permitindo 
que as organizações analisem internamente 
seus ambientes de trabalho, identificando os 
aspectos críticos que devem ser melhorados e as 
oportunidades de melhoria e o envolvimento das 
pessoas com os processos de trabalho passaram a 
ser determinante para este equilíbrio. 
Ricardo Luz (2003) afirma que o “Clima 
organizacional é atmosfera psicológica que 
envolve, num dado momento, a relação entre 
empresa e seus funcionários”. 

Edgar Schein (1986) conceitua “Clima 
organizacional” como um conjunto de 
propriedades da organização que podem 
ser mensuráveis, sem, todavia, explicitar 
exatamente que tipo de características que 
poderiam ser incluídas neste conjunto. 
O clima organizacional são os sentimentos que 
envolvem as pessoas a realizarem trabalhos 
em grupo, em prol de algum beneficio, ele 
está presente em grupos que tem mais de dois 
componentes.  Segundo Chiavenato (2003) o 
clima organizacional é expressado através dos 
sentimentos das pessoas, na maneira como elas 
convivem e interagem entre si e com as pessoas 
ou elementos envolvidos com a organização.  
O clima organizacional é dependente de vários 
aspectos como a cultura organizacional, a 
estrutura adotada, as características do ambiente, 
o tipo de atividade, o sistema de gestão, etc. 
Estes devem estar em harmonia, favorecendo 
o clima da organização.  O clima favorável 
no ambiente de trabalho é de fundamental 
importância nas organizações, sendo um fator 
que colabora para o sucesso de uma empresa. Um 
clima excelente na empresa, além de melhorar 
as relações e qualidade do trabalho, atrai os 
melhores profissionais do mercado. Atualmente 
o profissional qualificado está escasso e cada 
vez mais seletivo. Um clima desagradável pode 
significar perda dos melhores talentos para a 
concorrência. 

GESTÃO DE PESSOAS 

A Gestão de Pessoas (GP) é uma área muito 
sensível è mentalidade que predomina nas 
organizações. Ela é extremamente contingencial 
e situacional, pois depende de vários aspectos, 
como a cultura que existe em cada organização, 
da estrutura organizacional adotada, das 
características do contexto ambiental, do 
negocio da organização, da tecnologia utilizada, 
dos processos internos, do estilo de gestão 
utilizado e de uma infinidade de outras variáveis 
importantes.
Segundo CHIAVENATO (2010)  a GP 
é o conjunto integrado de atividades de 
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especialistas e de gestores – como agregar, 
aplicar, recompensar, desenvolver, manter e 
monitorar pessoas – no sentido de proporcionar 
competências e competitividade à organização. 
O autor ainda trás que GP é a área que constrói 
talentos por meio de um conjunto integrado 
de processos e cuida do capital humano das 
organizações, o elemento fundamental do seu 
capital intelectual e a base do seu sucesso. 
A Gestão de Pessoas vem como uma ferramenta 
de gestão, onde os executivos em sua maioria 
são hábeis com negócios, cujo tem habilidades 
de planejar, organizar, dirigir e controlar, e 
muita das vezes esquecem que o negócio precisa 
de pessoas para que seja concluído, neste 
contexto a GP procura ajudar o administrador a 
desempenhar todas essas funções voltado para 
executar e alcançar metas e objetivos. 

Na gestão de pessoas  existem seis processos 
que auxiliam a gestão, segundo CHIAVENATO 
(2010) os processos são: Processo de Agregar 
Pessoas: São os processos utilizados para 
incluir novas pessoas na empresa. Podem ser 
denominados processos de provisão ou de 
suprimento de pessoas. Incluem recrutamento 
e seleção de pessoas; Processos de Aplicar 
Pessoas: São processos utilizados para 
desenhar as atividades que as pessoas irão 
realizar na empresa, orientar e acompanhar 
seu desempenho. Incluem desenho de cargos, 
analise e descrição de cargos, orientação das 
pessoas e avaliação do desempenho; Processos 
de Recompensar Pessoas: São  os processos 
utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer 
suas necessidades individuais mais elevadas. 
Incluem recompensas, remuneração e benefícios 
e serviços sociais; Processos de Desenvolver 
Pessoas: São os processos utilizados para 
capacitar e incrementar o desenvolvimento 
profissional e pessoal das pessoas. Envolvem 
seu treinamento e desenvolvimento, gestão 
do conhecimento e gestão de competências, 
aprendizagem, programas de mudanças e 
desenvolvimento de carreiras e programas de 
comunicações e consonância; Processos de 
Manter Pessoas: São os processos utilizados 
para criar condições ambientais e psicológicas 

satisfatórias para as atividades das pessoas. 
Incluem administração da cultura organizacional, 
clima, disciplina, higiene, segurança e qualidade 
de vida e manutenção de relações sindicais; e 
por ultimo os Processos de Monitorar Pessoas: 
São os processos utilizados para acompanhar 
e controlar as atividades das pessoas e verificar 
resultados. Incluem banco de dados e sistemas de 
informações gerenciais. 
Todos esse processos são interligados entre si , 
de forma que se influenciam reciprocamente. 
Cada processo tende a favorecer ou prejudicar 
os demais, quando bem ou mal utilizado. O 
equilíbrio na condução de todos esses processos 
é fundamental. Daí a necessidade de um balanced 
scorecard  para integrar todos eles. Quando um 
processo é falho, ele compromete todos os demais. 

A POLíCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Pelos testemunhos históricos que chegaram até os 
nossos dias, sabe-se que no alvorecer do Século 
XVIII, impulsionados pela cobiça do ouro e pedras 
preciosas encontrados nas Minas Gerais, afluíram 
para a promissora Província, expedições oriundas 
de outros lugarejos mais desenvolvidos, como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e 
até mesmo Portugal.  
No seio dessa heterogênea “massa” humana, a 
única lei vigente e que prevalecia era a lei do mais 
forte, fundamentada na força bruta e na violência. 
Contudo, somente a questão da fraude fiscal 
preocupava os dirigentes d’além mar.  

Nesse contexto, a lei soava como letra fria e 
morta para a maioria da população que vivia 
espalhada em longínquos rincões. A segurança 
das autoridades, das vilas e o transporte dos 
valores arrancados da terra exigia, também, mais 
do que o poder dos simples “almotacés”, dos 
bandos e das ordenanças ou o medo imposto pelos 
castigos previstos nas “Ordenações Filipinas”. 
Exigia a presença de uma tropa que, superando 
a cobiça própria, fosse estruturada na disciplina 
e hierarquia militares e pudesse agir no campo e 
nas cidades, sem que se deixasse levar pelo brilho 
do ouro, tornando-se ao mesmo tempo, obediente 

e tecnicamente apta para cumprir suas missões 
específicas.  
Assim, com a finalidade de impedir a sonegação 
de impostos e a institucionalização da violência, 
bem como erradicar o clima de agitação ora 
instalado na Capitania, o Governador Pedro 
Miguel de Almeida - o Conde de Assumar - recorre 
ao Rei de Portugal, que envia a Minas Gerais duas 
Companhias de Dragões, constituídas somente 
de portugueses, que tão logo aqui chegaram, 
foram contaminados pelo sonho da riqueza fácil, 
trocando suas armas pelas bateias e almocafre.  
Diante do enfraquecimento das Companhias de 
Dragões e de seu desempenho insatisfatório, o 
Governador de Minas Gerais - Dom Antônio de 
Noronha - extinguiu-a, criando, no dia 09 de junho 
de 1775, o Regimento Regular de Cavalaria de 
Minas, em cujas fileiras foram alistados somente 
mineiros, que receberiam seus vencimentos dos 
cofres da Capitania.

À Força recém-criada, a qual pertenceu Joaquim 
José da Silva Xavier - o Tiradentes: Protomártir 
da Independência e Patrono Cívico da Nação e 
das Polícias Brasileiras -, caberia cumprir missões 
de natureza militar, através de ações e operações 
de enfrentamento dos tumultos, insurreições e 
defesa do território da Capitania e da Pátria, e, 
de natureza policial, na prevenção e repressão de 
crimes, mantendo em ordem a população, para 
que o ouro pudesse ser extraído, transportado e 
exportado em favor do Reino Português.  Com 
o tempo, estabelecida a República, assiste-
se também, à militarização da Força Pública 
Mineira, notadamente após a contratação do 
Coronel Robert Drexler, do Exército Suíço, para 
que treinasse os soldados na arte da guerra.  
Na Capital do Estado e nas cidades sedes dos 
Batalhões, a Força Pública apresentava-se com 
alguma independência e possuía a determinação 
dos Exércitos que jamais conheceram a derrota; 
contudo, nas cidades e vilas do interior, seus 
integrantes viviam a reboque do “mando” e das 
“vontades” políticas locais das quais dependiam 
para quase tudo.  
Mas, com a Força Pública militarizada e 
aquartelada, surgem, na Capital e em algumas 
cidades maiores, as chamadas “Guardas Civis”, 

que se encarregariam do policiamento ostensivo.  
A Polícia Militar, apegada ao purismo castrense, 
mantinha seus Batalhões de Infantaria 
estruturados em Companhias de Fuzileiros, 
quando na realidade, seus efetivos se espalhavam 
pelas cidades, compondo os Destacamentos 
Policiais. Essas frações subordinavam-
se, disciplinar e administrativamente, ao 
Comandante do Batalhão e funcionalmente, 
pelo poder da requisição e do planejamento do 
emprego, aos Delegados de Polícia.  
Através do Decreto-Lei 667 e suas 
modificações, garantiu-se às Polícias Militares, 
a Missão Constitucional de Manutenção da 
Ordem Pública, dando-lhes exclusividade do 
planejamento e execução do policiamento 
ostensivo, com substancial reformulação do 
conceito de “autoridade policial”, assistindo-
se, também, a extinção de “polícias” fardadas, 
tais como: Guarda Civil, Corpo de Fiscais do 
DET, Guardas Rodoviários do DER e Guardas 
Noturnos.

Em 1988, os Constituintes da República, 
estabeleceram um Sistema de Segurança Pública, 
constituído por órgãos policiais, de acordo com 
o Art 144 da Constituição da República, com 
estruturas próprias e independentes, porém, 
embora com atribuições distintas, interligados 
funcionalmente, corporificando o esforço 
do Poder Público para garantir os direitos 
do cidadão e da coletividade, prevenindo e 
combatendo a violência e a criminalidade. 

A defesa social está capitulada no texto 
constitucional como dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos. Organizada de forma 
sistêmica, visa a garantia da Segurança Pública, 
mediante a preservação da ordem pública, com 
a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade 
e os bens públicos e privados, coibindo os 
ilícitos penais e as infrações administrativas. 
Neste contexto, a Polícia Militar tem papel de 
relevância, uma vez que se destaca, também, 
como força pública estadual, primando pelo 
zelo, honestidade e correção de propósitos, há 
mais de dois séculos. 
Com efeito, o Comando da Corporação entende 
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que os esforços necessários para se conter 
o avanço da criminalidade devem alicerçar-
se, essencialmente, nas medidas preventivas 
que visem alcançar os objetivos, projetados 
interativamente com a comunidade, através da 
parceria e da cooperação, notadamente na busca 
de solução para os problemas relacionados com 
“meninos de rua”, “fome” e “miséria”. Assim, 
para exercer seu papel na preservação da ordem 
pública e no estabelecimento de um clima de 
tranqüilidade e bem-estar social, a Corporação 
desenvolve fórmulas e métodos, dentro da teoria 
da efetividade, buscando, na ambiência externa, 
os motivos específicos para os planejamentos e 
a prestação dos serviços à coletividade. Deste 
modo, identificando e analisando os fatores 
determinantes da sinergia, que proporciona 
viabilização de sua eficácia operacional, a Polícia 
Militar, face aos problemas ligados à sua missão, 
editou a Diretriz de Policiamento Comunitário, 
tendo como mandamento principal o completo e 
próximo relacionamento com o cidadão. 

Desse modo, a Corporação tocada pelo 
sentimento de solidariedade humana, não se 
preocupa apenas em combater os efeitos da 
violência e da criminalidade, participando 
efetivamente de programas assistenciais 
destinados às crianças e aos adolescentes que se 
encontram em situações de risco social e pessoal, 
bem como às comunidades desassistidas em 
todo o território mineiro. 

A visão sistêmica de defesa social, no contexto 
da segurança pública, busca exatamente 
ressaltar a gestão compartilhada das políticas 
públicas, procurando interagir-se com a 
comunidade, buscando soluções conjuntas para 
suas necessidades de segurança, bem como a 
parceria, a coordenação, a transparência das 
atividades desempenhadas pela polícia, com o 
fito de conquistar a excelência organizacional da 
Polícia Militar. 
Essa organização é dividida em varias áreas 
para melhor atender a sociedade e cada vez 
ser uma policia especializada. Essa divisão se 
dá no seguinte dispositivo: Disposição Tática 
da PMMG em Belo Horizonte, Disposição 

Tática da PMMG na RMBH, Disposição 
Tática da PMMG no Interior do Estado, 
Policiamento aéreo, Policiamento de bicicletas, 
Policiamento com cães, Policiamento de eventos, 
Policiamento Ambiental, Policiamento de 
guardas, Policiamento para missões especiais, 
Policiamento montado, Postos de observação, 
Posto móvel de policiamento preventivo, 
Policiamento rodoviário, Policiamento ROTAM 
e Trânsito urbano. 

RESuLTADOS E DISCuSSÕES

O referido trabalho foi desenvolvido junto aos 
71 militares da 147ª Cia Tático Móvel, onde 60 
responderam uma pesquisa para levantamento 
de clima organizacional, os demais militares que 
não responderam é devido a 9 se encontrarem de 
férias e 2 por se absterem. 
O questionário foi apresentado ao Comandante da 
Companhia (CIA) e aos Militares no dia 08 de 
Fevereiro de 2012, aplicado em 45 militares, os 
outros 15 militares só puderam responder em data 
posterior, dentro da mesma semana.

Dos 60 militares, 90% são do sexo masculino e 
10% feminino como pode ser visto no gráfico 1. 
No que se refere ao tempo de trabalho na CIA 45% 
trabalham menos de um ano, 27% entre um e três 
anos, 12% entre três e sete anos, 3% entre sete e 
dez anos e 13% acima de 10 anos, como pode ser 
visto no gráfico 2. Sobre a escolaridade o gráfico 
3, ilustra que, 7% possuem o ensino fundamental 
completo, 2% ensino médio incompleto, 48% 
ensino médio completo, 2% curso técnico, 25% 
ensino superior incompleto, 11% cursaram o 
ensino superior e 11% possuem especialização. O 
gráfico 4, esboça que 5% dos militares pertencem 
a administração, 22% ao pelotão Rural, 28% 
do pelotão Tático Móvel, 7% do GIRO, 20% 
do trânsito 8% da Base Comunitária e 10% 
do militares deixaram em branco. No que diz 
respeito à função desempenhada pelos militares, 
destaca-se que 27% são Cmt de Guarnição, 28% 
são patrulheiros, 28% são motoristas, 5% são 
da administração e 12% deixaram em branco, 
conforme gráfico 5.

Ainda podemos ver que no gráfico 6, informa-nos que 5% identificaram nas pesquisas e 95% não 
quiseram ou omitiram a identidade, garantindo uma maior confiabilidade na pesquisa apresentada. 

Fonte: Gráficos produzidos pelo autor desse artigo, Flaviano Dal Bello, no ano de 2012. 
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Na tabela abaixo estão as perguntas realizadas na pesquisa de Clima organizacional aplicada nos 
militares.

Ao analisar as respostas dos militares identificamos alguns pontos relevantes, que destoaram das 
demais respostas, que a gestão de pessoas pode intervir diretamente, junto à gestão. 
Em relação à comunicação entre militares, Comandante da CIA e Comandante Guarnição a maioria 
demonstra satisfação, mas alguns demonstraram insatisfação. Em relação a satisfação dos horários 
de trabalho, está bem dividido. Foi notada uma porcentagem sem identificação com suas funções. 
Comunicação está um pouco instável. Em relação as viaturas de trabalho a maioria está satisfeita, 
porém uma porcentagem considerável demonstra insatisfação. No que diz respeito a eventuais erros e 
falhas cometidos pelos militares uma porcentagem se encontra insatisfeita. Em questão aos materiais, 

equipamentos e ferramentas que os militares têm 
a disposição, mais da metade está insatisfeito. 
Uma grande amostra considera que a profissão 
interfere na saúde física e mental. No que tange 
a ideias, sugestões e reconhecimento por parte do 
gestor uma porcentagem considerável se encontra 
insatisfeito. 

CONCLUSÃO 

Neste artigo citamos alguns conceitos sobre 
Qualidade de Vida, Qualidade de vida do trabalho, 
Clima Organizacional e Gestão de Pessoas. Ainda 
foi citado um pequeno histórico sobre à Policia 
Militar de Minas Gerais, para que possamos nos 
situar como a instituição foi criada. 
Com os resultados da pesquisa de Clima 
Organizacional aplicada nos militares e com 
toda teoria levantada podemos observar que os 
processos da Gestão de pessoas nos trás grandes 
ferramentas para que possamos utilizar como 
promotora de QVT em qualquer instituição 
pública ou privada. 
No âmbito militar que tem como pilares a 
hierarquia e a disciplina, os processos da GP vêm 
favorecer o relacionamento entre os diversos 
graus hierárquicos, o feedback, o pertencimento 
no processo da instituição, enfim em vários 
segmentos da organização. 

Como proposta dos pontos levantados na pesquisa, 
no que tange a comunicação pode ser realizada 
através de mural em um local estratégico, para 
que todas as mudanças ou decisão que afetam os 
militares, sejam divulgadas, até a oportunidade 
de o gestor repassar as modificações de forma 
a esclarecer eventuais dúvidas. Em relação aos 
horários de trabalhos, como eles são variados de 
acordo com estatísticas da criminalidade, pode 
ser realizado um rodízio, onde todos trabalharam 
em horários diversificados e assim podendo 
programar suas atividades pessoais. Como visto 
no gráfico 4 e 5, alguns militares não sabem qual 
função e local que desempenham suas funções, 
com isso pode ser realizado treinamentos, onde 
nestes treinamentos podem ser focadas outras 
áreas profissionais e pessoais, ocasionando um 
profissional preparado e qualificado para situações 

adversas da profissão. Estes treinamentos 
podem ter tantos aspectos profissionais 
(técnicas militares) e como abordar motivação, 
comunicação, liderança e pertencimento. 
Um aspecto chamou a atenção nas respostas dos 
militares, a preocupação com a interferência 
que a profissão tem na saúde física e mental, 
este ponto podemos proporcionar atividades 
onde os militares possam extravazar toda tensão 
cotidiana. 
Outro ponto de suma importância que a GP pode 
intervir com propriedade para proporcionar uma 
QV ideal é em relação ao feedback que os gestores 
não dão aos militares, neste ponto podemos 
propor uma forma para que o líder possa dar o 
feedback e assim melhorar a comunicação não 
somente entre o gestor mais também entre os 
componentes da guarnição militar. Em relação 
aos eventuais erros e falhas pode ser criada uma 
forma de simplificar as ações, uma vez que todo 
erro ou falha por menor que seja é instaurado 
uma sindicância, e com isso os militares ficam 
mais zelosos com algumas atitudes e ações 
tomadas no seu cotidiano. 
Acreditamos, para que a gestão de pessoas 
possa atingir de uma maneira geral todos os 
militares é necessário rever várias estratégias da 
corporação, não tivemos a oportunidade de saber 
se a instituição possui um Balanced scorecard, 
caso possua, se faz necessário uma revisão, se 
não possuir, é necessário a criação de um para 
que os processos da Gestão de Pessoas possa 
atingir os resultados com eficácia e satisfação a 
todos militares do estado de Minas Gerais. 
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RESuMO - A proposta principal deste artigo é a análise da comunicação utilizada pela liderança 
e sua influência no clima organizacional, na produtividade e na motivação da equipe. A realização 
deste trabalho foi motivada a partir da identificação de um clima organizacional insatisfatório em uma 
empresa de Uberlândia, situação causada por uma comunicação interna equivocada, mas que pode 
ser revertida por meio da mudança do próprio projeto de comunicação. O embasamento do artigo foi 
feito em cima da minha vivência profissional diária e com o apoio de pesquisas bibliográficas. Pode-se 
afirmar que a comunicação interna nas empresas e o clima organizacional são dois aspectos inerentes 
à boa administração de pessoas e pilares fundamentais para a gestão eficaz do nível de satisfação dos 
seus colaboradores. Esses dois pontos que têm como principal objetivo criar um ambiente profissional 
de trabalho onde prevaleça o bem estar do público interno, com a valorização do sentimento de 
pertencer a um grupo, acreditar nas mensagens, objetivos, princípios, valores e missão da empresa. 
O inadequado nível de conhecimento das lideranças sobre a importância da comunicação na gestão 
de pessoas; os ruídos e a comunicação ineficaz e o perfil do líder incompatível com a habilidade 
de exercer uma comunicação eficiente são fatores que podem influenciar negativamente no clima 
organizacional e na produtividade da equipe. Sem uma comunicação bem elaborada, transparente, 
convincente, objetiva e verdadeira não se consegue chegar a um patamar em que os colaboradores 
atuem em defesa da organização em que trabalham. O público interno é o “cliente” mais importante 
de uma instituição. É por meio deste público que a empresa pode conseguir atingir altos níveis de 
produtividade, criar uma imagem forte e unir as pessoas para que façam parte de um projeto no qual 
realmente acreditem. Comunicação interna e clima organizacional são dois pilares importantes para 
se chegar a este estágio. E o propósito deste artigo é mostrar quais os caminhos para se chegar a este 
cenário tão almejado por muitas empresas, mas efetivamente alcançado por poucas.
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A comunicação sempre foi a base do 
relacionamento humano e é responsável pela 
difusão de experiências, informações e ideias. 
Em um mundo de dinâmica tecnológica 
transformadora, com múltiplas e crescentes 
fontes de informação, torna-se cada vez mais 
necessário às organizações aperfeiçoarem os 
seus canais para se evidenciarem no mercado, 
ressaltando a qualidade de seus produtos e 
serviços.

“Comunicação: s.f. Ação de comunicar: 
estar em comunicação com alguém. / Aviso, 
mensagem, informação: comunicação de uma 
notícia. / Psicologia Transmissão da informação 
no interior de um grupo, considerada em suas 
conexões com a estrutura desse grupo. / Meio 
de ligação: vias de comunicação.” (AURÉLIO, 
2013).

Muitas vezes, as empresas se preocupam tanto 
em se comunicar com seus clientes e com o 
mercado e se esquecem da importância da boa 
comunicação com seus colaboradores. Tanto 
quanto os outros, este “cliente” precisa ser bem 
informado, independentemente do cargo que 
ocupa ou da atividade que exerça na organização. 
Muitos boatos que denigrem a imagem da 
empresa surgem no próprio ambiente corporativo 
por meio de funcionários mal informados, 
despreparados ou até mesmo por má-fé. Mas as 
instituições que têm implementado eficientes 
projetos de comunicação interna ficam mais 
protegidas da conhecida e popular “rádio peão”.

 BARREIRAS NA COMuNICAÇÃO

Segundo Chiavenato (2002), existem barreiras 
na comunicação que agem como obstáculos e 
intervêm no processo de comunicação, fazendo 
com que a mensagem enviada não corresponda 
à mensagem recebida. Para o autor, são muitos 
os obstáculos que podem influir negativamente 
na qualidade e na eficácia da comunicação. 
Entre muitos citados por ele, como motivação, 
ideias preconcebidas, credibilidade, destaca-se 
e é objeto deste artigo, o clima organizacional. 
Sem um ambiente de trabalho favorável, 
motivador, educativo, participativo, receptivo, 

que ofereça perspectivas de desenvolvimento 
e crescimento, a mensagem emitida pode ser 
recebida e respondida de formas equivocadas e 
despadronizadas, gerando muito mais dúvidas 
e questionamentos do que esclarecimentos, 
segurança e credibilidade. Para Chiavenato, 
essas barreiras, chamadas por ele de “variáveis 
intervenientes”, transforma a mensagem emitida 
pela organização em um conteúdo diferente do 
que aquele pensado inicialmente. 

Imagem 2 – Barreiras da Comunicação
Fonte: baseado em CHIAVENATO, 2002, p. 101.

Toda organização possui processos de 
comunicação que podem ser eficazes ou não. Para 
atingir os seus objetivos, o plano deve conter o 
composto da comunicação integrada. 

Um plano estratégico de comunicação deve 
respeitar no mínimo quatro etapas que contemplam 
codificação da mensagem, transmissão ao receptor, 
decodificação da mensagem pelo receptor e 
resposta do receptor.  Esses são os quatro pilares 
básicos do processo; que deve ser antecedido por 
um planejamento criterioso e sucedido por ações 
estratégicas que levam como ponto de partida as 
respostas dadas pelos receptores às mensagens.

Imagem 1 – Processos da Comunicação
Fonte: Ibict/Prossiga (2005)

As etapas de todo o processo de comunicação 
devem contar com profissionais que atuem 
nas áreas de comunicação e com a presença de 
gestores de pessoas, uma vez que a comunicação 
é um caminho eficiente para monitorar o nível 
de satisfação corporativa e um importante canal 
para reverter quadros negativos e aprimorar 
ainda mais cenários positivos.  Segundo Kunsch 
(1986), a atuação conjunta dos profissionais que 
atuam na área de comunicação, promovendo 
não somente a união dos esforços, mas também 
a sinergia dos processos e estratégias, pode fazer 
com que a informação circule de forma objetiva e 
com excelentes chances de que a mensagem seja 
transmitida e entendida com sucesso pelo público-
alvo, seja ele interno ou externo.

“A comunicação integrada pressupõe uma junção 
da comunicação institucional; da comunicação 
mercadológica e da comunicação interna, 
que formam o composto da comunicação 
organizacional.” (KUNSCH, 2003).

Essa integração também deve existir no universo 
da comunicação interna como estratégia para 
a criação, manutenção e crescimento de um 
clima organizacional favorável. Quando a 
informação flui de forma transparente e objetiva, 
contribui para que colaboradores se sintam 
parte do grupo, gera mais segurança, aumenta 
o nível de satisfação, orgulho de pertencer, há 
melhorias no atendimento/relacionamento e 
consequentemente, gera impactos positivos no 
clima e na produtividade da organização.

Mas para se chegar a esse nível de excelência é 
preciso percorrer caminhos que quase sempre, 
significam quebrar paradigmas e rever a cultura 
organizacional, não só da comunicação, mas 
de outras áreas e, principalmente da gestão e 
da liderança. Essas ações costumam enfrentar 
resistências fortes, especialmente daqueles que se 
sentem bem e seguros dentro da zona de conforto. 
O clima organizacional é a alma de uma 
instituição. Quando alicerçada em níveis positivos 

de otimismo voltados para a colaboração e 
para a produtividade, os próprios membros da 
organização passam a se enxergar dentro de um 
conjunto que se distingue de outras empresas, 
atuando em defesa do crescimento daquilo que 
acreditam e se orgulham. 

CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DO 
CLIMA ORGANIZACIONAL

São muitas as características que podem ser 
monitoradas para a formação e acompanhamento 
do clima organizacional. Entre elas podem 
ser citadas a iniciativa individual, tolerância 
a risco, integração, apoio à gestão, controle, 
identidade, sistemas de recompensa, aceitação 
e administração de conflitos, padrões de 
comunicação, entre outros.
            Citando novamente Chiavenato, o 
clima organizacional de uma instituição refere-
se ao ambiente interno existente entre os seus 
membros e se relaciona com o grau de motivação 
de seus participantes: 

“O termo clima organizacional refere-se 
especificamente às propriedades motivacionais 
do ambiente organizacional, ou seja, aqueles 
aspectos da organização que levam a provocação 
de diferentes espécies de motivação nos seus 
participantes. Assim, o clima organizacional 
é favorável quando proporciona a satisfação 
das necessidades pessoais dos participantes 
e elevação da moral. É desfavorável quando 
proporciona a frustração daquelas necessidades. 
Na verdade, o clima organizacional influencia 
o estado motivacional das pessoas e é por ele 
influenciado”.  (CHIAVENATO, 2003)

A comunicação passa a ser aliada do clima 
organizacional quando todos os seus canais 
formais e informais, são utilizados em prol do 
tráfego da mensagem realmente informativa. 
E todas as ferramentas são válidas nesse 
momento, como canais impressos, eletrônicos, 
orais e não verbais. Além da comunicação 
oficial, utilizada especialmente para transmitir 
diretrizes operacionais filosóficas da empresa, 
é fundamental incentivar colaboradores para 
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que eles se comuniquem com os seus pares, 
subordinados ou superiores. 

Ao fomentar esse fluxo de informações e ideias, 
tanto no aspecto horizontal quanto vertical, a 
organização estimula o surgimento de unidade. A 
comunicação interpessoal desenvolve e fortalece 
as relações interpessoais. O diálogo informal ou 
corporativo oxigena as relações e isso reflete em 
um clima positivo, produtivo, de motivação e 
incentivador do engajamento. É primordial ter 
projetos bem elaborados de comunicação com o 
público interno. E isso começa pelas lideranças 
e gestores, padronizando o modo e o meio de 
transmissão das mensagens, respeitando as 
características de cada um ou do canal específico.
O primeiro passo é definir o objetivo para 
elaboração de um plano de comunicação 
interna que possa influenciar positivamente 
no clima organizacional. Vale refletir quais 
os comportamentos quer promover? Que 
atitudes quer fomentar, alterar ou fortalecer? 
Quais informações e conhecimentos pretende 
compartilhar? Quais os vínculos internos quer 
gerar? E quais convicções e formas de pensar 
pretende incentivar na organização?

O conteúdo da comunicação interna pode 
ser informativo, formativo, institucional ou 
motivacional. A escolha vai depender do 
planejamento. Vale lembrar que a maioria das 
organizações opta por dar à comunicação interna 
uma função meramente informativa, esquecendo 
as restantes. Essa é mais uma tendência da 
cultura corporativa que deve ser contrariada. 
O equilíbrio do conteúdo deve ser observado, 
pois a formação de um ambiente favorável 
ao bom relacionamento e à produtividade 
passa por mensagens motivadoras, formativas, 
informativas e institucionais. 

 agEntEs	dE	transForMação

A comunicação empresarial; seja no ambiente 
externo ou interno, e seus planejamentos 
de marketing, propaganda e publicidade 
costumam ser os primeiros aspectos a serem 
questionados em momentos de crise, quando 

não reduzidos drasticamente ou extintos. Boa 
parte das organizações tende a descobrir que 
tomou a decisão errada quando o problema já se 
consolidou. 

No caso da comunicação interna como base para a 
criação e manutenção de um clima organizacional 
satisfatório com frutos altamente benéficos para a 
produtividade, sua ausência costuma ser sentida 
quando a filosofia da empresa; seus princípios e 
seus valores são desrespeitados; ou simplesmente 
desconhecidos pelos próprios colaboradores. 
Para reverter essa situação crítica, é primordial 
iniciar todo o projeto do zero. Planejamentos 
de comunicação em curso interrompidos como 
medidas para atenuar crises de qualquer natureza, 
podem gerar contextos negativos mais profundos 
e com reflexos na satisfação, na produtividade e 
especialmente na manutenção da identidade e na 
desvalorização da marca, afinal, a pior propaganda 
é quando o próprio funcionário critica a empresa 
que trabalha.  

E para que novas formas de trabalho consigam 
os resultados esperados é importante a análise 
da inexistência ou das formas existentes de 
comunicação e a falta de gerenciamento que 
pode gerar resultados inadequados nos outros 
planos estratégicos da organização. Vale lembrar, 
entretanto, que não é pelo fato de existir uma 
comunicação organizacional formalizada que 
todos os problemas de uma organização serão 
resolvidos. 

 “A forma de como a comunicação é utilizada 
pela empresa que esta se automatizando/
informatizando, pode influenciar no processo de 
entrada de novas tecnologias, alterar padrões de 
produção e identificar diferentes estratégias para 
a direção.” (BAPTISTA, 1999)

A comunicação, para ser utilizada de forma 
adequada pelas organizações, necessita do amplo 
entendimento da cultura e clima organizacional e 
embora exista a comunicação independentemente 
da importância que a empresa manifeste para ela, 
não será um veículo facilitador nas diferentes 
questões organizacionais se não for utilizada 

corretamente e como uma forma de amenização 
dos diferentes impactos gerados pelas mudanças 
na empresa.
Planejamentos e processos adequados de 
comunicação desempenham um papel importante 
dentro de qualquer transformação e é uma 
facilitadora na criação, compreensão e execução 
das filosofias e diretrizes da organização. Isso 
é viabilizado com a transmissão e assimilação 
de novos conceitos e na socialização do 
conhecimento, ou seja, no compartilhamento das 
metas, valores, missão, crenças e filosofias da 
organização com todos os trabalhadores.

 Quando o colaborador conhece efetivamente os 
planos e estratégias, pode atuar da maneira mais 
correta possível com as mudanças propostas. Vai 
se sentir útil, pertencente a um grupo que é ouvido 
e valorizado na equipe, e ele responde a isso 
com satisfação, melhor desempenho e orgulho 
de ajudar a construir e perenizar aquela obra. E 
na medida em que os colaboradores participam 
do processo de mudança, se tornam agentes 
transformadores prontos para os mais diversos 
desafios possíveis.
Diante desse cenário, pode-se considerar que uma 
comunicação é estratégica também quando leva 
em conta o estado atual do clima organizacional 
e o tipo de cultura da organização. Os resultados, 
tanto do clima como da cultura organizacional, 
estabelecem as estratégias a serem utilizadas. E 
uma das estratégias comunicacionais baseia-se 
em sistemas de ouvidorias internas. A dinâmica 
que tem levado as organizações a ouvir seus 
clientes internos é um dos muitos aspectos que 
são reflexos das mudanças organizacionais.

CiênCia	do	rElaCionaMEnto

O termo “ombudsman” foi disseminado no 
Brasil na Década de 80, quando o jornal Folha 
de S.Paulo criou a figura de um profissional com 
a função de receber sugestões, reclamações, 
críticas em relação à própria empresa e agir de 
maneira imparcial para solucionar as situações e 
conflitos. A palavra sueca significa representante 
do povo. Mas esse profissional já existia antes 
nas organizações e fazia parte da “ouvidoria”. 

Para Sales (2006), “ouvidoria é em essência, 
a ciência do relacionamento”. E para que esse 
relacionamento aconteça de forma a captar 
informações e dados que interessem realmente 
a instituição, é preciso ter sensibilidade e 
conhecimento. Saber ouvir e traduzir os 
anseios dos seus públicos já foi tema de muitos 
autores e debatido por diversas correntes da 
administração.

Para ouvir o seu público interno, as instituições 
criaram e mantêm as suas ouvidorias internas, 
que também é um importante canal de 
comunicação. Neste ponto, mais uma vez, 
há um cruzamento estratégico de clima e 
comunicação, um utilizando-se do outro para a 
formação de gestão eficaz. Para valer-se como 
importante instrumento de monitoramento 
de satisfação, a ouvidora tem como principal 
função neste processo de troca saber ouvir e 
responder, de forma rápida, ética e respeitosa, 
a opinião das pessoas e suas mais diferentes 
formas de se manifestarem. A ouvidoria interna 
permite humanizar as relações, que se dão por 
meio da comunicação. Para Sales (2006), o 
ouvidor deve observar atentamente algumas 
regras e princípios de comportamento, filosofia 
que também deve nortear todos os passos de 
uma ouvidoria interna: 

“Transparência nos procedimentos 
administrativos e gerenciais; agilidade no 
atendimento às demandas; sigilo de informações 
e fatos; isenção no trato das demandas; uso 
de informações e documentos existentes na 
empresa; tratamento equânime em relação às 
partes.” (SALES, 2006)

Por ser um sistema estático, é necessário que 
os gestores incentivem a participação, seja 
divulgando o sistema de ouvidoria, mostrando 
os benefícios potenciais da participação ou 
fornecendo constantemente um feedback para 
aqueles que porventura recorram ao canal. 
Independentemente da natureza da reclamação 
ou da sugestão, um retorno é fundamental para 
o surgimento e estabelecimento de um sistema 
de ouvidoria interna que realmente dê voz aos 
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seus colaboradores e uma fonte de execução que 
realmente transforme as participações em ações.
Não disponibilizar esse canal direto entre 
colaboradores e a empresa é uma falha que 
pode gerar problemas graves na gestão das 
pessoas e na criação e manutenção de um clima 
favorável. Outra situação que pude enxergar é 
a falta de conhecimento técnico das lideranças 
do poder da comunicação, das suas aplicações 
e seus resultados. Não são raros os casos em 
que as empresas, por meio de seus líderes, 
designam secretárias, auxiliares administrativos 
e profissionais de outras áreas e expertises para 
gerir os processos comunicacionais como aliados 
do clima organizacional.

Quanto aos profissionais de recursos humanos, 
as organizações já apresentam uma preocupação 
maior em ter nos seus quadros colaboradores 
especializados, experientes, com foco e 
conhecimento na área.  A união de profissionais, 
áreas e processos de RH, administração e de 
comunicação é o caminho mais eficaz para se 
criar e manter climas corporativos positivos, mas 
deve-se investir em profissionais preparados, 
caso contrário corre-se o risco de contribuir 
para que os problemas se agravem. E os 
prejuízos podem aumentar com a desmotivação, 
a baixa produtividade, alto turnover, falta de 
engajamento e envolvimento, absenteísmo 
crescente, inexistência de cultura empresarial, 
entre outros problemas que ajudam a compor um 
cenário altamente negativo para a organização.

Reconhecer a importância do clima 
organizacional satisfatório para o sucesso 
da empresa é o primeiro passo para reverter 
possíveis descontentamentos ou inércias 
corporativas. Enxergar na comunicação uma 
aliada poderosa para se conquistar esse estágio 
de satisfação é outra etapa importante para 
alcançar esse objetivo. E essas duas premissas 
precisam ser entendidas pela liderança, que deve 
acreditar e investir em profissionais preparados 
para enfrentar o desafio de ter uma empresa onde 
prevaleçam ambientes saudáveis de trabalho. 

ConsidEraçõEs	Finais

A tecnologia facilitou a vida de todos, e isto 
inclui as empresas. Hoje, há ferramentas de 
monitoramento de todos os indicativos de 
uma empresa. De vendas, de resultados, de 
produtividade, de margens, números brutos, 
líquidos, entre outros. O aparato tecnológico 
é também um instrumento fundamental para a 
comunicação interna e para monitorar e melhorar 
o clima organizacional. Entretanto, nenhum dos 
dois tem valia se não houver uma inteligência 
norteando a sua utilização. E por mais especialista 
que seja o profissional que gerencia essas duas 
ferramentas, se não houver o casamento entre 
elas, suas potencialidades não serão exploradas 
ao máximo. 

A doutora em Ciências da Comunicação Marlene 
Marchiori (2001) afirma que as estratégias e ações 
da empresa devem ter sentido para as pessoas 
e é “necessário que encontrem no processo 
de comunicação as justificativas para o seu 
posicionamento e comprometimento”.  Portanto, 
é preciso que comunicação e RH se unam, sob 
uma liderança educativa, multidisciplinar e, 
principalmente, estratégica, para que realmente 
possam transformar o clima organizacional de 
uma organização. 

Se separadas tem o poder de reverter quadros 
negativos, juntas podem promover uma revolução 
na alegria e no sentimento de pertencer dos 
colaboradores. Clima organizacional é um tema 
amplo e dinâmico, que muda constantemente 
devido ao surgimento de novas situações e cenários 
inéditos. Mas uma aliança entre a comunicação e 
o RH se tornará eterna quando descobrirem que 
juntas, podem muito mais.  
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RESuMO - O presente artigo descreve a utilização de um controlador Fuzzy implementado no 
Microcontrolador ATMEGA 32. Pretendendo ilustrar o funcionamento e levantar resultados referentes 
ao controlador Fuzzy, criou-se uma planta piloto, no qual o controlador tem o papel de controlar três 
níveis de três tanques. A utilização deste controlador se mostrou eficiente, mostrando que a técnica 
utilizada propõe uma plataforma de baixo custo, simples, flexível e prática para o desenvolvimento 
de aplicações nebulosas. Além disso, para visualizar os resultados, foi criado um supervisório cuja 
interface homem máquina (IHM) é bastante amigável.
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INTRODuÇÃO
Nos últimos anos os controladores lógicos 
tradicionais tem sido utilizados na maioria dos 
controles de processo, sendo deixado de lado os 
controladores baseado em lógica Fuzzy. 
Tendo em vista o exposto, este trabalho 
demonstrará como é viável utilizar os 
controladores baseados na lógica Fuzzy, 
mostrando que é uma solução de baixo custo, 
simples e de fácil ajuste. Além disso, este 
controlador desenvolvido poderá se mostrar 
muito eficiente para futuros sistemas de controle 
nebuloso, no que tange, a novas pesquisas nesta 
área.

PRINCíPIOS DE uM CONTROLADOR

Para (NISE, 2009), os “controladores” ou 
sistemas de controle automático, não existem 
apenas na criação humana, eles também existem 
na natureza. No nosso próprio corpo temos 
vários sistemas de controle independentes e 
dependentes uns dos outros. Por exemplo, temos 
no cérebro humano um pequeno segmento 
responsável pelo posicionamento dos olhos. Os 
olhos fornecem a visão, porém são posicionados 
por um determinado número de músculos, cujas 

contrações e distensões são minuciosamente 
reguladas pelo cérebro. O segmento responsável 
pelo posicionamento dos olhos recebe de outra 
parte do cérebro qual o local que ele deseja “ver”. 
Com base nesta informação, este segmento calcula 
a distância necessária para que os olhos cheguem 
ao ponto desejado, e com base nesta distância 
ele é capaz de determinar a contração/distensão 
necessária para que os músculos movam os olhos 
para aquele ponto. Veja a figura 1 para uma melhor 
visualização da lógica envolvida neste processo

Figura 1 - Lógica realizada pelo controle da 
posição do olho humano.
 
Chamamos de controlador, o dispositivo capaz de 
executar este controle. A lógica a ser empregada 
no controle determina o tipo de controlador. 
Dentre os mais utilizados no âmbito industrial 

temos: os controladores PID e os controladores 
Fuzzy.

Os controladores Fuzzy, trazem a grande 
vantagem na capacidade de lidar com imprecisões. 
Conforme (CAMPOS e SAITO, 2004) a lógica 
clássica (verdadeiro – falso) falha em descrever 
os processos naturais, nos quais entre uma 
classe e outra não existe uma mudança brusca, 
deste princípio, nasceu os conjuntos fuzzy que 
permitem uma passagem entre classes menos 
brusca e ainda permite que os valores pertençam 
a mais de uma classe simultaneamente, seria o 
mesmo que dizermos que determinado valor 
está verdadeiro e falso, ao mesmo tempo. Os 
controladores fuzzy, utilizam desta lógica para 
efetuar suas ações. 

MICROCONTROLADORES

Microcontrolador (MCU) é um dispositivo lógico 
(lógica booleana) de alto nível de integração, 
isto é, ele integra vários dispositivos e sistemas 
internamente. 
O fato interessante nos MCUs são sua 
capacidade de processar informações a um custo 
computacional e financeiro muito baixo.
Tem-se (MCU) nos dias de hoje trabalhando 
em: portões eletrônicos, em central de comando 
de veículos eletrônicos, em geladeiras, ar-
condicionado, dentre várias outras aplicações. 
Também, utiliza-se os (MCU’s) no ambiente 
industrial, seja nos elementos sensores 
(transmissores de pressão, de vazão, etc.), seja 
nos elementos atuadores (válvulas de controle, 
etc.), seja nos controladores de pequeno porte.
Com uma pequena quantidade de componentes 
externos ao (MCU), podemos realizar grandes 
feitos.

O microcontrolador escolhido para este projeto 
foi o AVR ATMEGA32, fabricado pela ATMEL. 
Este microcontrolador possui arquitetura 
RISC. Esta característica foi marcante para 
sua escolha. A lógica fuzzy necessita de um 
processamento rápido, o volume de dados a 
serem processados é relativamente grande, e 
o processamento propriamente dito é simples 

perante o processador. A arquitetura RISC pela 
sua simplicidade no set de instruções permite a 
implementação desta lógica, com eficiência. 
O fator custo financeiro também foi decisivo 
na escolha deste MCU. Seu valor de mercado 
é relativamente baixo, o que faz com que o seu 
custo-benefício se torne bastante baixo. Na data 
de elaboração deste projeto, o valor comercial de 
varejo para este microcontrolador estava na faixa 
de R$ 20,00.

SISTEMA SuPERVISÓRIO

Os sistemas supervisórios surgiram para pos-
sibilitar um controle maior da planta/processo. 
Este controle possibilita um ganho de produtivi-
dade, redução de custos operacionais, controle 
da qualidade, etc. Os sistemas supervisórios co-
mumente armazenam os dados do processo em 
um banco de dados. Este banco de dados pode 
ser interligado a vários outros softwares especí-
ficos, tais como softwares CAM, PCP, ERP, etc.
Sistemas supervisórios mais modernos permitem 
ainda, a supervisão da planta via INTERNET. 
Desta maneira, o operador é capaz de tomar 
conhecimento do estado da planta, bem como, 
decidir por ações a serem tomadas, sem 
estar presente no ambiente industrial, apenas 
acessando a interface do software supervisório 
via INTERNET. Vale lembrar que cada empresa 
adota políticas de segurança as quais na maioria 
dos casos não permite ao operador tomar decisões 
de forma remota, mas a possibilidade existe.

TELA DO SuPERVISÓRIO

Para ilustrar o controle da planta piloto, foi de-
senvolvido uma tela no supervisório LAquis – 
Figura 2. Nesta tela, temos basicamente a leitura 
das variáveis fornecidas pelo Controlador. 
Alterações no set-point de cada tanque podem 
ser realizadas digitando diretamente o valor, na 
caixa de texto SP. O valor real do nível pode ser 
obtido no campo PV, em unidades percentuais. O 
nível na imagens dos tanques acompanha o nível 
real dos tanques na planta piloto. A abertura das 
válvulas está expressa em termos percentuais.
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Figura 2 - Tela no supervisório LAquis para 
controle da Planta Piloto.
PROTOCOLO MODBuS

Modbus é um protocolo de comunicação de 
dados utilizado em sistemas de automação 
industrial. Este, foi criado na década de 
1970 pela empresa Modicon que colocou as 
especificações e normas que definem o Modbus 
em domínio público. Por esta razão, é utilizado 
em milhares de equipamentos existentes e é 
uma das soluções de rede mais baratas a serem 
utilizadas em Automação Industrial. Assim, este 
protocolo de comunicação foi escolhido para ser 
utilizado como o protocolo de comunicação do 
controlador.
O protocolo MODBUS possui basicamente 
duas camadas, a camada de rede e a camada de 
aplicação. Para o meio físico, temos três padrões 
suportados oficialmente: RS-232, RS-485 e 
Ethernet, sendo que neste trabalho utilizou-se a 
RS-232.
A implementação do protocolo MODBUS nos 
microcontroladores AVR – ATMEL, foi possível 
graças à biblioteca FreeModBus. A biblioteca 
FreeModBus é uma biblioteca gratuita para o 
desenvolvimento de equipamentos embarcados 
com o protocolo modbus.
A biblioteca é desenvolvida sob licença BSD, o 
qual estabelece poucas restrições. A licença BSD 
permite que o software distribuído sob a licença, 
seja incorporado a produtos proprietários.

LÓGICA NEBuLOSA

O Processo de “pensar” e “decidir” do ser 
humano apresenta as seguintes características: 
Raciocínio – é o processo de inferência a partir de 
objetivos, fatos e conhecimentos, visando obter 
possíveis ações. Ele está associado à previsão 
e ao planejamento. Decisão – é o processo que, 
considerando as incertezas e as preferências, 
escolhe apenas uma ação dentre diversas 
alternativas, para o problema em questão. 
Aprendizagem – é o processo que, a partir dos 
resultados alcançados por uma decisão, valoriza 
ou não, no futuro, decisões semelhantes.
Um sistema de inteligência artificial está 
interessado em modelar e implementar em 
computadores, programas que possuam uma 
ou várias dessas características. (CAMPOS e 
SAITO, 2004, p. 10).

Conforme (CAMPOS e SAITO, 2004), os 
modelos matemáticos de um processo real, 
sempre envolvem um número muito grande de 
incertezas, decorrentes de duas razões. A primeira 
decorre da maneira como esses conhecimentos 
são extraídos do mundo real, (através de 
instrumentos, ou mesmo observação humana), 
no processo de extração das informações, 
existem os erros inerentes ao instrumento, além 
dos arredondamentos ditos convencionais. A 
segunda razão fonte das incertezas está contida 
na representação do modelo em uma linguagem 
matemática e não natural. Na linguagem 
matemática é necessário realizar algumas 
aproximações, alguns sacrifícios em prol da 
viabilidade de utilização do modelo.

Partindo da idéia de que a mente humana é capaz 
de controlar processos de elevada complexidade 
sem o conhecimento de seu modelo matemático, 
nasceu a lógica “Fuzzy” (Nebulosa). O termo 
nebuloso advém da capacidade desta lógica em 
trabalhar com informações imprecisas, nebulosas. 
Podemos considerar a lógica fuzzy como sendo 
parte da inteligência artificial, visto que, ela tenta 
imitar um processo da mente humana.
A base desta lógica advém dos trabalhos de 
(ZADEH, 1965), o qual estabelece a noção de 

conjuntos fuzzy, segundo (ZADEH, 1965), um 
conjunto fuzzy, é uma “classe” com contínuos 
graus de pertinência. Isto é, um conjunto fuzzy, é 
uma classe na qual os elementos estão presentes 
com contínuos graus de pertinência dentro de sub-
conjuntos. Por exemplo, veja a Figura 3. Nesta, 
temos o conjunto fuzzy temperatura o qual possui 
os sub-conjuntos: frio, morno e quente; e os valores 
estão contidos nestes sub-conjuntos com um grau 
de pertinência dentro de cada um deles. Podemos 
dizer que 20°C pertence aos subconjuntos FRIO 
e MORNO com um grau de pertinência de 0,5 em 
ambos (µfrio = µmorno = 0,5). Já o valor 35°C 
possui µmorno = 0,6 e µquente = 0,8. Também 
pode-se utilizar de percentagens para expressar 
os graus de pertinência. 

Figura 3 - Conjunto Fuzzy: Temperatura e seus 
subconjuntos.

Na lógica de controle fuzzy, utilizamos os 
conceitos dos conjuntos e subconjuntos fuzzy 
para estabelecer o controle das variáveis. A 
lógica de controle fuzzy, pode ser utilizada 
tanto em sistemas de malha aberta quanto 
sistemas de malha fechada. Temos na Figura 
4, o fluxograma da lógica de controle fuzzy. 
Existem essencialmente três blocos: Fuzificação, 
Inferência e defuzificação.
A fuzificação é o processo responsável pela 
conversão dos valores de universo real para 
o universo fuzzy. O bloco de inferência é 
responsável por analisar um bloco de regras em 
sentença lógica, segundo os princípios de trabalho 
com conjuntos fuzzy. Na defuzificação temos a 
conversão do resultado fuzzy para valores reais. 
Note que a lógica de controle fuzzy trabalha com 
dois universos distintos: Universo Real e Uni-
verso Fuzzy. O universo real, é o universo dos 
números e valores exatos, tal qual obtemos dos 

instrumentos e mesmo da observação humana. 
Já o universo fuzzy, é composto pelas variáveis 
lingüísticas inerentes ao processo (temperatura 
quente, fria, etc.). No Universo Fuzzy, existem 
apenas conjuntos Fuzzy.

Fuzificação

Inferência

Defuzificação

Banco de 
Regras

Saída de DadosEntrada de Dados

U
ni
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o 
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Y

Universo REAL

Regra 01
Regra 02
Regra 03
Regra ...

Figura 4 - Lógica de Controle Fuzzy.

Para cada subconjunto ou mesmo termo 
lingüístico fuzzy, temos uma função matemática 
o qual retorna o grau de pertinência de um dado 
valor. Esta função recebe o nome de função 
de pertinência. Usualmente as funções mais 
utilizadas são a função triângulo e função 
trapézio, porém e perfeitamente possível utilizar 
funções quadráticas. Assim, neste trabalho 
optou-se por utilizar a função trapézio conforme 
figura 5.
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Figura 5 – Função Trapezoidal.

 Em cada variável fuzzy, devemos sempre ter 
uma função de pertinência para cada termo 
lingüistíco. No controlador desenvolvido, só 
existe a possibilidade de trabalho com funções 
de pertinência trapezoidais por razões práticas, 
a função trapezoidal pode ser expressa em 
4 parâmetros, os quais podem transformá-la 
numa função triângulo ou degrau apenas com a 
modificação dos parâmetros.

BloCo	dE	FUZiFiCação

Fuzificação ou nebulização é o bloco funcional 
dentro da lógica de controle fuzzy responsável 
por converter os valores do universo real para 
o universo fuzzy. Quando o controlador faz a 
leitura dos valores na planta, estes estão num 
universo de valores reais. Desta forma, o bloco 
de fuzificação de posse da função de pertinência 
dos termos lingüísticos das variáveis, atribui 
para cada termo lingüístico fuzzy, um grau de 
pertinência. A fuzificação se resume na aplicação 
da função de pertinência para cada termo.

BloCo	dE	inFErênCia

Após a fuzificação é realizado a inferência, que 
consistem basicamente numa série de sentenças 
lógicas em nível de termos lingüísticos. 
As regras de inferência possuem a estrutura SE 
causa ENTÃO conseqüência. Seja a seguinte a 
situação da Figura 6.
 

Figura 6 - Regra de Inferência 1 – Causa Simples.

A regra de inferência diz que se o valor x estiver 
contido no termo lingüístico A da variável X 
então, a contribuição da regra será a área AL1 

do termo lingüístico C da variável L, ou em 
outras palavras, se o grau de pertinência do valor 
x no termo A for maior que 0, então o grau de 
pertinência do valor de saída dentro do termo C da 
variável L deverá ser menor ou igual à pertinência 
do valor x.

Analisando agora a Figura 7, o qual contém uma 
regra de inferência com a estrutura SE causa 
1 E causa 2 ENTÃO conseqüência. A regra de 
inferência neste formato diz que se o valor y 
estiver contido no termo lingüístico B da variável 
Y e o valor z estiver contido no termo lingüístico 
C da variável Z então a regra contribuirá com 
a área AL2 do termo lingüístico D da variável 
L. Também pode ser enunciado: se o grau de 
pertinência de y no termo lingüístico B for maior 
que 0 e o grau de pertinência do valor z do termo 
lingüístico C for maior que 0 então o valor de 
saída possuirá grau de pertinência inferior ou 
igual ao menor grau de pertinência encontrado 
nas causas, no caso em questão menor ou igual ao 
grau de pertinência do valor z.

Figura 7 – Regra de Inferência 02 - Dupla Causa.

No processo de inferência fuzzy, cada regra 
sempre retornará uma área, ou mesmo uma área 
vazia, justificado pelo fato que não se sabe ainda 
o valor, se sabe apenas que o grau de pertinência 
do valor de saída deve ser menor ou igual a um 
determinado valor, logo o valor de saída deverá 
estar contido em uma área. Em função das várias 
regras existentes, poderá haver a sobreposição 
de regras, isto é, várias áreas poderão ser unidas 
para gerar uma única saída. Por está razão, é 
mais correto dizer que determinada regra estará 
contribuindo com uma área e não definindo um 
valor de saída. A definição do valor exato de saída 
é realizada no processo de defuzificação.

BloCo	dE	dEFUZiFiCação

Quando o sistema termina de realizar a inferência, 
é esperado que o sistema fuzzy tenha uma 
localização do local o qual está a melhor saída 
para o atual estado do sistema. Esta localização 
da melhor saída é expressa após a inferência em 
termos de área de forma que se faz necessário a 
operação de defuzificação ou em outros termos, 
denebulização.A defuzificação, se resume em 
determinar um valor com base numa área. 
Existem vários métodos de se obter o valor da 
melhor saída, dentre os principais e mais usuais 
métodos temos, o método dos máximos, o método 
da média dos máximos e o método do centróide.
A escolha do melhor método de defuzificação 
está diretamente relacionada com a resposta do 
sistema às variações dos elementos de controle.
Neste trabalho foi utilizado o método centróide. 
Este método calcula o centro de gravidade da área 
de resultado da inferência, através da Equação 1. 
Suas vantagens residem na grande estabilidade 
e menos suscetibilidade a falhas em função do 
sistema propriamente dito. Estas razões fizeram 
com que este método fosse escolhido para o 
controlador, apesar do custo computacional. 
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em que:
VR representa o valor da saída no universo real;
 representa a pertinência encontrada após a 
inferência das regras;  
VS representa o valor da saída, conforme o mapa 
de saídas. 
Considerando um sistema, cujas regras de 
inferência estejam contidas na Figura 6 e Figura 
7, pode-se ter a defuzificação conforme a Figura 
8. O valor de saída no universo real é o valor q 
salientado na cor vermelha. A área de saída das 
regras de inferência está salientada em vermelho. 
Esta área nada mais é do que a união das áreas de 
saída de cada regra individualmente. 
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DEFUZIFICAÇÃO PELO MÉTODO DO CENTRÓIDE

Figura 8 - Defuzificação das Regras 1 e 2.

MANuTENÇÃO DE SISTEMAS DE 
ControlE	FUZZY

Após um Sistema de Controle Fuzzy (SCF) 
estar estruturado e implementado, deve-se 
entrar no processo de manutenção do SCF.
A manutenção de um SCF consiste em ajustar 
o sistema para que o mesmo possa sempre 
permitir o melhor desempenho no controle 
do processo. Temos na Figura 9 as etapas de 
manutenção do SCF.

Figura 9 – Etapas de Manutenção do SCF.

O ciclo de manutenção de um controlador 
fuzzy deve ser contínuo para que o SCF possa 
se adaptar ao processo e as suas alterações.
Alterações de produtividade no processo como 
o tempo para realizar uma tarefa ou mesmo 
a quantidade de material produzido, podem 
ser facilmente alteradas através do ajuste dos 
parâmetros de sintonia, desde que, a planta já 
ofereça suporte físico para as alterações.
Alterações físicas na planta, tais como: 
acréscimo/decréscimo de equipamentos, torna 
a manutenção do SCF mais dispendiosa, visto 
que nestas situações é necessário ajustar os 
parâmetros estruturais, as regras e os parâmetros 
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de sintonia.
Para as alterações mais simples (alterações nos 
parâmetros de sintonia) pode ser empregado 
outros sistemas para realizar estes ajustes. 
Pode-se ter, por exemplo, uma rede neural com 
algoritmos de aprendizagem, conforme ilustra 
o trabalho de Padilha (PADILHA, 2001) o 
qual mostrou a eficiência da utilização de uma 
rede neural capaz de “aprender” ajustando os 
parâmetros de sintonia.
A eficiência e o desempenho do controlador 
estão diretamente condicionados à manutenção 
oferecida ao mesmo, de forma que estabelecer 
um plano de manutenção se torna indispensável 
para o sucesso do sistema de controle nebuloso.

uTILIZAÇÕES PRÁTICAS DA LÓGICA 
NEBuLOSA

Os sistemas fuzzy nasceram da idéia de que 
um operador de uma planta industrial consegue 
controlar a mesma sem conhecer o modelo 
matemático dos processos inerentes. A mente 
humana é capaz de associar vários estados a uma 
ação de saída. A noção de proporcionalidade 
também é realizada pela mente humana de forma 
quase automática e imperceptível à consciência 
humana.
Em processos o qual o nível de complexidade 
inviabiliza a modelagem matemática, é o local 
ideal para a implementação de sistemas Fuzzy, 
uma vez que, o modelo matemático não precisa 
ser desconhecido.
Um exemplo prático de sucesso da metodologia 
Fuzzy, é na partida da plataforma PETROBRAS 
– XIX (P-19). Sua partida consiste em duas fases. 
A primeira utiliza um sistema especialista para o 
ajuste de válvulas “on-off”. Na segunda fase, de 
produção de óleo, foi utilizado um controlador 
fuzzy multivariável para controlar as válvulas 
de controle da plataforma. (CAMPOS e SAITO, 
2004).
Outra aplicação interessante da lógica fuzzy, 
distante da lógica de controle industrial, é o 
processamento de imagens. O software utiliza 
da lógica fuzzy para melhorar o contraste de 
imagens sem a perda da informação. A Figura 10 
ilustra o resultado. 

   1                2 
1 - Imagem sem o processamento de contraste 
fuzzy.

2 - Imagem com o processamento de contaste 
fuzzy.

3                 4 
3 - Tentativa 1 do autor em melhorar o contraste com os 
métodos convencionais.
4- Tentativa 2 do autor em melhorar o contraste com os 
métodos convencionais.
 
Imagem sem o processamento de contraste 
fuzzy.  
Imagem com o processamento de contaste fuzzy.
 
Tentativa 1 do autor em melhorar o contraste com 
os métodos convencionais.  
Tentativa 2 do autor em melhorar o contraste com 
os métodos convencionais.

Modelagem de Processos em Lógica Nebulosa

MODELAGEM PID

Na modelagem PID é necessário antes de tudo 
estabelecer a função de transferência, o qual 
consiste de uma função matemática que representa 
a situação física de ocorrência na planta. A função 
de transferência também pode ser entendida como 
uma função matemática que expressa uma relação 
real e aproximada da variável de entrada com a 
variável de saída.
De posse da função de transferência, a mesma 
passa por uma série de operações matemáticas 
que extraem a melhor saída com base no valor de 
entrada.
A grande limitação do controle PID é o aumento 
exponencial de complexidade da elaboração da 
função de transferência, em função do aumento 
de complexidade do sistema de controle. O 

aumento de mais de uma entrada ou mais 
de uma saída ou mesmo ambos, também 
aumenta significativamente à complexidade 
de modelagem e de operações na função de 
transferência.

Modelagem Nebulosa

Na modelagem em lógica fuzzy, é necessário 
estabelecer valores lingüísticos para cada 
variável de controle, seja de entrada ou saída. 
Cada valor real possui uma pertinência em cada 
valor lingüístico, de forma que se faz necessário 
definir estes graus de pertinência. Também é 
necessário estabelecer um banco de regras de 
inferência o qual são a relação entre os valores 
lingüísticos das variáveis de entrada e as de 
saída. Estas definições determinam diretamente 
a qualidade do controle fuzzy, seja pela sua 
precisão de atuação ou mesmo pelo tempo de 
resposta.
Com base nas definições lingüísticas das 
variáveis e do banco de regras de inferência, o 
algoritmo fuzzy pode ser utilizado como uma 
solução comercial já existente, como também 
pode ser implementada uma solução específica 
para cada processo.
Conforme (GOMIDE e GUDWIN, 1994), 
devemos estabelecer basicamente dois tipos de 
parâmetros necessários para modelarmos um 
sistema de controle fuzzy: parâmetros estruturais 
e de sintonia. Os parâmetros estruturais devem 
ser estabelecidos apenas uma única vez, e 
deverão ser alterados apenas com alterações no 
processo (aumento da produção, pela adição de 
equipamentos, por exemplo). Os parâmetros 
de sintonia devem ser atualizados de tempos 
em tempos, bem como é necessário estabelecer 
um programa de estudo de tais parâmetros para 
que o sistema de controle possa sempre estar 
“sintonizado” no melhor processo produtivo. 

PARÂMETROS DE uM SISTEMA DE 
ControlE	FUZZY.

PARÂMETROS ESTRUTURAIS   
PARÂMETROS DE SINTONIZAÇÃO
Número de variáveis de saída Universo de 

discurso das variáveis
Número de variáveis de entrada   
Parâmetros das funções de pertinência, tais 
como altura, largura ou conjunto suporte
Recursos de operação sobre os dados de entrada 
(somas, multiplicações, etc)   Ganhos e 
offset das entradas e saídas
Variáveis lingüísticas    
Funções de pertinência parametrizadas   
Intervalos de discretização e normalização  
Estrutura da base de regras    
Conjunto básico de regras    

Outro aspecto que deve ser bem comentado é 
o bloco de regras. As regras apesar de serem 
um dos parâmetros estruturais do controlador 
devem ser testadas em aspectos de completude, 
consistência, interação e robustez. As regras de 
inferência são responsáveis pela “inteligência” 
da lógica de controle, de forma que quanto 
melhor for a robustez, a interação, a completude, 
e a eficiência das regras, mais robusto, e eficiente 
será o controlador. (GOMIDE e GUDWIN, 
1994), propõem a utilização de ruídos para o 
teste de robustez das regras, sendo a imunidade 
a um certo nível de ruídos uma característica 
marcante de controladores fuzzy. 
Conforme as conclusões de (PADILHA, 2001), 
um sistema fuzzy com os parâmetros de sintonia 
pré-configurados, mesmo na presença de algum 
sistema de refinamento automático, permite 
uma redução considerável na quantidade de 
regras, bem como uma redução no tempo de 
busca dos parâmetros de sintonia ideais.

iMPlEMEntação	dE	soFtWarE

CARTÃO PRINCIPAL

A arquitetura lógica do software do controlador 
pode ser vista na Figura 11. A arquitetura possui 
um bloco que merecem especial atenção: 
Lógica Fuzzy. Além disso, tem-se a biblioteca 
AVR-LIBC em que todos os blocos superiores 
são construídos sobre ela. Esta biblioteca efetua 
a interface entre os comandos de linguagem C e 
o hardware do MCU. 
Na primeira camada tem-se um bloco essencial, 
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o HAL. O HAL consiste de uma camada de 
abstração de hardware. Sua função é definir 
nomes e macros para a operação do hardware. 
Qualquer modificação no hardware deverá 
ser atualizada no HAL. Os drivers operam o 
hardware por meio do HAL, com exceção do 
driver SPI e do driver MODBUS, os quais são 
capazes de operar o hardware diretamente.

HAL – Camada de Abstração de Hardware (Hardware 
Abstraction Layer)

Driver LCDDriver RS-232

Driver SPI

Lógica Fuzzy

Fuzificação

Inferência

Defuzificação

Banco de Dados 
(Variáveis e regras de 

inferência)

Núcleo – Gerenciamento Principal

Aquisição de Dados 
(Entradas)

Protocolo 
MODBUS

AVR-LIBC (Biblioteca intermediária do código com o MCU)
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PLACA PRINCIPAL – CONTROLADOR FUZZY
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Figura 11 - Estrutura de Blocos do firmware do controlador.

Cartão de Entradas

A Figura 12 apresenta o diagrama de blocos do 
código do cartão de entradas. Os blocos presentes 
são bastante semelhantes aos do cartão principal.

HAL – Camada de Abstração de Hardware (Hardware 
Abstraction Layer)

Driver SPI

Núcleo – Gerenciamento Principal

Entradas Discretas

AVR-LIBC (Biblioteca intermediária do código com o MCU)

Entradas Contínuas

HARDWARE

CARTÃO DE ENTRADAS
ESTRUTURA DE BLOCOS DO FIRMWARE

Figura 12 - Diagrama de blocos do Cartão de Entradas.

O bloco de nível mais superior possui as rotinas 
necessárias para realizar a leitura dos dados 

das variáveis de entrada. Existem diferenças 
significativas na leitura de dados discretos, e 
dos dados contínuos. Para os dados contínuos 
é realizada a conversão Analógica – Digital. A 
conversão é realizada utilizando mecanismos de 
hardware disponíveis no controlador escolhido.

CARTÃO DE SAíDAS

Na Figura 13 temos o diagrama de blocos do 
código do cartão de saídas. Sua estrutura possui 
blocos em comum ao cartão de entradas. A 
diferença está unicamente no controle das saídas 
ao invés do controle de entradas.

HAL – Camada de Abstração de Hardware (Hardware 
Abstraction Layer)

Driver SPI

Núcleo – Gerenciamento Principal

AVR-LIBC (Biblioteca intermediária do código com o MCU)

Saídas Contínuas (driver PWM)

HARDWARE

CARTÃO DE SAÍDAS
ESTRUTURA DE BLOCOS DO FIRMWARE

Figura 13 - Diagrama de blocos do código do cartão de saídas.
  
O cartão de saídas realiza o controle das saídas, 
em nível PWM. 

IMPLEMENTAÇÃO ELETRôNICA

CARTÃO PRINCIPAL
A arquitetura básica do cartão principal pode 
ser observada na Figura 14. Tem-se no cartão 
principal, dois elementos de comunicação 
externa, três circuitos acessórios, e um elemento 
relativo à alimentação, todos externos ao MCU. 
O barramento principal é a parte interna do MCU.

 
Figura 14 - Arquitetura do Cartão Principal.
 

ISP-10

O bloco ISP-10 é apenas um terminal de ligação 
para gravação do programa do MCU no circuito 
físico. Este protocolo utiliza 10 vias, e é capaz 
de fornecer alimentação ao MCU. Deve ser 
utilizado juntamente com qualquer gravador 
de MCUs compatível com este padrão. Este 
padrão foi concebido pela Atmel (Fabricante dos 
MCUs AVR) e estão detalhadamente descritos no 
datasheet do MCU (ATMEL, 2009b). 

RESET

O bloco de reset é responsável por disponibilizar 
um meio físico de reiniciar o MCU em caso de 
eventuais falhas do mesmo, condição denominada 
de RESET. Além disso, este bloco também possui 
um sistema para indicação visual da condição de 
RESET, por meio de um LED na cor amarelo. 

CRISTAL

O cristal é um componente passivo responsável 
por estabelecer uma freqüência de operação do 
MCU de forma extremamente estável. 

DISPLAY DE FEEDBACK

O display de feedback, consiste num visor de 
LCD de 2 linhas por 16 colunas cada linha, ligado 
diretamente ao MCU ATMEGA32, de forma 

a exibir eventuais mensagens, podendo ser 
mensagens de erro ou do status do controlador.

RS-232

Para a comunicação RS-232, temos o protocolo 
contido internamente ao MCU, e uma camada 
física responsável pela conversão de tensões 
entre o padrão RS-232 e as tensões de trabalho 
do MCU.

Cartão de Entradas

A arquitetura do cartão de entradas pode ser 
visualizada na Figura 15.
Os circuitos de entrada são responsáveis em 
prover ao MCU um sinal de entrada externo 
com as devidas proteções necessárias para 
garantir a integridade do MCU. Estas proteções 
são fundamentalmente dependentes do tipo de 
sinal elétrico específico da entrada.
O sinal de entrada pode ser basicamente um sinal 
de natureza contínua (analógica) ou natureza 
discreta (digital).

Figura 15 - Arquitetura do Cartão de Entradas.
 

Sinais de natureza digital são sinais que 
possuem apenas dois níveis lógicos: 0 e 1, falso 
e verdadeiro, ou baixo e alto. Sinais digitais 
também podem ser representados pela ausência 
ou presença de tensão.
Sinais de natureza analógica são sinais que 
possuem infinitos níveis, isto é podem assumir 
infinitos valores dentro de uma faixa de valores. 
A quantidade de valores que eles podem assumir 
dentro de uma faixa é comumente chamada 
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resolução do sinal. Esta resolução no cartão de 
entradas é da ordem de 8 bits, isto é, seu valor 
pode assumir 256 valores distintos. Estes sinais 
também podem ser de duas naturezas distintas, 
sinal de tensão e sinal de corrente. O controlador 
desenvolvido possui quatro entradas para sinal 
de tensão.

ENTRADAS DISCRETAS

O controlador é provido de quatro entradas 
discretas. O circuito eletrônico típico para as 
quatro entradas está representado na Figura 16.
No circuito elétrico da entrada (Figura 16), temos 
o componente OK1 que é um opto-isolador. Opto 
isoladores são úteis para isolar eletricamente dois 
circuitos, neste caso ele isola a entrada física do 
MCU da entrada externa. O opto-isolador utiliza 
de um sinal luminoso para prover a conexão 
dos dois sinais. Sua utilização é justificada por 
dois fatores. O primeiro prover a proteção ao 
microcontrolador. A segunda e permitir um 
acoplamento de níveis de tensões diferentes, isto 
é o microcontrolador trabalha com uma tensão 
máxima de 5,5V. Já a entrada digital externa 
foi projetada para permitir uma variação de 0V 
a 24V. (FARCHILD SEMICONDUCTORS, 
2004)

Figura 16 - Arquitetura do Cartão de Entradas.

O resistor R6 possui a função de limitar a 
corrente no emissor de luz (LED) do opto – 
isolador. O diodo D1 é um diodo de uso geral 
com a finalidade de proteger o LED do opto-
isolador de uma eventual ligação com polaridade 
invertida no borne de ligação.
O LED3 possui a função de indicar na placa que 
aquela entrada está acionada. Ele trabalha como 
um feedback na própria placa.
O resistor R7 possui a função de limitar a 
corrente no LED de feedback.
A linha I_DIG_01 está conectado diretamente ao 
MCU.

ENTRADAS CONTíNuAS

O circuito eletrônico típco das entradas de tensão 
de 0 a 5V segue na Figura 17.
As entradas analógicas deste controlador possuem 
apenas proteção contra picos de sobre-tensões, 
não possuem nenhuma forma de isolamento 
entre a entrada real e o MCU, de forma que estas 
entradas devem ser tratadas com grande cautela. 
A ausência do isolamento elétrico é justificado 
pelo fator de custo e disponibilidade comercial 
de opto-isoladores analógicos.
Os capacitores C4 e C5 possuem a função de filtrar 
o sinal, contra eventuais oscilações, de forma a 
manter o sinal mais estável. Eles também são 
capazes de eliminar grande parte dos pequenos 
ruídos que possam vir a ser introduzidos no sinal.
O diodo D5 é um diodo de uso geral, com a função 
de proteger a entrada contra inversão acidental 
de polaridade, bem como prover uma proteção 
contra sinais alternados.

Figura 17 - Entrada analógica para sinais de tensão. 

Os diodos D6 e D7 são diodos especiais chamados 
de diodos Schottky, cuja principal característica 
de interesse é a alta velocidade de trabalho. Desta 
forma, caso algum pico de alta tensão e duração 
da ordem de até 4 nano segundos seja introduzido 
ao sinal, estes diodos serão capazes de desviar o 
excesso de tensão para a fonte de alimentação. 
(STMICROELECTRONICS, 1999)

Os diodos Schottky utilizados, foram associados 
em um circuito chamado clamping ou ceifador. 
Neste circuito, são utilizados dois diodos 
antiparalelos, de forma a limitar a tensão nos dois 
sentidos, positivo e negativo. Para utilizar este 
circuito são necessários diodos de alta velocidade 
de condução, proporcionada com perfeição pelos 
diodos Schottky. (BRAGA, 2008)

O ponto I_AN_01 está conectado diretamente 
ao MCU no pino com a função de conversão 
analógica-digital. 

Cartão de Saídas Contínuas

A arquitetura básica do cartão de saídas pode ser 
observada na Figura 18.
Os circuitos de saída são responsáveis em prover 
um sinal elétrico externo, com base no comando 
do MCU. 
Um microcontrolador não é capaz de excitar um 
motor elétrico, visto que o motor elétrico necessita 
de uma elevada corrente de acionamento, além do 
retorno de carga indutiva ser capaz de danificar o 
MCU.
Similarmente aos circuitos de entrada, os circuitos 
de saída são definíveis entre saída digital e saída 
analógica.

Figura 18 - Arquitetura do Cartão de Saídas Contínuas.
 

Um sinal de saída digital poderá assumir apenas 
dois valores, tensão, ou ausência de tensão. Já 
um sinal de saída analógico, deve ser capaz de 
representar uma infinidade de valores dentro de 
um universo real. Na prática esta infinidade de 
valores reais, é limitada. A quantidade de valores 
num universo real e dita pela resolução do sinal, 
o qual é descrita em termos de bits necessários 
para descrever o valor propriamente dito. Por 
exemplo, um sinal com 8 bits de resolução é capaz 
de apresentar 256 níveis diferentes, o qual 256 é 
a quantidade de números possíveis utilizando 8 
bits.

SAíDAS ANALÓGICAS

As saídas analógicas típicas do cartão de saídas 
seguem na Figura 19. São um total de quatro 
saídas idênticas.
A saída analógica empregada neste cartão 
baseia seu funcionamento na lógica PWM 
– Modulação por Largura de Pulso (Pulse 
Width Modulation). A lógica PWM gera um 
sinal lógico de onda quadrada, cuja duração 
dos níveis lógicos altos em relação aos níveis 
lógicos baixo é controlada pelo MCU. A saída 
final é a tensão média deste sinal de onda 
quadrada.
Os componentes da Figura 19 é um opto – 
isolador com a função de proteger e isolar os 
dois circuitos. 
O resistor R6 possui a função de limitar 
a corrente no emissor luminoso do opto – 
isolador.
Os componentes R8 e Q2 atuam como um driver 
de corrente. O transistor Q2 é um transistor tipo 
Darlington, o qual permite elevadíssimo ganho 
de corrente, é está polarizado na configuração 
de corte/saturação. O transistor escolhido foi 
polarizado para trabalhar com uma potência 
final de 30W, porém o transistor permite 
trabalhar com uma potência final de 65W.

Figura 19 - Circuito de saída analógica.
 

O LED3 permite um retorno de informação 
do estado da saída, ele possui sua corrente 
limitada por R10.
O diodo D1 é um diodo de uso geral com a 
função de proteger o transistor Q2 quando for 
ligado cargas indutivas na saída. Caso a carga 
ligada à saída não seja indutiva, sua presença 
passa despercebida pelo circuito.
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PLANTA PILOTO

PROjETO DA PLANTA PILOTO

A planta piloto tem por objetivo demonstrar a 
funcionalidade do controlador, em função da 
lógica de controle (fuzzy) que foi empregada no 
mesmo.
Nesta etapa, foi escolhido um sistema multi-
variável composto de três tanques, o qual a 
saída de fluido de um tanque está diretamente 
ligado à entrada do próximo tanque. Desta 
forma temos três tanques (TQ-101, TQ-102 
e TQ-103) ligados em cascata. A entrada de 
fluido no primeiro tanque (TQ-01) vem de um 
reservatório (TQ-201), cujo nível é controlado 
em dois estados (cheio, vazio). Este reservatório 
quando vazio, uma bomba (BB-01) é acionada 
e succionará o fluido de um quinto reservatório 
(TQ-202). A saída do terceiro tanque (TQ-103) 
está ligada ao quinto reservatório (TQ-202). Este 
quinto reservatório possui também um dreno de 
nível alto, para garantir a quantidade máxima de 
fluído no sistema. 
O circuito de controle da bomba é independente 
do controlador. O controle deste circuito é 
realizado mediante lógica de relês. 
O controle nesta planta é o nível de cada um 
dos três tanques (TQ-101, 102, e 103) de forma 
independente. Desta maneira temos como 
variáveis de entrada, a diferença entre o SP - set 
point e o nível real para cada tanque. As variáveis 
de saída representam a abertura necessária nas 
válvulas de controle, de maneira a estabilizar o 
sistema. 
A Figura 20 mostra o diagrama da instrumentação 
da planta piloto.
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DRENO DE 
NÍVEL ALTO

Limite de controle do Controlador Fuzzy

PLANTA PILOTO
INSTRUMENTAÇÃO

Figura 20 - Instrumentação da planta piloto.

RESuLTADOS E DISCuSSÕES

ExPERIMENTO PRÁTICO

A fim de demonstrar a atuação do controlador, foi 
realizado um experimento prático contendo duas 
interferências simultâneas, de modo a deixar o 
sistema insável.
O experimento consistiu basicamente do 
acréscimo externo de produto no TQ-103, e da 
alteração abrupta do SETPOINT do TQ-102.

Figura 21 - Planta Piloto.
 

A partir do supervisório, foram extraidos dados 
necessários para amontagem dos gráficos. Em 
função de uma limitação existente no software 
supervisório, os dados foram levantados de 
segundo em segundo. A Figura 22 apresenta os 
dados levantados pelo supervisório, perante as 
perturbações. Neste gráfico pode ser visualizado, 
tanto o nível de cada tanque, quanto o SETPOINT 
de cada um deles.

Figura 22 - Amostragem de dados experimentais.

Para a resposta à alteração do SETPOINT no 
TQ-102, pode-se notar a ausência de overshoot 
justificado pela eficiência da lógica de controle 
(lógica fuzzy), a qual recalcula o melhor valor 
das válvulas de controle, a cada interação. O 
tempo de acomodação do nível do TQ-102, é 
demasiado longo (da ordem de 7-8 segundos), o 
qual é justificado por uma deficiência física das 
válvulas de controle, deficiência esta detectada 
nestes testes.
A interferência externa analisada, consistiu 
do acréscimo substancial de produto no TQ-
103, aumento este evidenciado pela ascenção 
abrupta da curva de nível do referido tanque. O 
tempo de acomodação do sistema, mediante esta 
interferência, foi demasiado longo, da ordem de 
15-16 segundos. O limite de vazão das válvulas 
mais uma vez é responsável pelo longo tempo 
de acomodação. Um detalhe interessante é a 
oscilação mais evidente no nível do TQ-101, após 
as perturbações. Oscilações estas provenientes 
dos ajustes no sistema.

CONCLuSÕES

Este trabalho introduziu os conceitos inerentes 

a lógica fuzzy e sua aplicação na solução de 
problemas reais.
Após esses estudos conclui-se que a lógica 
fuzzy é amplamente indicada para solução de 
problemas reais onde é necessário soluções não 
necessariamente ótimas. A possibilidade de se 
gerar saídas reais quando as variáveis de entrada 
não necessariamente são reais e exatas permite 
fazer inferências que jamais seriam possíveis 
utilizando-se da lógica tradicional. 
Outro ponto a se destacar é a relação custo/
benefício desta abordagem de controle que 
a torna interessante no cenário industrial, 
vale salientar que a análise do problema é 
fundamental para decidir se deve utilizar a 
lógica fuzzy ou uma lógica boolena, pois 
dependendo das características do problema a 
lógica booleana pode ser mais indicada.
Por fim, no que diz respeito a lógica fuzzy, fica 
claro a facilidade de se implementar um sistema 
de controle, baseado na experiência do operador, 
simplificando-se desta forma drasticamente a 
complexidade matemática.

rEFErênCias

AHMED, A. Eletrônica de Potência. São Paulo: 
Person Prentice Hall, 2000.

ATMEL. AVR042: AVR Hardware 
Considerations. [S.l.]: [s.n.], 2008a.

ATMEL. DATASHEET ATMEGA 32A. [S.l.]. 
2009b.

ATMEL. DATASHEET ATMEGA8A. [S.l.]. 
2009c.

ATMEL. DATASHEET ATTINY2313A. [S.l.]. 
2009d.

BRAGA, N. C. Diodos Schottky na proteção 
contra transientes. Saber Eletrônica, n. 427, 
Agosto 2008.

CAMPOS, M. M. D.; SAITO, K. Sistemas 
Inteligentes em Controle e Automação de 
Processos. Rio de Janeiro: Editora Ciência 



64 65

Moderna Ltda., 2004. ISBN ISBN: 85-7393-
308-9.

FARCHILD SEMICONDUCTORS. 
DATASHEET TIL113. [S.l.]: [s.n.], 2004.

GOMIDE, F. A. C.; GUDWIN, R. R. 
Modelagem, Controle, Sistema e Lógica Fuzzy. 
SBA Controle e Automação, 4, Setembro-
Outubro 1994.

NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de 
Controle. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

PADILHA, P. C. C. Desenvolvimento de uma 
metodologia de sintonia de controladores 
fuzzy utilizando redes neurais. Aplicações 
em processos petroquímicos. Rio de Janeiro: 
Instituto Militar de Engenharia, 2001.

SAHAI, A.; WATERS, B. Fuzzy Identy-Based 
Encryption. [S.l.]: [s.n.], 2005.

STMICROELECTRONICS. DATASHEET 
BAT 49. 1. ed. [S.l.]: [s.n.], 1999.

VIANNA, W. D. S.; BRINGHENTI, P. 
M.; MARTINS, L. D. S. Sistema SCADA 
Supervisório. Campos dos Goytacazes - RJ: 
Instituto Federal Fluminense de Educação 
Ciência e Tecnologia, 2008.

ZADEH, L. A. Fuzzy Sets. University of 
California. Berkeley - California. 1965.

MÉtodo	dE	ElEMEntos	Finitos	Para	anÁlisE	EstrUtUral	EM	tECnologia	
CAE

SIQUEIRA¹, J. B.; BARRETO², J. C. N.

¹Jean Borges Siqueira*, ²José Carlos Nunes Barreto
Engenharia Mecânica - FACTHUS – Faculdade de Talentos Humanos

Uberaba - MG
E-mail: josecarlosnunesbarreto@gmail.com

RESuMO - Com o advento computacional, o MEF (Método de Elementos Finitos) permitiu uma 
análise estrutural mais precisa de projetos de engenharia, propiciando soluções a âmbitos contínuos 
por meio de resoluções em formas discretas. O conhecimento dos fundamentos matemáticos 
empregados no método, como cálculos vetoriais e matriciais, além de equações diferenciais e 
integrações, é o início das condições para a viabilidade técnica do MEF. Este estudo está focado 
na análise de componentes de estrutura, os quais são geralmente de forma mais simples, porém, 
de naturezas essenciais em elaborações complexas. Para este artigo, há a demonstração do uso 
dos softwaresde livre acesso FreeCADpara criação de desenho, e Z88 Aurora para observação de 
tensões e deslocamentos dos elementos finitos em uma viga biengastada, o qual é um dos meios 
da Tecnologia CAE (Computer-AidedEngineering) para o emprego virtual do MEF em modelos 
mecânicos.

Palavras-chave:Método de Elementos Finitos, Análise Estrutural, Tecnologia CAE, Tensões,Modelos 
Mecânicos.

INTRODuÇÃO

O Método de Elementos Finitos (MEF) é 
basicamente uma ferramenta numérica de 
resolução de problema de meio contínuo, 
conforme observado por Soriano (2003). Sobrinho 
(2006) fala que a demanda em ascensão do MEF 
originou-se de projetos de engenharia complexos, 
os quais os recursos analíticos e de aproximação 
não conseguem fornecer resultados satisfatórios. 
O que antes só podia ser avaliado com modelos 
em escala reduzida ou experimentos de alto custo, 
passou a ser resolvido no computador, devido à 
economia de recursos ou para otimização de 
soluções.

Segundo Soriano (2003), ao analisar modelos 
matemáticos, é requerido o uso de métodos 
numéricos, o qual o MEF está incluso. Tal 
método foi desenvolvido para analisar os meios 
contínuos, o qual significa analisar uma grande 
abrangência de sistemas físicos relacionados à 
engenharia. Alves Filho (2007) argumenta que 

o sucesso em desenvolver cálculos não está 
somente no aparato matemático, mas também 
na capacidade do engenheiro de entender a 
natureza física do fenômeno que se propõe a 
resolver. 
Para ele, a mente humana é limitada ao 
compreender o comportamento dos sistemas 
ao seu redor e os fenômenos em uma só 
operação, portanto é natural querer subdividi-
los em seus componentes individuais, ou em 
seus elementos, surgindo então a ideia que 
se compreender o comportamento de cada 
elemento, será possível também entender o do 
conjunto. Isso possui implicações nos métodos 
matemáticos, levando ao questionamento de 
como identificar os elementos de um sistema. 
Este estudo apresenta a base que permite uma 
concepção lógica na estruturação de projetos 
de engenharia por meio da formulação de 
elementos finitos.
O ambiente virtual substitui com eficiência 
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as maquetes até então bastante utilizadas para 
soluções complexas, porém imprecisas, sendo 
necessário superdimensioná-las para assegurar 
eficácia. 
Há várias vantagens em se conhecer o método 
de elementos finitos, como a econômica, por ser 
uma alternativa à construção de modelos físicos 
caros e demorados de dimensões laboratoriais, 
além de substituir os demasiados cálculos em 
papéis, garantindo resoluções rápidas e com 
melhor dimensionamento, evitando desperdícios. 
Também há a científica e a técnica, já que 
possibilitam estudos cada vez mais aprofundados 
para avanços em diversas áreas, desde criações e 
manutenções mecânicas, passando por complexas 
construções civis, análises de temperatura, 
magnetismo, observações de fenômenos físicos, 
no ramo da engenharia elétrica, etc.
Este artigo apenas reflete a introdução ao MEF, 
buscando focar mais em análises de tensões 
e deformações em objetos simples que são 
componentes essenciais para construções de 
infraestruturas. 
A possibilidade de adquirir gratuitamente o 
programa para desenho FreeCAD e o de análise 
de MEF Z88 Aurora garantem um motivo a mais 
para o progresso deste estudo, porém sendo 
guiado à base matemática que sustenta o método, 
pois somente assim o engenheiro terá ciência de 
seu trabalho e estará realmente possibilitado a ir 
além de ambientes já estabelecidos.

METODOLOGIA

Por meio do software FreeCAD, uma viga W 250 
x 44,8 foi desenhada para posterior análise. Ela 
possui o equivalente a 1000 mm de comprimento 
e é biengastada por colunas também W 250 x 
44,8 com o equivalente a 600 mm de altura cada. 
Os detalhes para a elaboração dos perfis foram 
baseados na tabela da Gerdau (2013).
Após a conclusão do desenho, este foi exportado 
com a extensão *.stp para possibilitar a aplicação 
do MEF no programa Z88 Aurora. Embora 
também seja possível a criação de malha no 
FreeCAD, optou-se por manter o objeto de forma 
contínua, uma vez que programas específicos de 
MEF propiciam mais recursos de construção.

FIGURA 1 – Viga biengastada.

Após a importação do projeto, o próximo passo 
é a construção de malha no software Z88 Aurora. 
Para este caso, o tipo de elemento utilizado foi o 
tetraedro linear e matriz de rigidez com tamanho 
12 x 12.

 
FIGURA 2 – Viga biengastadadiscretizada.

Ao todo, a estrutura possui 45.403 elementos e 
14.257 nós, 42.771 graus de liberdade, 3.998 
restrições e 9.963 pontos de refinamento. O 
material especificado é o aço estrutural S235JR, 
com módulo de elasticidade de 206.000 MPa, 
coeficiente de Poisson de 0,3 e com as seguintes 
propriedades mecânicas, de acordo com a tabela 
da Salzgitter Flachstahl (2013):

TABELA 1 – Propriedades 
mecânicas do aço S235JR.

 

Considerando que as colunas estão aptas para 
suporte, inclusive adequadas para cargas de vento 
laterais, foca-se, então, na viga sob tensão com as 
conseqüências nos elementos.

RESuLTADOS E DISCuSSÃO

Um memorial de cálculo é utilizado para 
conhecimento da viabilidade de carregamento 
sobre a viga. Para encontrar o peso que ela é 
capaz de suportar, utiliza-se a seguinte fórmula 
tabelada para cálculo de vigas, de acordo com a 
característica de ser biengastada:

P=(8 Wσ_adm)/L

Onde P é o peso que a viga é capaz de suportar, W 
é o módulo resistente,σ_adm é a tensão admissível 
e L é o vão em cm.
Para esta situação, com referência à tabela de 
bitolas da Gerdau (2013), o W para a viga W 250 
x 44,8 é 538,20 cm³, a tensão admissível é 1.200 
kgf/cm² e 100 cm de vão.

P=(8*538,20* 1200)/100  =51667,20 kgf

Pode-se, então, utilizar uma carga de 51 tf.

Utiliza-se a seguinte fórmula para encontrar a 
flecha (Δ) para viga de aço:

Δ=L/360=100/360=0,27 〖cm〖^4

A inércia I_xadmitida para o perfil W 250 x 44,8 
é de 7.158 cm^4@). A inércia (I) necessária para 

este estudo é baseada por:

I=eqL³/EΔ

Onde e é o coeficiente para carregamento de 
superfície em viga biengastada (0,021), q é a 
carga, E é o módulo de elasticidade (2100 tf/
cm²).

I=(0,021* 51*(100)³)/(2100* 0,27 )=1.888,89 
〖cm〖^4

A inércia encontrada é menor do que a admitida 
tabelada, portanto o uso está adequado.
Limitando o carregamento de superfície a uma 
área no centro da viga de 0,13 m², é encontrada 
a seguinte tensão axial:

σ=F/A=51.000/0,13=392.307,69 kgf/m^2 

Convertendo para MPa: 3,8472242.

Como a tensão de Von Mises é a mais indicada 
para análise em materiais dúcteis, ela é 
empregada para a resolução do objeto analisado. 
Tal teoria de falha combina todas as tensões 
agentes:
Com o seguinte valor de 3,8472242 MPa 
representado uma tensão na direção de 
cima para baixo, pode-se ser observado os 
comportamentos dos elementos finitos por meio 
do software Z88 Aurora:

FIGURA 3 – Deslocamentos de elementos em viga 
biengastadadiscretizada.
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A figura 3 demonstra os deslocamentos dos 
elementos quando tensionados. O gradiente indica 
as áreas que sofreram pouco deslocamento (em 
azul), concentradas principalmente nas colunas, 
até as que tiveram um maior deslocamento (em 
vermelho), notadamente a região que recebeu 
maior tensão.
Apesar da atuação da carga ser permitida para 
a viga, por meio do MEF é exibido com maior 
clareza o comportamento das tensões. Neste 
caso, ao analisar a tensão nos nós de canto, nota-
se um esforço maior na alma da viga nas áreas 
próximas às colunas. A decorrência de fatores 
externos, como cargas acidentais, entre outros, 
pode levar à flambagem ou rachaduras na viga, 
exigindo, então, uma atenção especial nessa essa 
área.

FIGURA 4 – Tensão nos nós de canto em viga 
biengastadadiscretizada.

Com a inserção de apoios de 7,6 mm de 
espessura engastados nas colunas abaixo da 
viga, é possível perceber a redução significativa 
da área crítica em vermelho, a qual representa 
a tensão nos nós de canto. A redefinição do 
desenho baseada na análise dos elementos finitos 
mostra que é possível amenizar riscos ao projeto, 
acarretando em uma redistribuição das tensões.

 
FIGURA 5 – Tensão nos nós de canto em viga 
biengastadadiscretizada com apoio.

CONCLuSÃO

Conforme apresentado, o método dos elementos 
finitos é uma alternativa eficiente ao cenário 
contínuo, sendo embasado em teorias matemáticas 
abrangentes, as quais convergem para situações 
analíticas específicas, apoiadas por apresentações 
de figuras especificando detalhes, tabelas e 
gráficos. Apesar do longo alcance que o próprio 
método proporciona, como a possibilidade do 
uso de mais elementos, além da análise de outros 
fenômenos, este artigo pôde demonstrar uma 
breve visão dos comportamentos dos elementos 
de viga para a elaboração de projetos estruturais.
A possibilidade da utilização de softwares gratuitos 
garante o estágio inicial para a compreensão do 
MEF. O FreeCAD oferece diversos recursos para 
o desenvolvimento de projeto, e para este estudo, 
possibilitou a produção tridimensional do desenho 
da viga biengastada de forma eficaz. 
A transferência para o software Z88 Aurora 
viabilizou a construção da malha e estabelecimento 
de especificações para uma melhor análise do 
comportamento dos elementos em uma estrutura. 
O programa não é capaz de calcular estruturas 
mais complexas, já que é limitado o número de 
elementos e nós a serem construídos. Porém, foi 
possível observar a atuação discretizada de uma 
viga sob tensão normal, salientando a importância 
que não somente o material possui para a 
resistência do projeto, mas também da própria 
influência de cada detalhe do design que somente 
pode ser observado pelo MEF para eficácia 
estrutural.
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RESuMO - O avanço tecnológico propiciou o surgimento da Realidade Aumentada, tecnologia que 
permite misturar os mundos virtual e real, tornando ainda mais tênue a linha que separa tais mundos. 
É como se os objetos pulassem para fora da tela do computador. A Realidade Aumentada permite uma 
maior interação ao usuário sem a necessidade de equipamentos especiais ou treinamento, pode-se 
empregá-la em diversas áreas tais como: educação, medicina, entretenimento, publicidade, etc. O seu 
emprego em dispositivos móveis vislumbra o mundo como interface. O presente trabalho consiste de 
dois momentos, no primeiro baseado em uma revisão bibliográfica mostrando a evolução das interfac-
es, a Realidade Virtual, até chegar à Realidade Aumentada. Em sua segunda parte desenvolveu-se um 
aplicativo em Flash, batizado de “Pintor Virtual”, que emprega conceitos de RA. O aplicativo consiste 
na “pintura” em tempo real das imagens de uma webcam. O usuário pode escolher de modo simples, 
apenas clicando sobre a cor a ser substituída e sobre a nova cor que deseja. Será estudada a viabilidade 
de utilizar tal aplicativo em dispositivos móveis.

Palavras Chave: pintura, tecnologia, webcam.

 
INTRODuÇÃO

A interface gráfica cada vez mais ganha 
importância fundamental para o sucesso ou não 
de um sistema. Quando bem projetada, pode 
tornar-se uma grande ferramenta para o usuário; 
caso contrário, pode transformar-se em um 
ponto decisivo para a rejeição de um sistema. 
Os usuários também não se contentam mais 
em apenas assistir, passivamente, a tudo o que 
ocorre na tela, querem interagir com o mundo 
virtual de alguma forma, seja “entrando” nesse 
mundo ou transpondo-o para a sua realidade.
O uso de interface gráfica em computadores 
iniciou-se na década de 60, quando surgiram 
consoles com vídeo, dando início às interfaces 
gráficas rudimentares. Nas décadas de 70 e 
80, os microcomputadores se popularizaram, 
usando interface baseada em comandos, como 
o MS-DOS. A evolução dessa interface resultou 

em sistemas operacionais que, explorando técnicas 
de multimídia, persistem até hoje. Sistemas estes 
que, apesar de seu bom potencial, ficam restritos 
à limitação da tela do monitor e a utilização de 
representações como ícones e menus.
A realidade virtual surge então como uma nova 
geração de interface, na medida em que, usando 
representações tridimensionais mais próximas da 
realidade do usuário, permite romper a barreira da 
tela, além de possibilitar interações mais naturais. 
(KIRNER; SISCOUTTO, 2007)
Em meados da década de 60, originou-se a 
realidade virtual com o desenvolvimento do 
ScketchPad , por Ivan Sutherland, mas ela só 
ganhou força na década de 90, quando o avanço 
tecnológico propiciou condições para a execução 
da computação gráfica interativa em tempo real 
(KIRNER; SISCOUTTO, 2007). Essa tecnologia 

apresentava vantagens, mas seus problemas 
inibiram sua popularização como uma nova 
interface do usuário. Ela necessitava de uma 
série de equipamentos especiais para transportar 
o usuário ao espaço da aplicação, onde suas 
interações seriam realizadas. Esses equipamentos 
eram: capacete, luva, óculos estereoscópicos, 
mouses 3D etc. Contribuiu, também, o fato de que 
esse “transporte” causava desconforto ao usuário 
e dificuldades de interação; o que exigia, muitas 
vezes, um treinamento.
Por outro lado, a evolução tecnológica também 
propiciou, na década de 90, o aparecimento da 
realidade aumentada, permitindo a sobreposição 
de objetos e ambientes virtuais com o ambiente 
físico, através de algum dispositivo tecnológico. 
Essas aplicações ficaram mais acessíveis somente 
no início dos anos 2000, com a convergência 
de técnicas de visão computacional, software 
e dispositivos com melhor índice de custo-
benefício. (KIRNER; SISCOUTTO, 2007)
O desenvolvimento tecnológico e de interfaces 
aponta para que a nova geração de interfaces 
computacionais seja baseada em Realidade 
Aumentada (RA), tecnologia que ainda está 
em fase inicial de desenvolvimento, podendo-
se empregá-la em diversos setores, tais como 
educação, marketing, websites, medicina, 
engenharia, entretenimento entre outros. Ao trazer 
os objetos virtuais para o espaço físico do usuário, 
a RA permite interações tangíveis mais fáceis e 
naturais, sem a necessidade de equipamentos 
especiais ou treinamento. Isso a credencia a ser 
usada nas mais variadas aplicações, em espaços 
internos e externos. 
O intuito do presente trabalho é apresentar essa 
nova tecnologia, sua evolução, algumas possíveis 
aplicações e sua integração a dispositivos 
móveis. Dispositivos estes que têm grande 
nicho de mercado no Brasil, alcançando quase 
todas as classes sociais. Objetiva-se, também, o 
desenvolvimento de um aplicativo que simula 
a pintura de imagens obtidas pela webcam 
em tempo real. Estudar-se-á a viabilidade de 
implementação de tal aplicativo em dispositivos 
móveis, possibilitando a partir deste, a construção 
de novos aplicativos com uma maior variedade de 
recursos.

O interesse pelo tema justifica-se pelo 
crescimento e abrangência que a RA tem 
alcançado com o surgimento de ferramentas 
para o seu desenvolvimento nas mais variadas 
linguagens, tais como Java  e Flash , tornando-
se possível o desenvolvimento de interfaces 
portáveis compatíveis com vários tipos de 
dispositivos (desktop e móveis). Há estudos que 
apontam um investimento cada vez maior nessa 
área e em pouco espaço de tempo. É motivador, 
também, o fato de que, nesse sentido, pesquisa, 
desenvolvimento e implementação não ficam 
restritos a apenas uma área; por integrarem 
computação gráfica, programação e, de certa 
forma, arte.

METODOLOGIA

A metodologia de desenvolvimento deste 
trabalho é composta de duas etapas. Na primeira, 
foi realizada uma revisão bibliográfica acerca de 
interfaces gráficas, Realidade Virtual e Realidade 
Aumentada. Levantou-se também conteúdos 
referentes às ferramentas para o desenvolvimento 
de RA (bibliotecas e softwares). Na segunda, foi 
definido o desenvolvimento de uma aplicação, 
que recebeu o nome de Pintor Virtual. Nessa 
estapa, são descritos os testes e resultados 
obtidos a partir do desenvolvimento do projeto.

intErFaCEs

O aparecimento da RA foi possível com o avanço 
das interfaces e formas de interação homem-
máquina.
Definição: Para definir uma interface pode-se 
dizer que, em seu sentido mais simples, a palavra 
se refere a softwares que dão forma à interação 
entre usuário e computador (JOHNSON; 2001), 
ou seja, ela é a ponte entre os usuários e os 
dispositivos do computador. Ela pode ser do tipo 
gráfico, modelo mais utilizado atualmente, no 
qual a interação é realizada através de elementos 
gráficos (ícones e símbolos), e do tipo linha de 
comando, mais utilizado nos primeiros tipos de 
interfaces, onde a interação é realizada passando-
se comandos digitados em uma tela.
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Figura 01 – Exemplo de Interface Gráfica.
Fonte: Tecnologias e mídias digitais; 2009.

REALIDADE VIRTuAL

A tecnologia, Realidade Virtual, surgiu com 
Sutherland, no desenvolvimento do primeiro 
sistema gráfico interativo (Skecthpad). 
“A Realidade Virtual (RV) é, antes de tudo, 
uma “interface avançada do usuário” para 
acessar aplicações executadas no computador, 
tendo como características a visualização de, e 
movimentação em, ambientes tridimensionais 
em tempo real e a interação com elementos 
desse ambiente. Além da visualização em 
si a experiência do usuário de RV pode ser 
enriquecida pela estimulação dos demais 
sentidos como tato e audição.“ (TORI; 
KIRNER; SISCOUTTO. 2006).

 
Figura 02 – Esquema típico de um sistema de RV.
Fonte: LIMA, GONÇALVES e JÚLIO; 2004, p. 8. 
O desenvolvimento desta tecnologia é complexo 
e envolve a utilização de vários dispositivos 
e softwares específicos. A Realidade Virtual 
pode ser aplicada em diversas áreas tais como: 
industriais, médicas e saúde, arquitetura e 
projeto, científicas, artes, educação, visualização 
e controle da informação, entretenimento, 
treinamento, simuladores, etc.

REALIDADE AuMENTADA

A RA recebe definições de diferentes autores, e 
em todas, encontra-se que é uma tecnologia que 
combina elementos do mundo real com elementos 
virtuais, realizando a sobreposição destes 
mundos. Essa tecnologia não é nova, apenas a 
sua popularização que é recente. Popularização 
essa conseguida graças ao avanço tecnológico de 
computadores, dispositivos móveis e softwares, 
que possibilitam a criação de aplicações de RA 
acessíveis a todo tipo de usuário.
Segundo Arima (2009), há quatro tipos de 
Realidade Aumentada: 

a) optical see-through, na qual imagens e 
informações são projetadas em um para-brisa ou 
outra interface transparente à frente da pessoa; 

b) see-through, em que por meio de um capacete 
ou óculos dá para ver imagens reais com 
informações virtuais;

c) espacial, nesse tipo a informação virtual é 
projetada sobre objetos da cena;

d) indireta, nesse modelo os objetos virtuais são 
projetados no monitor e seguem movimentos do 
mundo real.

Inicialmente a RA foi empregada com a 
utilização de marcadores para reconhecimento e 
visualização dos objetos, método este que ainda 
é o mais empregado em seu desenvolvimento. 
Campanhas publicitárias recentes utilizaram-se 
desse recurso colocando marcadores em latas 
de refrigerantes e embalagens de produtos para 
que seus consumidores pudessem acessar aos 
sites dos fabricantes, onde poderiam desfrutar de 
animações e jogos que utilizam a RA. A Fig. 03 

exemplifica como é um marcador, a Fig. 04 mostra 
o processo de reconhecimento do marcador e 
posicionamento das imagens, enquanto a Fig. 05 
mostra a visualização de várias imagens com estes 
marcadores. Cada aplicação pode ter a sua própria 
marca de detecção, mas na criação da mesma 
deve-se considerar a facilitação da intersecção 
de bitmaps para um melhor reconhecimento. O 
marcador deverá apresentar-se bem diferente a 
cada rotação de 90°.

 
Figura 03 – Exemplo de marcador para ser utilizado acessando o 
site: http://marketeer.pt/ra/
Fonte: DIAS, 2009.

 
Figura 04 – Representação do processo de reconhecimento dos 
marcadores e o posicionamento de modelos virtuais.
Fonte: Kato et al, 2000 (In: COSTA e RIBEIRO, 2009) 

 

Figura 05 – Visualização de imagens através de vários marcadores
Fonte: SANTOS FILHO, 2005.

Com o avanço tecnológico, é possível o 
desenvolvimento de RA sem o uso de marcas 
de detecção. Pode-se utilizar a detecção de 
movimentos ou dispositivos tais como capacetes, 
óculos etc.
Aplicações da RA: Educação e Treinamento, 
Medicina e Entretenimento.
 

Figura 06 – Visualização do movimento de um feto no útero.
Fonte: SANTOS FILHO; pág. 17.

 
Figura 07 – Visualização do sistema venoso utilizando o sistema 
VeinViewer.
Fonte: ARIMA, 2009.

Enfim, as aplicações de RA são inúmeras e 
alcançam vários campos de atividades. Em Melo 
(2010), Raphael Vasconcellos, vice-presidente 
de criação da AgênciaClick, avalia: “A realidade 
aumentada tem um potencial muito maior e que 
foi pouco explorado atualmente. Hoje, o mercado 
ainda está na fase do encantamento”.
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RA E DISPOSITIVOS MÓVEIS

Em um cenário formado por jovens e adolescentes 
que se caracterizam pelo uso intensivo da internet, 
da mobilidade e pela preferência por ambientes 
colaborativos e serviços móveis, cria-se um 
ambiente propício para a associação da Realidade 
Aumentada à computação móvel. Empresas 
de vários segmentos terão que se adaptar a um 
cenário futurista de relacionamento com seus 
clientes, que passa por novas plataformas como 
smartphones, iPhones, PDA’s, notebooks, etc. 
WAGNER (In: FILIPPO, MARKUS e FUKS, 
2005) diz que “a Realidade Aumentada é um 
complemento natural da computação móvel”. 
JESUS e SILVA (2008) afirmam a importância 
da utilização da RA integrada aos dispositivos 
móveis na área de Turismo, proporcionando 
assim, um salto qualitativo na forma e na 
quantidade de informações turísticas recebidas. 
Sendo a RA o próximo passo evolutivo 
dos serviços móveis aplicados ao turismo, 
permitindo fornecer informação contextualizada 
e que amplia a informação que o lugar por si 
oferece ao visitante.
As primeiras pesquisas e sistemas desenvolvidos 
para dispositivos móveis foram nesse sentido, 
ou seja, na utilização dessas tecnologias para 
aplicativos de localização. 
O “Presença Bradesco”, foi o primeiro aplicativo 
para iPhone com Realidade Aumentada 
desenvolvido no Brasil. Este aplicativo utiliza 
a bússola integrada do modelo 3GS associada a 
tecnologia da RA. Permite ao usuário encontrar 
as agências e caixas eletrônicos mais próximos 
(Fig. 08) apenas apontando o seu aparelho na 
horizontal, o aplicativo apresenta as direções e 
distâncias atualizadas em tempo real de acordo 
com a movimentação.

 
Figura 08 – Tela do aplicativo Presença Bradesco.
Fonte: <http://www.mobilepedia.com.br/cases/iPhone-
realidade-aumentada-bradesco-mobile-marketing>. Acesso 
em: 2 jun. 2010.

Atualmente foca-se também no desenvolvimento 
para aplicativos de outras áreas como jogos e 
publicidade.

FErraMEntas	Para		
 DESENVOLVER RA

Já existe uma boa variedade de bibliotecas 
que permitem o desenvolvimento de RA em 
diversas linguagens, utilizando o método de 
reconhecimento de marcadores impressos. As 
principais bibliotecas utilizadas atualmente 
derivam da ARToolKit - desenvolvida em 
linguagem C, e que possui versões para Windows, 
Linux e MAC OS. 
O ARToolKit é uma biblioteca open-source para 
aplicações não comerciais sob a GNU General 
Public Licence (GPL) , possuindo licenças 
comerciais para aplicação profissional desta 
biblioteca para os usuários que não se apliquem 
à GPL. Segundo o site oficial (http://www.hitl.
washington.edu/artoolkit/), estas aplicações 
envolvem a sobreposição de imagens virtuais 
ao mundo real. Um exemplo é o da Fig. 16, em 

que uma dimensão virtual aparece de pé em um 
cartão real. Ele pode ser visto pelo usuário na tela 
head set dos óculos que está utilizando. Quando 
o usuário move o cartão, o personagem virtual se 
move com ele e aparece ligado ao objeto real.

 
Figura 09 – Exemplo do emprego do ARToolKit
Fonte: <http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/>. Acesso em: 2 
abr. 2010.

Uma das principais dificuldades nesse tipo de 
desenvolvimento é o problema do controle do 
ponto de vista dos usuários. É necessário que 
o aplicativo saiba de que ponto o usuário está 
para renderizar, de forma correta, a imagem 
virtual. O ARToolKit utiliza algoritmos de 
visão computacional, ele possui bibliotecas de 
monitoramento de vídeo que calculam a posição 
da câmera real e a orientação em relação aos 
marcadores em tempo real. 
Esta biblioteca deu origem a outras, que 
possibilitam a utilização de variadas linguagens 
como:
• ARToolKit Plus (apresenta melhorias 
em relação a anterior, o que garante a criação de 
aplicações eficientes para dispositivos móveis);
• Flartoolkit (utiliza a linguagem 
ActionScript empregada nas plataformas Flash e 
Flex da Adobe);
• ARtag;
• Dart;
• OSGART;
• NyARToolKit (utiliza a linguagem Java)
As bibliotecas Flartoolkit e NyArtoolkit têm 
ganhado força, por utilizarem plataformas de 
grande popularidade. Para a visualização de 
projetos construídos com a primeira, basta ao 

usuário ter instalado o aplicativo Flash player, 
e para o segundo, a Java Virtual Machine 
(Máquina Virtual Java).
É importante salientar, que se pode implementar 
aplicações de RA sem a utilização de tais 
bibliotecas. Em alguns aplicativos, como 
por exemplo, os que utilizam a detecção de 
movimento, pode-se utilizar apenas os recursos 
oferecidos pela linguagem empregada.

PINTOR VIRTuAL

A proposta de desenvolvimento de tal aplicativo 
surgiu após a análise de aplicações que não 
utilizavam os recursos da RA. Tais soluções 
exigiam um conhecimento prévio do usuário 
tanto para seleção da área a ser colorida, 
quanto para trabalhar com fotos digitalizadas. 
A utilização de RA possibilita, ao usuário, de 
forma intuitiva, selecionar a cor a ser substituída 
ou colorida, e em seguida a nova cor. Tudo isso é 
feito em tempo real, utilizando-se uma webcam, 
bastando ao usuário conhecer o funcionamento 
do mouse.
Pode-se definir o emprego de tal aplicativo 
tanto na área de entretenimento, educacional ou 
comercial; porque se pode utilizá-lo para uma 
brincadeira entre amigos alterando as cores 
apresentadas pela câmera; em jogos educacionais 
que permitam uma maior atratividade e interação 
a alunos, principalmente do nível fundamental; 
e aplicativos comerciais que possibilitem a 
escolha de roupas, tintas, carros, etc. todos 
possibilitando a escolha através da pintura em 
tempo real.
Para o desenvolvimento foi escolhida a 
linguagem ActionScript 3.0 (AS3) e a 
plataforma Flash CS5 - utilizando-se a versão 
de 60 dias para teste – pela sua popularidade e 
maior adaptabilidade à RA, com a possibilidade 
de aplicação da mesma a dispositivos móveis.
Para conseguir o objetivo do aplicativo era 
necessário acessar a webcam. A linguagem AS3 
possui uma classe específica para este acesso, 
para isso existe a classe Camera. Utilizando-a, é 
possível obter vários tipos de informações sobre 
a câmera do usuário. Este trabalho mostrará 
apenas como obter o acesso, sem apresentar os 
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demais métodos desta classe. Para tal, é necessário 
criar uma nova variável do tipo Camera e usa-
se o método getCamera. Será exibida ao usuário 
uma solicitação para permitir ou negar o acesso à 
câmera. A seguir, mostra-se como fica o código:

import fl ash.media.Camera;
var camera:Camera = Camera.getCamera();

Apenas essa linha não garante a exibição das 
imagens, após isso, é necessário criar um objeto 
Video e conectá-lo a instância de Camera, e 
posteriormente, adicionar o objeto Video a tela 
de exibição, ficando assim o código completo 
para acesso e exibição da câmera:

import flash.media.Camera;
import flash.media.Video;

var camera:Camera = Camera.getCamera();
var video:Video = new Video();
video.attachCamera(camera); //método que faz a 
conexão entre o objeto Video e o objeto Camera
addChild(vídeo); //adiciona o objeto Video a tela 
de exibição
 
As Classes Bitmap e BitmapData
Para manipular as imagens da câmera e permitir 
colori-las, dentre as classes disponíveis em AS3, 
optou-se por trabalhar com a BitmapData e a 
Bitmap, a primeira por permitir a manipulação 
de pixels , enquanto a segunda permite a exibição 
das imagens que representam a primeira. Pode-se 
dizer então, que uma encarrega-se da manipulação 
e transformação das imagens, enquanto a outra 
realiza as tarefas relacionadas à renderização.
Para instanciar um objeto da classe BitmapData, 
utiliza-se o código a seguir:

var meuBitmapData:BitmapData = new 
BitmapData(width:Number, height:Number, 
transparent:Boolean, fillCollor:uint);

Os parâmetros passados no construtor da classe 
representam:

• width: largura do bitmap;
• height: altura do bitmap;

• transparent: indica se os dados do bitmap 
incluem ou não um canal alfa (true ou false);
• fillCollor: indica o valor da cor (32 bits) do 
plano de fundo.

Agora, é necessário atribuir esse objeto 
BitmapData a um do tipo Bitmap, para poder 
apresentá-lo na tela, essa atribuição pode ser 
realizada da seguinte forma:

var meuBitmap:Bitmap = new 
Bitmap(meuBitmapData);
addChild(meuBitmap);

Com isso garante-se a exibição do objeto 
BitmapData criado.
Utilizar-se-á no aplicativo alguns métodos de 
ambas as classes, sendo:
– BitmapData: draw(), getPixel32(), threshold();
– Bitmap: smoothing();
Detalhes de tais métodos serão fornecidos à 
medida que forem mencionados no aplicativo.

Testes n° 1 e n° 2
A primeira etapa, constituída de dois testes, visava 
a ambientalização com a linguagem, e o emprego 
das classes escolhidas para o desenvolvimento 
do aplicativo.

No teste, denominado de n°1, procurou-se 
desenvolver uma pequena rotina que identificaria 
a posição do mouse sobre uma paleta de cores, 
mostrando a cor apontada em uma área separada. 
A Fig. 11 ilustra a execução da rotina.

 
Figura 11 – Imagem que mostra a execução do teste n° 1.

Fonte: Próprio Autor.

Criou-se um movieclip no palco do aplicativo, 
que recebeu o nome de mcCor. No código do 
programa criou-se um objeto BitmapData, 
que foi denominado de bitmap. Com o método 
draw(), desenhou-se a instância de mcCor 
dentro da variável bitmap: bitmap.draw(mcCor). 
Este procedimento é necessário, para permitir 
a manipulação dos pixels e assim obter a cor 
referente à posição do mouse. A cor é obtida 
com o método getPixel: bitmap.getPixel(mcCor.
mouseX, mcCor.mouseY).

A área que apresenta a cor é outro movieclip, 
que recebeu o nome de alvo. Para conseguir 
alterar sua cor é necessário utilizar o método 
ColorTransform(), ficando da seguinte maneira: 
alvo.transform.colorTransform = corTransf.
Este teste foi importante para aprender a capturar 
a cor de um determinado elemento, na posição 
em que o mouse se encontrava, e utilizá-la em 
outra área do aplicativo.
   
Após este primeiro passo, partiu-se para o 
teste n° 2 que, de certa forma, já é o início do 
Pintor Virtual. Neste teste procurou-se criar um 
ambiente bem próximo do desejado no aplicativo 
final. Utilizando a ideia de seleção de cor do 
primeiro teste, ampliou suas funcionalidades. 
Nele há uma imagem, na qual é escolhida uma 
cor a ser substituída por outra selecionada na 
paleta de cores. Na Fig. 12, A e B ilustram a 
execução do teste n° 2. 

 

A 

 

B 
Figura 12 – Imagem que mostra a execução do teste n° 2, antes 
(A) e depois (B) da alteração de cor.
Fonte: Próprio Autor.

Neste teste as cores são capturadas da mesma 
forma do anterior, o que há de novo é mais uma 
área para exibição da cor a ser alterada, e o 
evento de troca de cores na imagem, a partir da 
seleção desejada.

No evento que faz a atualização da imagem, 
substituindo a cor selecionada pela nova, surge 
o método threshold(). Ele é responsável por 
testar os valores dos pixels passados dentro de 
um limiar, e os “aprovados” recebem a nova 
cor. É necessário informar além do limite, uma 
máscara, a imagem que será testada e a nova 
cor.

O segundo teste tem uma grande valia já que 
praticamente alcança o objetivo proposto, 
faltando para tanto, apenas acessar as imagens 
da câmera e, escolhendo uma cor, substitui-la 
por uma nova.



78 79

ProjEto	Final
O projeto final é bem próximo ao segundo teste 
realizado, acrescenta-se a ele, o acesso à câmera. 
A Fig. 13 apresenta a tela inicial do Pintor Virtual, a 
seguir descrever-se-á o funcionamento do mesmo. 

 
Figura 13 – Tela inicial do Pintor Virtual
Fonte: Próprio Autor.

O programa solicita inicialmente permissão 
para acessar a câmera, após obtê-la, o usuário 
pode clicar na imagem e escolher uma cor para 
substitui-la. A nova cor substituirá todos os 
pontos (pixels), estando próximos ou não do 
ponto escolhido, basta estarem dentro do limiar 
determinado.

Para conseguir acesso aos pixels da imagem, 
é necessário encapsular o objeto vídeo em um 
movieclip e, posteriormente, este é desenhado 
através do método draw. Este procedimento 
é necessário porque não é possível acessar os 
pixels diretamente do vídeo.

São criados dois objetos BitmapData e um 
Bitmap, os dois primeiros são necessários para 
manipular as imagens da câmera e alterar suas 
cores, já o terceiro para a renderização das 
alterações, exibindo-as de forma sobreposta 
as da câmera em tempo real. As Figs. 14 e 15 
ilustram o Pintor Virtual em funcionamento

 
Figura 14 – Imagem da câmera antes da alteração
Fonte: Próprio Autor.

 
Figura 15 – Imagem da câmera após alteração de cor
Fonte: Próprio Autor.

Pintor Virtual em Dispositivos Móveis
O desenvolvimento deste aplicativo para 
dispositivos móveis é possível, o Flash CS 5 possui 
bibliotecas específicas para o desenvolvimento 
de aplicações para estes dispositivos. Em abril 
de 2010, foi adicionado ao Flash uma ferramenta 
de desenvolvimento específico para iPhone’s, 
o que de certa forma, pesou na escolha desta 
plataforma, neste trabalho. Mas em junho de 
2010, houve o rompimento da Apple com a 
Adobe, desenvolvedoras do iPhone e Flash, 
respectivamente. Com isso, a partir do iPhone 
4, produtos desenvolvidos com a tecnologia 
Flash não seriam mais compatíveis. Nesse ponto, 
conseguir-se-ia desenvolver o aplicativo para o 
produto, mas não haveria como testá-lo, pois o 
mesmo, não o reconheceria.
Para um eventual desenvolvimento destinado a 

este modelo, é necessário realizar modificações no 
código original. Essas mudanças são necessárias 
devido a algumas diferenças em relação ao 
computador comum, como por exemplo, não 
possuir mouse, e em algumas vezes tela sensível 
ao toque (Touchscreen).
No código trocar-se-ia os eventos de mouse 
(MouseEvent), pelos eventos de toque 
(TouchEvent).

telaPintor.addEventListener(MouseEvent.
CLICK,selecionar);
por
telaPintor.addEventListener(TouchEvent.Over, 
selecionar);

Esta troca deve realizar-se em todas as linhas que 
possuam eventos de clique do mouse.
Não foi possível realizar testes em modelos de 
iPhone, devido a alteração ocorrida no decorrer 
do projeto – o rompimento das duas marcas –, já 
que os emuladores encontrados, já trabalham com 
a versão que não possui mais suporte ao Flash.
Existem aparelhos, com outros tipos de sistemas 
operacionais, mas geralmente de código fechado 
e não disponível ao acesso do público. Estima-se 
que, em aparelhos que dêem suporte a aplicações 
Flash, o programa rodará normalmente, bastando 
apenas, realizar as alterações já citadas e 
eventualmente alguma modificação na forma de 
comunicação com a câmera.

RESuLTADOS E DISCuSSÕES

Os resultados obtidos com a pesquisa e o 
desenvolvimento do aplicativo estão dentro do 
esperado. Para uma primeira versão, alcançou-
se o objetivo de demonstrar que é possível, 
através da Realidade Aumentada, criar aplicações 
interativas com as quais o usuário pode trabalhar 
de forma simplificada e intuitiva. Mostrou-se 
também, que a RA não se resume em marcadores 
e renderização de imagens associadas a estes. 
O programa apresenta aspectos bons e ruins, 
que podem ser trabalhados em projetos futuros, 
obtendo-se resultados ainda melhores. 
Proporcionou-se ao usuário a oportunidade de 

“pintar” as imagens que vê em sua câmera em 
tempo real, mesmo que de forma limitada. A 
cor selecionada é substituída pela nova cor, que 
permanece, mesmo quando a câmera é girada. Se 
a mesma cor aparece em outros ângulos ou locais 
das imagens, é substituída de forma imediata. 
Para que a “pintura” desapareça, basta o usuário 
clicar em uma nova área do vídeo, selecionando 
uma nova cor, que só será substituída após um 
clique na paleta de cores.
Para utilizar o programa o usuário necessita 
ter o Flash Player 9 ou superior instalado, uma 
webcam de qualquer modelo – recomenda-se 
2.0 Mega pixels. Os conhecimentos específicos 
exigidos são: saber executar um programa e 
utilizar o mouse. Recomenda-se ainda, para uma 
melhor experiência, utilizá-lo em local com boa 
iluminação.

Fatores limitantes
– Dependência da qualidade da câmera: quanto 
melhor for a qualidade das imagens geradas, 
melhor será a identificação e a comparação dos 
pixels, fazendo com que a “pintura” seja melhor;
– Influência da iluminação: assim como a 
qualidade da câmera, tem influência direta no 
resultado final, quanto pior ou mais fraca for, 
pior será o resultado final;
– Necessidade de ajuste da máscara: a 
máscara utilizada para auxiliar a comparação 
e a identificação dos pixels pode necessitar 
de adequação, isto porque, dependendo da 
iluminação e qualidade das imagens obtidas, 
haverá variação de tonalidade e transparência de 
um local para outro.
À medida que se realizavam testes, procurou-se 
minimizar os efeitos destes fatores, sendo os de 
qualidade da câmera e ajuste de máscara os mais 
difíceis de se atenuar.

CONCLUSÃO

É inevitável concluir que a Realidade Aumenta 
veio para ficar, tornando-se a próxima geração 
de interfaces. Com o estudo realizado a respeito 
da evolução das interfaces, percebe-se que a RA 
chega para atender ao anseio dos usuários por 
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maior interatividade com a máquina, seja ela 
um computador, um videogame, um dispositivo 
móvel, etc. A sua aplicabilidade em várias áreas 
facilita a sua divulgação e propagação.
Já existem diversas bibliotecas nas mais variadas 
linguagens, e a tendência é que surjam novas e 
mais modernas técnicas de desenvolvimento 
de RA, o que facilitará ainda mais a sua 
popularização. Não há regras específicas para 
sua criação, a não ser a de conter interatividade e 
integração entre os mundos virtual e real.
Com o desenvolvimento do Pintor Virtual, foi 
possível o aprofundamento tanto nos conceitos 
de RA, quanto nos fundamentos da plataforma 
Flash, ao que parece, nasceu para criar projetos, 
cada vez melhores, para esta nova tecnologia 
de interfaces. É gratificante, saber que de 
certa forma, há múltiplas contribuições para a 
evolução de tal tecnologia.
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