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Crescimento econômico e capital humano: algumas considerações. 
 

 
 

Fabio Nogueira Carlucci1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Resumo: Neste trabalho, apresenta-se um modelo teórico que preconiza 
a existência de uma relação não-linear entre as variáveis crescimento 
econômico e capital humano (nível de escolaridade). Esta não 
linearidade explica os resultados contraditórios do papel do capital 
humano decorrente da hipótese de linearidade assumida nas estimativas 
econométricas. 
 
 
 
 
Palavras-chave: crescimento econômico, educação, capital humano. 
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Introdução 
 

Novos modelos teóricos preconizam a existência de uma relação 
não-linear entre as variáveis crescimento econômico e capital humano 
(nível de escolaridade). Esta não linearidade explica os resultados 
contraditórios do papel do capital humano decorrente da hipótese de 
linearidade assumida nas estimativas econométricas.  

Os testes de especificação indicam como modelo mais adequado 
o modelo de efeitos randômicos. Este modelo assume como hipótese que 
a casualidade decorre do capital humano.  

Por este motivo, recentemente, Dias e Dias e Lima (2005) 
adotaram como solução para esta questão da casualidade 
(endogeneidade) a utilização de estimativas dinâmicas em dados de 
painéis para os Estados do Brasil. Mas, a endogeneização da taxa de 
crescimento no modelo adotado na pesquisa citada decorre do caráter de 
bem público do conhecimento. 

Um novo teorema matemático, uma inovação tecnológica ou uma 
nova organização do processo produtivo podem ser copiados sem que o 
consumo por um agente impeça o consumo por outro. Mas, muitas 
vezes, os agentes e firmas buscam novas tecnologias em resposta a 
incentivos do mercado, isto é, as inovações não ocorrem por acaso, 
sendo sim o resultado de ações afirmativas de agentes em busca de 
vantagens financeiras.  

O fato de um agente ou outro ser o primeiro a obter uma certa 
inovação é um processo randômico, mas o crescimento de esforço em 
pesquisa implica em um crescimento no número de inovações para a 
sociedade. Por meio de uma patente, pode-se criar um bem parcialmente 
exclusivo.  

O abandono de concorrência perfeita permite que se endogeneize 
o processo de inovação tecnológica.  
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Revisão bibliográfica 
 

Com os trabalhos de Schultz (1962) e Denison (1962) têm-se 
uma primeira argumentação sobre a importância de se considerar o 
capital humano na função de produção agregada da economia e, 
portanto, uma tentativa inicial de se especificar a educação na 
determinação da produtividade da economia.  

Com o artigo de Uzawa (1965) tem-se a introdução do setor 
educacional no modelo de crescimento econômico com o objetivo de se 
atingir o crescimento contínuo e sustentado no longo prazo. A fonte de 
aumento da produtividade dos trabalhadores eram os trabalhadores do 
setor educacional.  

O modelo teórico de Lucas (1988) estabeleceu a importância do 
capital humano na obtenção (ou geração) do crescimento sustentado. 
Nesse modelo, o autor demonstra que o capital humano produz um efeito 
spill over que justifica os investimentos públicos em educação, em razão 
do conseqüente ganho social desse investimento.  

Sobre estimativas de taxas de retorno social de investimentos em 
educação, veja, por exemplo, Dias e Dias (2004). Há uma ampla 
literatura a respeito.  

Esses modelos preconizam que a acumulação de capital humano 
(escolaridade) aumenta  os coeficientes de produtividade da Economia. 
Esses resultados foram testados por Mankiw, Romer e Weil (1992). Na 
estimativa dos efeitos do capital humano sobre o crescimento 
econômico, os autores substituíram os investimentos em educação, na 
equação do modelo, pela quantidade de alunos matriculados no 
secundário. O resultado foi que o capital humano foi o agente principal 
da causa dos aumentos de produtividade nas economias dos países.  

Esses resultados foram contestados por Benhabib e Spiegel 
(1994), Klenow e Rodriguez-Clare (1997) e Wolf (2000). Estes autores 
encontraram um papel muito modesto para o capital humano na taxa de 
crescimento dos países. Krueger e Lindahl (2001) mostraram que estes 
resultados contraditórios são provenientes da especificação da relação 
entre crescimento econômico e nível de educação. Nas suas estimativas, 
a relação entre essas duas variáveis é não-linear e tem a forma de U 
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invertido. Isto significa que os resultados contraditórios são decorrências 
da especificação econométrica que está sendo estimada, pois os modelos 
anteriormente mencionados postulam uma relação linear entre essas 
variáveis. Assim, os trabalhos que encontraram um resultado positivo, 
provavelmente, estariam utilizando amostras nas quais predomina a fase 
crescente do gráfico, enquanto que os demais, provavelmente com uma 
amostra mais ampla, usando modelos lineares, não encontraram relação 
entre crescimento econômico e nível de escolaridade.  

Dias e Dias e Lima (2005) apresentaram trabalho sobre 
crescimento econômico e nível de escolaridade, utilizando estimativas 
dinâmicas em dados de painéis sobre os Estados do Brasil, no qual 
confirmam a existência de uma relação entre as variáveis escolaridade e 
crescimento econômico na forma de U invertido.  

Mostram em seu modelo que a taxa máxima de crescimento do 
PIB per capita foi alcançada  com os níveis de escolaridade entre 4,5 e 
4,7 anos, o que significa que o Estado com nível abaixo de 4,5 anos deve 
priorizar seus investimentos em educação. Cabe investigar a relação 
entre as variáveis crescimento econômico e nível de escolaridade usando 
modelos de efeitos randômicos, que os próprios autores desse trabalho 
reconhecem ser mais adequados, pelo que indicaram os testes de 
especificação. 

Por outro lado, as estimativas dos modelos econométricos têm 
como hipótese básica que a variável capital humano é independente, ou 
seja, causa do crescimento econômico. Cabe investigar essa casualidade, 
pois há na literatura questionamentos sobre a mesma. Neste aspecto, 
podemos destacar o trabalho de Hall e Jones (1999) que encontraram 
como fator explicativo para o crescimento econômico o capital social da 
economia ou suas instituições. Cabe investigar até que ponto as 
instituições (capital social) são a causa ou a conseqüência do capital 
humano. 
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Metodologia 
 

Estudo dos resultados decorrentes dos modelos de Romer (1990) 
com o objetivo de se estabelecer subsídios para o investimento em 
educação nos Estados do Brasil. 
 
Modelo de Romer (1990) 
 

No modelo teórico desenvolvido inicialmente por Romer (1990) 
o papel do setor público é acumular capital humano, isto é, todo imposto 
arrecadado é convertido em capital humano. A estrutura do modelo é: 

 
a) Os consumidores decidem o que vão consumir e poupar 

tomando a taxa de juros e salários como dados; 
b) Os indivíduos que possuem capital humano (trabalho 

especializado) decidem se vão utilizá-lo em pesquisa ou produção de 
bens finais, tomando como dados os estoques de conhecimento, o preço 
das inovações e o salário pago no setor de produção de bens finais; 

c) Produtores de bens finais decidem quanto vão usar de trabalho, 
capital humano e quais bens vão usar, tomando preços como dados; 

d) As firmas do setor intermediário escolhem preços para 
maximizar lucros, tomando como dados a taxa de juros e uma curva de 
demanda inclinada. Cada firma decide se vai começar a produzir 
determinado bem intermediário, tomando o preço da tecnologia como 
dado; 

e) As firmas do setor de pesquisas escolhem a quantidade de 
trabalho especializado que vão contratar, tomando como dados o salário 
e o preço que pode vender uma patente. O estado da tecnologia também 
é dado e influencia sua produtividade; 

f) A oferta de cada bem é igual à demanda. 
 
No setor de bens finais, as firmas que operam sob regime de 

concorrência perfeita, realizam a produção, Y , a partir da utilização dos 
vários bens intermediários existentes, do capital humano destinado a este 
setor YH   e de trabalho L .  
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Como a oferta desse último insumo é inelástica, sua eliminação 
do modelo não mudaria em nada o resultado.  

 
Os bens de capital utilizados são indexados de forma que, para 

Ai > , tem-se 0xi = . Isto é, A  representa a medida (extensão) da divisão 
do trabalho, o número de insumos intermediários existentes. Isto 
significa que novos insumos se somam aos antigos e o crescimento, 
seguindo as idéias de Adam Smith, realiza-se via maior divisão do 
trabalho, aqui entendido como introdução de novos insumos 
intermediários.  

 
Os aspectos contemplados são: i) o papel do setor público na 

acumulação de capital humano; ii) o papel do setor produtor de bens na 
acumulação de capital físico; iii) a caracterização do setor de capital 
humano no aumento de produtividade dos agentes econômicos.A função 
de produção linear pode ser representada da seguinte forma: 
                                                                         
                                          k)h(Ay =                                                        (1) 
 
onde y  é a produção por trabalhador: A(h) é o nível de tecnologia o 
eficiência do capital físico por trabalhador associado ao capital humano 
(h); e k é o capital físico. Nesse modelo, o estoque agregado da 
economia é hnH = , onde n  é o número total de trabalhadores. 
 
               Naturalmente, na equação (1), quanto maior é o nível médio da 
escolaridade h , maior é a produção de tecnologia e, conseqüentemente, 
a produtividade. Este efeito gera benefícios agregados para a economia, 
permitindo que a acumulação de capital físico k pelos indivíduos seja 
independente das demais variáveis. A variável h  é acumulada por um 
setor educacional, que recebe transferências governamentais, obtidas por 
meio de impostos sobre o setor produtivo. O nível de taxação dos 
impostos na economia é escolhido de maneira que os benefícios 
resultantes sejam iguais aos sacrifícios impostos na produção. 
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                  A função de bem-estar, que descreve o comportamento dos 
indivíduos, pode assumir a forma seguinte: 
 

                         dte
1

1c)c(u t1t  

0 

1
ρ−

σ−

∫ σ−
−

= , para 1≠σ                                 (2) 

 
onde c  é o consumo e a elasticidade de substituição intertemporal é 

igual a 
σ
1 .  

O consumidor desconta a utilidade futura a uma taxa de preferência ρ .  
A restrição é dada pela equação diferencial: 
 
                                     ck)H,h(A)1(k −τ−=&                                           (3) 
 
onde k&  é a variação do estoque de capital; τ  é o tributo do governo, que 
é igual a seu gasto com educação; A  é a tecnologia; k  é o estoque de 
capital; e c  é o consumo per capita. Assume-se, nesse modelo,que a 
população e os trabalhadores crescem a uma taxa constante e igual a n . 
Como, nesse modelo, o nível de esforço em direção a acumulação de 
capital humano é equivalente ao nível de taxação do produto, τ , tem-se: 
 
                                       hh δτ=&                                                              (4)   
   
onde δ  é a medida de eficiência do setor educacional. O Hamiltoniano 
das equações (2), (3) e (4), expresso  em termos do valor presente, com 
taxa de desconto no tempo ρ , é: 
 

                       )h(]cAk)1[(
1
cH 21

1

δτλ+−τ−λ+
σ−

=
σ−

                              (5) 

 
Observa-se que 1λ  e 2λ  representam os preços dos capitais físico e 
humano, respectivamente, em termos de utilidades (preço sombra). 
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As condições para a maximização de (5) são: 
 

1c0
c
H

λ=⇒=
∂
∂ σ−  ; hAk0H

21 δλ=λ⇒=
τ∂

∂ ; 
k
H

11 ∂
∂

−=ρλ−λ& ; 

h
H

22 ∂
∂

−=ρλ−λ&                                                                                      (6) 

 
As condições de transversalidade são: 
 
               0e)t()t(klim t

1t
=λ ρ

∞→
  e    0e)t()t(hlim t

2t
=λ ρ

∞→
                             (7) 

 
Após especificações adequadas com as equações (1) – (7), obtemos a 
taxa de crescimento da economia, yg , dada por: 
 

               )
A

hAA)[1(
k
k

A
A

y
yg h

y
δ

−τ−=+==
&&&

                                          (8) 

onde 
h
AA h ∂
∂

= .  

 
Como a variável A  é uma função do capital humano, temos que a 

taxa de crescimento do PIB per capita depende única e exclusivamente 
do nível do capital humano da economia. Considerando-se 2bhahA −=  , 
como em Krueger e Lindahl (2001), teremos: 
 
                2

y bh)1(ah)1()1(g τ−−τ−+δτ−−=                                         (9) 
 
onde a e b  são constantes positivas a serem estimadas. O resultado em 
(9) mostra que nesse modelo a taxa de crescimento do produto per capita 
de longo prazo depende do esforço na acumulação de capital humano 
(h). No RHS, tem-se que a taxa de crescimento passa a positiva somente 
se a economia ter alcançado um determinado nível de capital humano.  
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Na Figura 1, apresenta-se o resultado de simulação da equação 
(9) para os seguintes parâmetros: 15,0=τ , 03,0=δ , 02,0a =  e 

002,0b = . 

Figura 1 - Resultado de Simulação: Taxa de crescimento anual e nível 
de escolaridade
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Para esses valores dos parâmetros, a taxa de crescimento do 

produto per capita torna-se positiva quando o nível de escolaridade 
ultrapassa 1,8 ano. A partir desse valor até, aproximadamente, 5 anos de 
escolaridade em média, temos uma forte influência do capital humano na 
taxa de crescimento. Naturalmente, a simulação realizada não determina 
o efeito de causalidade. Para estimarmos a relação causal, especificamos  
a relação (9) por: 

 
                     enhhhg 3

2
210y +β+β+β+β=                                         (10) 

 
onde δτ−−=β )1(0 ; a)1(1 τ−=β ; b)1(2 τ−−=β ; e e  representa os erros 
da estimação de regressão.  
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Estimativas econométricas 
 

Na pesquisa de Dias e Dias e Lima (2005), foram testados dados 
referentes aos Estados do Brasil, no período de 1985 a 2000, tendo como 
fonte o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA1 . Com 416 
observações utilizadas e o Estado de Tocantins desconsiderado (por 
apresentar dados somente a partir de 1990), foram usadas basicamente 
três variáveis: a) Taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita dos Estados; b) Média da escolaridade das pessoas com 25 
anos ou mais nos Estados, medida em número médio de anos que 
freqüentaram a escola; c) Número médio de horas trabalhadas por 
semana nos Estados, como proxy da instituição mercado de trabalho de 
cada Estado. A tabela a seguir apresenta as variáveis dos Estados de 
forma sumarizada: 
Tabela 1 –  Sumário dos Dados dos Estados Brasileiros: Período 1985-2000 

Variável  Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Observações 
gy       
 Total 0,0358 0,0761 -0,1787 0,2867 N = 416 
 Entre  0,0135 0,0039 0,0643 N = 26 
 Dentro  0,0751 -0,1705 0,2853 T = 16 
n       
 Total 41,5 2,9 32,3 48,9 N = 416 
 Entre  1,9 36,7 44,3 N = 26 
 Dentro  2,2 32,4 47,6 T = 16 
h       
 Total 4,83 1,23 2,05 8,17 N = 416 
 Entre  1,15 2,90 7,54 N = 26 
 Dentro  0,49 3,47 5,87 T = 16 
h2       
 Total 24,86 12,20 4,22 66,86 N = 416 
 Entre  11,46 8,92 57,14 N = 26 
 Dentro  4,72 11,67 36,63 T = 16 

      Fonte: IPEA / Dias e Dias e Lima (2005) 
 

                                                 
1 www.ipeadata.gov.br 
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Na Tabela 1, observa-se que para a primeira variável, que é a 
taxa de crescimento do PIB per capita dos Estados no período, a média é 
de 3,58% com desvio padrão 7,61%. A menor taxa de crescimento dos 
estados é –17,87% e a maior 28,67%. Essas taxas são potenciais outliers, 
que tendem a ser absorvidos por meio da utilização de variância 
específica de painéis. A especificação do modelo econométrico para a 
equação (10) é: 
                            t,it,it,i xy ε+β=                                                            (11) 
                             t,iit,i η+α=ε                                                            (12) 
onde t,iy  representa a variável dependente com 26,..,1i =  e 16,...,1t = .  

A matriz das variáveis independentes é t,ix  e t,iε  é o vetor que 
contempla os efeitos fixos. As hipóteses estimadas para (11) e (12) 
foram: 

 
0)][E i =α ; 0][E t,i =η ; ασ=αα ][E ii ; nt

2 I´][E ησ=ηη ;  0][E ji =αα  se ji ≠              
(13) 
 
A Tabela 2  a seguir sumariza os resultados: 
Tabela 2 – Os modelos de efeitos fixos e randômicos explicando a taxa de crescimento 
do PIB per capita 

 
Variáveis 

(1) 
Fixo 
(2) 

Randômico 
(3) 

h  -0,0238 
(-0,0313) 

-0,00349 
(0,0186) 

2h  0,0185 
(0,0033) 

0,00028 
(0,00189) 

Constante 0,14048 
(0,074) 

0,0475 
(0,0445) 

2R  0,006 0,006 

ασ  0,015 0 

ησ  0,077 0,077 

F(25,388) All )( iα = 0 Prob(0,974)  

N 416 416 
        Fonte: Dias e Dias e Lima (2005) 
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A priori, como se observa na tabela acima, o teste F (coluna 1) 
indica que o modelo mais adequado é o de efeitos randômicos. Por outro 
lado, de acordo com o teste de especificação de Hausman (1978), os 
coeficientes dos modelos de efeitos fixos e randômicos são idênticos, 
portanto a melhor especificação é de efeitos randômicos, pois considera 
a condição de ortogonalidade entre os coeficientes fixos e as variáveis 
independentes. O resultado do teste de 2χ  = 1,02, nos dá uma aceitação 
de igualdade dos coeficientes de 60,03%. Esta probabilidade confirma o 
modelo de efeitos randômicos como o mais adequado. Como este teste 
sofre influência da autocorrelação, foi efetuado, também, o teste de 
Máxima Verossimilhança (MV) proposto por Breuch e Pagan (1980) 
para efeitos randômicos e Baltagi e Li (1995) para efeitos randômicos 
em conjunto com a autocorrelação (MVA). Estes testes informaram que 
o modelo de efeitos randômicos é o mais adequado, como podemos 
observar na Tabela 3 a seguir: 

 
Tabela 3 – Testes randômico e correlação serial 

 
Testes 

(1) 
Resultado do Teste 

(2) 
Probabilidade 0H  

(3) 
Efeitos randômicos   
MV: 0)(Var i =α  -1,89 0,98 
MVA: 0)(Var i =α  -1,47 0,93 
Correlação serial   
MV: 0=ρ  2,15 0,14 
MVA: 0=ρ  0,73 0,39 
Teste conjunto   
MV: 0)(Var i =α  e 0=ρ  4,31 0,12 
Fonte: Dias e Dias e Lima (2005) 
 

Para mais robustez, foi efetuado o teste de autocorrelação 
proposto por Woodridge (2002). O resultado do teste F(1,25) = 0,134 
indica uma probabilidade de 71,99% de aceitação da não existência da 
autocorrelação de primeira ordem. O teste de heterocedasticidade de 
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Greene (2000), que verifica a igualdade das variâncias entre os painéis, 
resultou 2χ = 122,58, informando que a probabilidade dos painéis terem 
a mesma variância é nula. Desta forma, tem-se a presença de 
heterocedasticidade nos dados. Assim, esses testes apontam para um 
modelo de efeitos randômicos que deve ser corrigido para 
heterocedasticidade.  

 
 A dinâmica do modelo 
 

As estimativas dinâmicas consistem em observarmos se o nível 
de escolaridade precede a do crescimento econômico, de acordo com o 
modelo teórico. Modificando-se  a equação (11), considerando-se os 
efeitos do crescimento passado sobre o crescimento atual em nível e 
diferença, obtemos: 

 
t,it,i1t,it,i xyy ε+β+α= −                                                                           (14) 

)()xx()yy(yy 1t,it,i1t,it,i2t,i1t,i1t,it,i −−−−− ε−ε+β−+−α=−                          (15) 
 

Conclusão 
 
Por meio desse modelo e do método de momentos generalizado, 

Dias e Dias e Lima (2005) concluíram que o nível de escolaridade que 
causa maior crescimento econômico se situa entre 4,5 e 4,7 anos. Nesse 
estudo foi usada uma defasagem de 5 anos e a pesquisa foi realizada 
somente para a população acima de 25 anos. Cabe ampliar esse espaço 
amostral. No resultado da simulação, apresentado na Figura 1, há uma 
aproximação desse resultado, devido aos valores dos parâmetros 
escolhidos.                                                             
            Nesta pesquisa, com base em outros modelos, como por exemplo 
o modelo de Aghion & Howitt, pode-se  testar  novamente os dados 
referentes aos Estados do Brasil, no período de 1985 a 2000, tendo como 
fonte o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA1 , usando 
basicamente as mesmas variáveis anteriores e outras que se fizerem 
                                                 
1 www.ipeadata.gov.br 
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necessárias, para se obter o valor ótimo de z, relacionado com o  nível de 
escolaridade. 

A partir desses resultados, propomos construir um novo modelo 
que contemple a mão-de-obra qualificada e a mão-de-obra especializada, 
gerando subsídios para os investimentos em educação nos Estados do 
Brasil.  
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Corrente Crítica – a Teoria das Restrições aplicada à Gestão de Projetos 
 
 
 
 
 

Julio Celso Noguchi1 
 
 
 
 
Resumo: Este artigo discute a questão da otimização da Gestão de 
Projetos, atividade que vem crescendo em importância nos dias atuais. 
Inicialmente, é apresentada a história do desenvolvimento da gestão de 
projetos, mostrando em seguida, a definição da teoria das restrições, 
passando pela sua essência, onde é enfocado o algoritmo da teoria, 
finalizando com sua aplicação na gestão do tempo de um projeto. 
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Introdução 
 
 Projetos são realizados desde os tempos antigos como atestam as 
Pirâmides no Egito, a Grande Muralha na China, os Grandes Aquedutos 
em Roma ou o Templo de Salomão em Jerusalém. Entretanto, foi nos 
últimos cinqüenta anos que o Gerenciamento de Projetos começou a 
tomar a forma atual. 
 Um divisor de águas na história recente do gerenciamento de 
projetos foi o empreendimento Polaris, ou seja, a construção de um 
submarino nuclear americano, em 1957. Cercado de riscos e incertezas, 
o projeto mobilizou muitas organizações, com uma logística complexa e 
metas bastante ambiciosas. A marinha criou um grupo tarefa para gerir o 
projeto e delegou à uma equipe de consultores o desenvolvimento de 
instrumentos de controle para esse empreendimento: nascia o PERT - 
Program Evaluation and Review Technique. Quase ao mesmo tempo, 
em 1959, seu irmão gêmeo o CPM - Critical Path Method, era 
desenvolvido pela Dupont Chemical.  

O gerenciamento tradicional e atual de projetos permitiu a 
realização de ações impressionantes, como colocar o homem na lua, a 
construção de plataformas de petróleo, construção de cidades, o Túnel 
do Canal da Mancha entre outras. 
 Desde então, a preocupação empresarial e acadêmica no 
gerenciamento de empreendimentos tem crescido em progressão 
geométrica. Num cenário, cada vez mais competitivo, complexo e 
dinâmico, as organizações tiveram que se adaptar, redimensionando sua 
população, reduzindo o número de níveis hierárquicos, potencializando 
seu pessoal, para que sejam formadas parcerias e cadeias de valor. Os 
gerentes de projeto devem prosperar no caos,e a importância da gestão 
de projetos cresceu enormemente.  
  Todo o corpo de conhecimento de projetos é permanentemente 
atualizado pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI), uma 
instituição americana que publica anualmente o A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge - PMI Standards- PMBOK. 
 O domínio deste corpo de conhecimento em gerenciamento de 
projetos é extremamente útil, porém de longe não é suficiente para 
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garantir resultados satisfatórios, pois ainda ocorrem muitos problemas de 
atraso, de custos e de escopo. 
 A história da humanidade está recheada de exemplos, os atrasos 
são comuns, os orçamentos dificilmente são cumpridos e o escopo 
original nem sempre é preservado. A abordagem tradicional ao 
gerenciamento de projetos está prejudicada, pois várias deficiências 
foram sentidas: desde insuficiente foco nos clientes, a falta de uma 
assistência pós-entrega até ao demasiado enfoque dedicado às 
ferramentas de programação, orçamentação e alocação de recursos, 
desviando a atenção da organização de outros problemas como gerenciar 
e satisfazer as necessidades dos clientes, motivar os funcionários e 
adquirir habilidades políticas. 
 É fato que as organizações cada vez mais vem sendo forçadas a 
otimizar processos, minimizar seus custos e prazos, e aumentar sua 
produtividade, sob pena de se não o fizerem, perderem mercado em um 
mundo cada vez mais competitivo e sem fronteiras. Como atingir estes 
objetivos tem sido na verdade o grande desafio enfrentado por seus 
gestores.  
 
Definição da teoria  
 
  Diante deste cenário, surge a Teoria das Restrições(Theory of 
Constraint - TOC) preconizada pelo físico israelense Eliyahu Goldratt 
(1986), a qual incorpora um conceito sistêmico nas organizações. Este 
conceito da empresa em uma visão sistêmica aparece primeiramente com 
Bertalanffy (1977) que conceituou a organização como um sistema de 
variáveis mutuamente dependentes e que deveria ser estudada como um 
sistema. Desta forma, as operações e os processos passam a fazer parte 
de uma teia de inter-relações interdependentes. Para o conceito 
taylorista, estas relações não existiam e cada atividade deveria ser tratada 
individualmente, inclusive os trabalhadores. Já no conceito do sistema 
Toyota de produção, estas relações são separadas por dois eixos e 
interligadas através do Kanban.  
 No entanto, é com a teoria das restrições que este conceito 
sistêmico passa a ser incorporado às organizações, as quais passam a ser 
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vistas como uma grande corrente composta por diversos elos 
interdependentes. O conceito chave é que sempre haverá um elo mais 
fraco onde a corrente rompe e este deve ser protegido. Assim sendo, 
pode-se observar uma ruptura conceitual com o paradigma taylorista e 
similaridades com o sistema Toyota de produção. Com Taylor havia 
uma crença que melhorias locais necessariamente melhorariam o 
resultado global, pois a premissa era que o todo é a soma das partes. 
Com a teoria das restrições, esta premissa é alterada e conceitua que a 
melhoria do elo mais fraco da corrente chamado de gargalo ou restrição 
resultaria na melhoria do todo. Desta forma, existe uma necessidade da 
análise sistêmica da organização como um todo, atacando o ponto mais 
frágil. Fazendo uma analogia com o paradigma taylorista e com a teoria 
das restrições, pode-se dizer que o primeiro se preocupava com o peso 
da corrente e o segundo, com a resistência da mesma. A relação com o 
sistema Toyota de produção está na sincronização das atividades da 
corrente por meio do Kanban, impossibilitando a geração de estoques 
intermediários e sincronizando a produção. Com a TOC, este processo é 
similar, porém, identifica-se a restrição do sistema e a vincula às demais 
atividades da empresa. 
 
A sua essência  
 

A restrição de um sistema é nada mais do que qualquer coisa que 
impeça o sistema de atingir um desempenho maior em relação a sua 
meta (Goldratt, 1990). Para tanto, é fundamental conhecer a meta do 
sistema em questão e as medidas que vão permitir o julgamento do 
impacto de qualquer ação local nessa meta. De acordo com a teoria, e 
com base na premissa que a principal meta de uma empresa 
normalmente é seu resultado financeiro, se a empresa não possuísse uma 
restrição, seu lucro seria infinito. Partindo deste princípio, são 
considerados dois tipos de restrições: físicas e não-físicas (políticas e 
emocionais). A TOC procura tratar estas restrições por meio do seu 
“Processo de Pensamento” (Thinking Process) e respondendo as 
seguintes perguntas: Como provocar a mudança ? O que mudar ? Mudar 
para o que ?  
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A interpretação do Processo de Pensamento proposto pela TOC é 
de que para uma lista de sintomas observáveis, deve ser feita uma análise 
de causa-e-efeito com objetivo de identificar a causa principal do 
problema. Nas organizações, o problema principal é inevitavelmente um 
conflito não resolvido, chamado pela teoria de Core Conflict ou Conflito 
Principal. Desafiando as premissas lógicas por trás do conflito principal, 
sua restrição é identificada, permitindo assim traçar estratégias para 
melhoria de desempenho. Como cada organização apresenta sua própria 
cultura, um plano específico para implementação das estratégias é 
elaborado, incluindo as ações a serem tomadas, por quem e quando.  

Os processos envolvidos na TOC, e apoiados nas perguntas acima, 
reconhecem que a performance da cadeia de valor de um sistema é 
ditada por sua restrição principal e o algoritmo resultante para 
maximizar a performance desta cadeia é a seguinte:  

 
1. Identificar a restrição  
2. Decidir como explorar a restrição  
3. Subordinar e sincronizar todo o resto à decisão acima  
4. Elevar a performance da restrição  
5. Se em qualquer um dos passos anteriores, a restrição principal 

for alterada, volte ao passo 1  
 
Estes são os chamados “5 Passos da TOC”, que promovem a 

fundação para as mais diversas soluções, incluindo inventário, cadeia de 
suprimentos, contabilidade, desenvolvimento de produtos e gerência de 
projetos. 

Outros dois princípios da TOC são: 
“Uma hora perdida no gargalo (restrição) é uma hora perdida no 

sistema inteiro.” 
“Uma hora economizada num NÃO gargalo é uma miragem.” 

 
Aplicação na gestão de projetos 
 

Muito popular na indústria de manufatura, o conceito passou a 
ser aplicado ao gerenciamento de projetos recentemente, com bons 
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resultados na diminuição das durações de projetos e aproveitamento dos 
recursos. A TOC descreve que todo projeto tem uma ou mais restrições, 
que é o gargalo que impede o resultado, ou desempenho, de melhorar. 
As restrições nos projetos são, geralmente, de recursos. A idéia é que o 
todo deve melhorar e os elementos devem ser somente bons o suficiente 
para manter o desempenho no seu máximo, o que geralmente é limitado 
pelo elemento restritivo. De nada adianta investir na otimização de 
outros elementos que ficam ociosos.  
 A Corrente Crítica ou CCPM (Critical Chain Project 
Management), é a aplicação da TOC ao ambiente de projetos. Pode ser 
definida como uma abordagem gerencial e de diagramação de rede, que 
leva a uma significativa melhora na performance de projetos, buscando 
resolver seus conflitos principais. Como na Teoria das Restrições, a 
CCPM busca obter esta melhora desafiando diversas premissas 
existentes hoje na maneira tradicional de planejamento e controle de 
cronogramas. 

A primeira premissa quebrada é que o melhor lugar para inserção 
de segurança no projeto é dentro de cada atividade individualmente. 
Existe uma tendência natural das pessoas de passarem estimativas de 
tempo extremamente superestimadas em função de possíveis futuras 
cobranças e também da manutenção da estabilidade de seu próprio nível 
de conforto. Como exemplo, se uma atividade leva em média 13 dias 
para ser completada, a estimativa normalmente oferecida pelo 
responsável da atividade é de no mínimo 40% mais alta do que a essa 
média. Isso ocorre em função da inserção de uma margem de segurança 
embutida na atividade específica. E a experiência mostra que quanto 
mais experiente o recurso, maior a inserção de segurança. 

Este fenômeno, se multiplicado por todas as atividades do 
diagrama de rede de um projeto, leva inevitavelmente ao aumento 
desnecessário do tempo para realização do mesmo. A Corrente Crítica 
sugere uma diminuição agressiva na estimativa de tempo por atividade 
Especificamente, essa estimativa é reduzida ao ponto onde as pessoas 
responsáveis por cada atividade acreditam que seja uma estimativa 
agressiva, porém não impossível de ser realizada. Normalmente isso 
resulta em uma estimativa baseada na média da duração de uma 
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atividade, no lugar de uma estimativa com grandes margens (90-95%) de 
segurança. Em alguns casos isso pode significar uma redução de mais de 
50% na estimativa originalmente obtida.  

Uma vez considerando essa margem de segurança que os 
profissionais envolvidos em projetos normalmente embutem em seus 
cronogramas, como explicar os constantes atrasos a que os projetos são 
submetidos ? São várias as causas, dentre elas:  

Síndrome do Estudante: É característico da natureza humana 
esperar até que uma tarefa fique realmente urgente para realizá-la; e 

Lei de Parkinson: o trabalho se expande para preencher todo o 
tempo disponível. Mesmo que uma tarefa seja completada antes do 
tempo, o recurso gasta todo o tempo que resta para “terminar de 
completá-la”. Esta inclusive é uma das razões da metodologia da 
Corrente Crítica: eliminar os marcos de entrega (milestones) como são 
conhecidos. O que passa realmente a importar é a data final do projeto.  

Com base nas causas apresentadas acima, a CCPM propõe uma 
redução em média, de 50% na estimativa de cada atividade inserida no 
cronograma. No entanto, essa diminuição da segurança colocada em 
cada atividade, torna o projeto bem mais vulnerável à possíveis atrasos 
derivados das mudanças e incertezas a que todo o projeto é submetido. A 
CCPM gerencia este fato com a colocação de parte da segurança (tempo) 
removida das atividades individuais em “pulmões” (buffers) ao final de 
cada caminho da rede (críticos e não-críticos).  

Outro paradigma quebrado pela CCPM é a redução significativa 
da multitarefa, que só degrada o projeto. A CCPM consegue isso por 
meio da eliminação da contenção de recursos durante o desenvolvimento 
do diagrama de rede. Uma vez que a contenção de recursos é eliminada, 
a corrente crítica (principal restrição do projeto) é definida como o maior 
caminho através da rede, considerando as dependências de atividades e 
de recursos. Este procedimento difere do caminho crítico proposto pelo 
tradicional método CPM (Critical Path Method) e inventado em 1958, 
que só considera as dependências entre atividades.  
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Passos para a criação de um diagrama de rede com base em 
CCPM:  
 
1. Criar a rede.  

 
Supondo um diagrama de rede feito da maneira tradicional, 

observam-se 2 possíveis caminhos conforme exemplificado nas figuras  
abaixo. Da maneira tradicional (CPM), teríamos um projeto com 22 dias 
de duração (Fig 1). As letras em cada atividade representam os recursos 
associados.  
 

 
Fig 1 – Cronograma inicial tradicional de um projeto. 

 
Pelo CCPM, o primeiro passo seria usar os tempos médios por 

atividade conforme explicado anteriormente. A seguir, devem ser 
utilizados os tempos mais tarde de início para os caminhos não críticos, 
seguindo a lógica da rede (Fig 2). 

 

 
Fig 2 – Cronograma inicial de um projeto utilizando o CCPM. 
 



 637 

2. Identificar a Corrente Crítica. 
 

Pela situação exposta na figura anterior, o recurso B teria que 
estar realizando duas atividades paralelas ao mesmo tempo, o que é 
impossível. Uma vez criada a rede, toda contenção de recursos deve ser 
eliminada para facilitar a identificação da corrente crítica, conforme a 
Fig 3. A corrente crítica é definida como sendo o maior caminho através 
da rede, levando-se em conta as dependências entre tarefas e também de 
entre recursos. 
  No nosso exemplo, a corrente crítica seria aquela que passa pelas 
atividades: delta, gama, ômega, beta e epsilon. 

 
Fig 3 – Cronograma com a corrente crítica identificada 
 
3. Proteger a corrente crítica.  

 
Uma vez identificada a corrente crítica e a fim de evitar uma 

vulnerabilidade indesejável em relação ao tempo de duração do projeto, 
é colocada parte da segurança removida das tarefas individuais em 
“pulmões” (buffers) ao final de cada caminho da rede. Inicialmente, é 
inserido o “Buffer de Projeto” (PB) ao final da corrente crítica, calculado 
normalmente com 50% do total da segurança retirada de cada tarefa. No 
caso do exemplo da figura 4, o PB foi calculado com 6.5 dias. Após a 
inserção do PB, são inseridos também os chamados “Feeding Buffer” 
(FB) em cada caminho convergente com a corrente crítica. A fórmula do 
calculo dos FB’s é equivalente a do PB.  
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Fig 4 – Cronograma com o FD e BF inseridos 
 
4. Elevar a performance da corrente crítica 

 
 Caso seja necessário “elevar” a corrente crítica, será preciso 

adicionar novos recursos ou descarregarem-se os recursos existentes 
durante certos intervalos de tempo para romper os eventuais conflitos.  

 
Conclusão  

 
A TOC é, então, um modelo de pensamento, que nos faz repensar 

a forma de gerir as organizações. Tradicionalmente as empresas buscam 
os “ótimos locais”, procurando resolver o “melhor” possível todos os 
problemas da organização. A TOC demonstra claramente que isto é 
inadequado e desvia o foco para os gargalos da organização. Havendo 
foco nos verdadeiros gargalos, o resultado global será muito maior que o 
somatório dos vários ganhos locais. 

Outra consideração a ser feita é que as organizações nos dias de 
hoje não podem mais se dar ao luxo da condução de projetos de maneira 
somente empírica. Também não parece lógico continuar insistindo 
somente no formato tradicional de gerenciar projetos, que 
comprovadamente apresentam e podem induzir a limitações de 
performance.  

Resumindo: 
“o ótimo global não é a soma dos ótimos locais.” 
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“uma corrente será tanto mais forte quanto for o seu elo mais 
fraco.” 
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Dinâmica de motivação: a visão comportamental da sociedade em 
relação a presidiários e ex-presidiários 

 
 

Leila Soares Teixeira1 
 
 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância da 
Pesquisa na tomada de decisões para implementar estratégias de  
motivação na intenção de gerar novos comportamentos ou motivar 
mudanças de comportamento. Tendo como objetivo principal,  apontar a 
pesquisa como ferramenta fundamental a ser utilizada dentro do 
processo de escolha nas estratégias de marketing. 

O assunto de investigação é o comportamento social em relação a 
presidiários e ex-presidiários, com pesquisa aplicada através de 
questionário proposto.  

Uma das alternativas é, através do grupo de foco  (Shiffman e 
Kanuk, 2000) pesquisado, compreender este comportamento e se 
necessário  ou desejado, após uma avaliação positiva possitum 
(Nusdeo,2000), tentar criar mecanismos de promoção e motivação a 
novas posturas diante dos fatos apresentados. 

O grupo de foco pesquisado foi os alunos da turma do 4º 
semestre do curso Comunicação Social da Faculdade Brasília de 
Tecnologia, Ciências e Educação – DF (FAC / 2005). A pesquisa se 
desenvolve dentro do campo de estudos do comportamento do 
consumidor e abrange a área de atuação de Marketing de Causas Sociais. 
            
Palavras-chave: Pesquisa, comportamento, necessidade e motivação, 
processo de escolha, formação de opinião, Marketing Social 
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Introdução 
 

O campo de estudos do comportamento do consumidor é um 
campo muito dinâmico. Há grande diversidade de pontos de vista, assim 
como diversidade de enfoques e métodos de pesquisa. Os princípios do 
comportamento do consumidor são usados nas estratégias de marketing 
para tomadas de decisões. 

Na nova sociedade globalizada, cada vez mais cresce a 
descoberta no campo do comportamento do consumidor para promover 
causas sociais (Giglio,2003). Esta pode Ter objetivos variados apoiando 
organizações sociais, filantrópicas e outras, no sentido de corrigir males 
sociais e/ou alterar comportamentos.  

Já se pode detectar através de estudos, a  eficácia de muitas 
campanhas publicitárias destinadas a promover comportamentos sociais 
“desejáveis”.  

O estudo do comportamento do consumidor procura explorar as 
necessidades e motivações deste consumidor, reconhecendo tanto bases 
racionais como emocionais para a tomada de decisão, onde este é visto 
como indivíduo, relacionando seu eu e sua auto imagem. 

Este trabalha com o conceito de que, o consumidor através da 
percepção pode e passa por um processo de aprendizagem constante.  

No campo de estudos de Comportamento do Consumidor,  há 
uma constante preocupação com as dimensões sociais e culturais do 
comportamento do consumidor. Sendo prática constante a investigação 
dos impactos de valores sócio - culturais, de crenças e costumes, 
refletido neste comportamento.  

Hoje pode-se afirmar que devido a um mercado cada vez mais 
global, existe um comportamento intercultural do consumidor. 

O debate acontece desde a influência pessoal a formação de 
opinião. A busca em motivar comportamentos, parte do pressuposto de 
que, “a motivação é a força motriz interna de um indivíduo que o impele 
a ação (Schiffman e Kanuk 2000)”. É dentro deste contexto que, este 
trabalho relata e apresenta a pesquisa realizada dentro do curso de 
Comunicação Social da Faculdade Brasília de Tecnologia, Ciências e 



 643 

Educação – DF, visto que, através da motivação (estratégia de 
marketing), um novo comportamento pode ser orientado.  

Este apresenta além de todas as etapas da pesquisa quantitativa,   
a etapa de motivação (qualificação) e  seus dados conclusivos.  Após o 
processo ou estratégia de motivação, o grupo de foco como pode ser 
visto, apresentou um repensar de opinião e são conduzidos e 
reorientados a um comportamento “desejável” dentro do objetivo final 
da estratégia do grupo de pesquisa . 

De acordo com os conceitos apresentados, este “novo” 
comportamento  orientado com objetivo especifico, é motivado por esta 
nova aprendizagem. 
 
O Processo de pesquisa,  grupo de foco e seu desenvolvimento 
 

O campo da pesquisa do consumidor se desenvolveu como uma 
extensão do campo de pesquisa de mercado. Muitos são os membros do 
mundo acadêmico de várias áreas do comportamento do consumidor que 
trabalham com o desenvolvimento das ciências sociais na área 
experimentalista. “as entrevista pessoais são uma parte importante do 
processo de pesquisa interpretativista (Schiffman e Kanuk)” . 

Considerado, pós - modernista este modelo   usa a etnografia e a 
semiótica como metodologia de pesquisa. O método experimentalista   
tenta entender símbolos não verbais de um público - alvo para estimular, 
persuadir ou mesmo inibir determinadas atitudes. 

A pesquisa realizada com a turma de Comunicação Social da 
Faculdade Brasília em novembro de 2005 (Grupo de foco)  turma do 
quarto   semestre,  versa sobre a aceitação sem reservas ou não de ex - 
presidiários ou de condenados em liberdade condicional, principalmente 
na volta ao mercado de trabalho.  

Esta combinou dados de pesquisa positivista com pesquisa 
interpretativa onde o primeiro passo foi definir o objetivo, e com  
cuidado  formatar o questionário para a fase  quantitativa para coleta 
inicial de dados (questionário com 16 perguntas como consta logo a 
seguir). 
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Escolhido o grupo a ser entrevistado  (alunos do 4º semestre de 
Comunicação Social da Faculdade Brasília / FAC), Estes foram reunidos 
em sala de aula e receberam o questionário da pesquisa para responder. 
Ninguém deveria colocar o nome. No alto do documento/questionário 
tinha um espaço para se colocar a letra de cada um, que foi retirada em 
sorteio sem ninguém além dele mesmo, o entrevistado, saber.  

Terminada esta fase (segundo passo) que teve média de duração 
de 5 a dez minutos. Os questionários foram recolhidos e colocados em 
um envelope com a letra protegida para que não se tivesse acesso, ainda.  

Como terceiro passo o grupo foi exposto a um vídeo de 45 
minutos que contava e tinha por tema a história de quatro detentos no 
Rio de Janeiro, condenados a prisão por mais de 70 anos, por roubo 
seguido de morte (latrocínio), tendo estes faixa de idade de 20 a 24 anos 
e já estavam confinados a aproximadamente 15 anos. Estes falavam de 
suas vidas antes do cárcere do sonho de liberdade, das famílias e da 
discriminação que sentiam nas pessoas quando da oportunidade de 
convivência.  

Depois de tentativas frustradas de fuga e dias não muito 
agradáveis no presídio resolveram aprender música e por fim 
conseguiram montar uma banda de rock dentro da cadeia e a partir de 
então, viviam para a música sem se envolver em questões questionáveis 
de comportamento e só queriam cumprir o seu tempo e voltar a 
sociedade depois de pagar pelos crimes e serem aceitos sem reservas. 

O processo de exposição ao vídeo conseguiu como que uma 
humanização dos personagens envolvidos no tema (Presidiários). 

Após a exposição como quarto passo, novo questionário foi 
entregue aos entrevistados. As perguntas formuladas eram as mesmas e 
novamente se tinha um espaço para colocar a letra do entrevistado. 

Em seguida a esta fase que durou também de 5 a dez minutos os 
questionários foram recolhidos e colocado em envelope diferente do 
primeiro.  

Depois foram abertos os dois envelopes e comparadas as 
respostas dos entrevistados (quinto passo), sendo identificadas a 
primeira e a segunda resposta do questionário do mesmo entrevistado  
através da equiparação das letras dos dois jogos de questionários. 
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Após a nova quantificação de dados (sexto passo) na avaliação 
do segundo momento de aplicação dos questionário, houve uma 
mudança significativa na motivação e aceitação pelo grupo de foco,  
com outra postura com relação ao tema pesquisado (resultados na 
quantificação dos dados de acordo com tabela abaixo). 

No primeiro momento da pesquisa quantificada foi constatado 
um comportamento  e uma posição  não  considerada pelo grupo de 
pesquisa como a “desejável”  em relação ao tema investigado. Sendo 
que, logo após a exposição ao vídeo ocorreu uma modificação de 
percepção dos entrevistados no momento de qualificação da mesma. 
Podendo ser percebido na no resultado de dados apresentados nas tabelas 
e gráficos. 

Segue abaixo o questionário aplicado nesta pesquisa, em seguida 
a tabela de dados nos dois momentos da pesquisa. Antes do vídeo e 
depois da apresentação do vídeo. Logo após temos dois gráficos. Um 
que representa a opinião dos entrevistados antes e depois da exposição 
ao vídeo e a variação no resultado em todas as perguntas formuladas. 

O segundo gráfico demonstra a variação nas respostas dois, três e 
a sexta pergunta, que representa após a exposição ao vídeo o 
comportamento “desejável” dentro do objetivo final da estratégia do 
grupo de pesquisa, demonstrando assim como alcançado o nível de 
motivação desejado. 
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Questionários utilizado na pesquisa 
- total de entrevistados: 16 pessoas 
- total de perguntas: 6 perguntas 
 
Questionário aplicado: 
 
Letra: 
 
(dobre aqui) 
 
1 - Que tipo de música você acredita que uma banda chamada 
MISSIONÁRIOS toca? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2-Você acredita que através de atividades culturais é possível resgatar a 
sociabilização de um preso? 
 
Sim (    )                                Não (   ) 
 
3-Você acredita que sistema prisional brasileiro recupera a população 
carcerária? 
 
Sim (    )                                Não (   ) 
 
4 - Você acredita em discriminação entre  os presos de acordo com o 
crime cometido? 
 
Sim (    )                                Não (   ) 
 
5 - Na sua opinião o tratamento de presos tem diferenciação no sistema 
carcerário brasileiro devido a cor da pele? 
 
Sim (    )                               Não (    ) 
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6 - Você como empregador contrataria um ex-presidiário e ou alguém da 
condicional? 
 
Sim (    )                               Não (    ) 
 
 
Obs: O tipo de pergunta sim ou não, foi escolhido não só para dar maior 
agilidade as respostas, bem como para uma melhor assimilação do 
conteúdo perguntado. 
 
Quantificação de dados 
 

 Primeiro momento – Antes 
Questionário aplicado sem reflexão 

Segundo momento – Depois 
Questionário aplicado depois da 

apresentação do vídeo 
 

Pergunta Antes Depois  

 Gospel Rock Funk Hip-hop Gospel Rock Funk Hip-hop  

1 12 1 2 1  16    

% 75,00% 6,25% 12,50% 6,25% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% Variação 

 Sim % Não % Sim % Não % % 

2 12 75,00% 4 25,00% 13 81,25% 3 18,75% 6,25% 

3 0 0,00% 16 100,00% 2 12,50% 14 87,50% 12,50% 

4 16 100,00% 0 0,00% 15 93,75% 1 6,25% -6,25% 

5 14 87,50% 2 12,50% 15 93,75% 1 6,25% 6,25% 

6 7 43,75% 9 56,25% 12 75,00% 4 25,00% 31,25% 
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Sim - antes
Não - Antes
Sim - depois
Não - depois

Tabela de quantificação dos dados 
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Gráfico comparativo de todas as perguntas – Antes (azul e roxo) 
e depois da exposição do grupo de foco ao vídeo (amarelo e verde). 

Gráfico comparativo nas respostas para a Segunda, terceira e 
sexta pergunta, antes e depois da exposição do grupo de foco ao vídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.:  

Em todas as perguntas houve mudança de opinião após a 
veiculação do vídeo, e a mudança mais considerável e positiva  
“desejável” dentro do objetivo final da estratégia do grupo de pesquisa,  
foi a da questão número seis. 

Num primeiro momento o público  carcerário teve uma rejeição 
de empregabilidade de 56,25 %, caindo para 25 % no segundo momento, 
estabelecendo assim um aumento de aceitação de 31,25 %. 
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Considerações Finais 
 
Além do objetivo inicial desta pesquisa, o objetivo maior 

enquanto disciplina foi mostrar através de dados reais coletados pelos 
próprios alunos que, o momento perceptivo oferecido pela pesquisa 
interpretativa feito quando da exposição ao vídeo e seguida de nova 
coleta de dados, somada a primeira fase, produziu juntas um perfil rico 
de comportamento que podem oferecer bases firmes para decisões 
políticas e estratégias de educação ou reeducação de comportamento.  

E mesmo a sensibilização a problemas que muitas vezes, 
consideramos problemas externos ou de responsabilidade somente de 
ações governamentais. 
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Urbanização brasileira - Definição do processo de urbanização recente: 
formulação de suas questões dominantes e identificação de suas tendências 

 
 

 
Leila Soares Teixeira1 

 
 
 
 
Resumo: Este estudo  trata a definição do processo de urbanização 
recente do Brasil, mostrando o crescimento desordenado das cidades, 
seus fenômenos e implicações em face da grande concentração em suas  
metrópoles. Observa questões dominantes deste processo, sua 
problematização e busca identificar suas tendências. Este trabalha o 
aspecto da descrição do processo de ocupação do território brasileiro  e a 
analise de seu processo de urbanização recente.  Traz consigo uma série 
de questões como: a identificação deste processo e suas tendências 
aparentes  resultando em um conjunto final de objetivos e diretrizes 
gerais com instrumentos adequados ao tratamento das questões aqui 
levantadas. Tem por objetivo final  ao descrever este processo, propor 
uma intervenção planejadora com dimensões acordadas à realidade 
urbana do país. 
 
 
Palavras-chave: urbanização, processo de urbanização, globalização, 
explosão urbana, migração, planejamento, estratégias. 
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Apresentação 
            

Uma das grandes características do processo de urbanização 
brasileiro é a rapidez com que este acontece. Os anos 90 viram sua 
economia  se tornar solidamente globalizada. Uma mudança na qual os 
grupos e mercados financeiros tiveram um papel crucial, mas que por 
vezes trouxe algumas surpresas desagradáveis, já que uma parte da 
população não se pauta pelas regras da globalização, e a população das 
cidades crescem atrás deste  modelo  hegemônico onde muitos se 
perdem. Nasce aí um novo processo de exclusão caracterizado por uma 
situação de não cidadania, sendo esta a condição social da pobreza. Na 
total incerteza deste processo a importância de se ter um emprego e 
conservá-lo é ainda maior que a busca por aumentos ou reajustes 
salariais. Trabalho subordinado ou não é o meio para o trabalhador 
garantir sua sobrevivência e de sua família. A partir deste processo 
surgem  então conseqüências como o desemprego estrutural de uma 
grande massa de trabalhadores tanto na cidade tecnológica quanto no 
campo mecanizado. 

Embora o planejador não tenha  com o seu trabalho o poder de  
resolver estas questões, estas são constantes que  devem ser consideradas 
pois permeiam toda a ação do planejamento. Ou então este não alcançará 
bons resultados em sua tarefa de planejar. 
 
Problema 
 

Hoje no Brasil a população urbana supera a população rural As 
suas metrópoles passam pelo fenômeno da concentração que tende a se  
acentuar em vista da própria dinâmica do modelo econômico do país.  

Nos países desenvolvidos a industrialização é o fator de grande 
importância desta mobilidade populacional que desencadeia no 
fenômeno da concentração. Nos países subdesenvolvidos mesmo que 
estes tenham tido um apoio prévio da indústria, a forma e o modo 
descontrolado das cidades é vertiginoso. E este constata-se é três vezes 
mais acelerado que nos países totalmente industrializados. É sem a 
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mínima condição de subsistência que o homem do  campo parte  para os 
grandes centros em busca de “qualidade de vida”. 

O panorama do país nos mostra que as maiores populações se 
concentram nas Regiões Sudeste e  Regiões Litorâneas do Nordeste e 
Sul do país. As cidades que mais crescem são as de 20.000 habitantes a 
maior faixa de população estão na cidade de São Paulo,Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. Mas é São Paulo o estado que tem a maior população 
absoluta do país e é onde se concentra a maior parte das indústrias ou a 
possibilidade de um emprego.         

As taxas de crescimento dos lugares de grande concentração do 
Brasil, infelizmente não possuem uma política definida em termos de 
espaço e desenvolvimento. A distribuição de renda do país mostra uma 
diferenciação de 30 vezes do mais rico para o mais pobre.2 Este é no 
momento o panorama demandante do espaço urbano do país. 
 
Explosão urbana 
 

Vendo-se sem a mínima condição de subsistência, o homem do 
campo parte em busca de “qualidade de vida”, que para este mesmo 
morando precariamente na cidade, passa a Ter na a questão da saúde o 
atendimento gratuito, a educação e a  possibilidade de renda ainda que 
na forma de uma atividade informal. Estes sabem que a taxa de 
desemprego nas grandes cidades é alta mas, sabem dos seus potenciais 
como um lixo mais rico onde aproveitam e selecionam material para 
reciclagem. Além da facilidade das gorjetas em guarda carros ou 
serviços como camelôs. Muitos partem para as regiões metropolitanas 
sabendo que as grandes cidades tem a maior renda per capita do país. E 
este não sai aleatoriamente. Quando não conseguem se radicar em 
favelas dentro dos grandes centros, estes se fixam nos seus entornos 
onde o preço da terra costuma ser inferior ao das metrópoles. Assim 
estas cidades dos entornos também crescem assustadoramente e tem em 
parte de sua força de trabalho uma baixíssima condição de renda. 

A partir deste fenômeno, a situação destas cidades atingem um 
ponto crítico e torna difícil a gestão das condições gerais de vida. As 
                                                            
2 Ver  PADRÕES DE DESIGUALDADE 



 656 

cidades diante de tanta demanda populacional tem   suas áreas castigadas 
e surgem problemas de infra estrutura como falta de esgoto, água potável 
,lixo tratado e outros. Além disto a expansão das grandes cidades exige a 
implantação de redes complexas de comunicação. Neste jogo as famílias 
que possuem baixa renda são empurradas para a periferia em função dos 
altos aluguéis e do alto custo de vida  longe dos locais mais 
centralizados. 
 
Fator de migração 
             

A partir destas análises pode-se observar que apesar dos vários 
fatores pelos quais se imigra, a decisão na maioria dos casos está 
vinculada diretamente a oportunidades de ordem econômica ou seja, 
trabalho e emprego. Quando o ambiente natural não mais corresponde as 
aspirações das pessoas estas imigram na esperança de uma vida melhor. 
As migrações estão  dirigidas em sua maior parte para as áreas que 
ofertam emprego. E como a maior parte dos investimentos públicos são 
para os grandes centros urbanos, é para lá que se dirigem os imigrantes. 

A escolha do local e o momento de partir é feito de acordo com 
informações de pessoas conhecidas que partiram antes deles, criando-se 
assim então uma rede de parentes e amigos que encaminham os recém 
chegados nas grandes metrópoles. 

A maioria destes não esta apta a integrar-se no novo contexto. 
Para atender, então, a dificuldade dessas massas, que a todo instante 
invadem o tecido urbano, são criados vários programas onde parte destes 
caracterizam-se por uma ação clientelista e assistencialista com traços 
onde predominam uma ação social que “combina caridade privada 
com beneficência pública e que tende a definir a relação entre o que 
dá (...) e o que recebe como uma relação de tutela.”3 
 
 
 

                                                            
3 FANFANI, E. T. Pobreza e política social,1991: 97 
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Considerações sobre o quadro urbano brasileiro 
 

Sua complexidade e diferenças regionais significativas onde uma 
região se destaca  sobre a outra apresentam um panorama de diferentes 
destaques como seus estados mais populosos que apresentam a maior 
taxa de urbanização  é de 90,5% de população, sendo estes (São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro). Estes têm a maior população urbana  em 
relação ao total que é de 42,63 % ,é também a maior população das 
Regiões Metropolitanas e tem ainda a maior concentração de infra-
estruturas como: aeroportos, rodovias, esgoto e outros. Podemos citar 
como destaque também a situação da Região Norte que é a menos 
provida de qualquer tipo de infra-estrutura,embora ao observarmos  a 
taxa de crescimento alta em função da representatividade de qualquer 
aumento da população. É interessante observar também que nas cidades 
consideradas metropolitanas mesmo na Região Norte, e que tem certa 
infra-estrutura ocorre o fator de concentração. 

O Brasil e suas diferenças regionais, sua complexidade e suas 
dimensões assim se o ordena, demograficamente, economicamente, 
politicamente e culturalmente. Sendo que estas são condições 
fundamentais a considerar no tratamento de seu processo de ocupação. 
Sua ordenação espacial situa-se na quantidade de problemas 
contemporâneos das suas metrópoles. 

Neste contexto sua sociedade Urbana Brasileira traz consigo uma 
série de disfunções como o marginalizo e a sub-habitação, causando a 
desorganização do espaço social. Tudo fica na competição sócio 
econômica e na diferenciação funcional. A injustiça passa então a ser 
também resultado da má distribuição espacial.  

Estas disfunções ficam no descompasso da oportunidade de 
trabalho e da disponibilidade de moradia ou aquisição de propriedade. 
“Nas áreas urbanas, a enfermidade de uma organização espacial é 
percebida pelas aparências, pelos que todos percebem e descrevem, 
das “doenças” urbanas: áreas insalubres, congestionamento de 
tráfego, falta de equipamento, redes de esgoto insuficientes, 
segregação espacial, ou os desenvolvimentos anárquicos da 
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periferias, (...)A falta de energia e vias de comunicação.”4 Somado a 
tudo isto vem a luta pelo direito de propriedade que também reproduz 
injustiças, junto com suas manifestações sociais. A partir daí surgem 
diferenças internas entre regiões metropolitanas e há o aparecimento de 
um desenvolvimento sócio espacial desigual. 

Instrumentos como a ilegalidade institucionalizada e a 
especulação imobiliária, apoiadas na convivência entre poder público e 
empreendedores, sempre dão às cidades novas dimensões econômicas e 
territoriais. Em sua maioria as decisões procuram manter distância entre 
estas diferenças e a proximidade física. 

De acordo com o sistema capitalista em vigor, a terra assume um 
novo significado: o de renda. Uma vez tendo sido convertida em 
mercadoria, a moradia ou propriedade configura-se como capital e 
poder, em um país onde a economia é instável e não se tem segurança ao 
investir em poupança ou títulos de capitalização.  

Diante de todas  as constatações e observação destes fenômenos e 
tendências  apresentados, percebe-se então que a organização do espaço 
significa algo mais do que sua reconstrução ou um mero arranjo 
espacial. 
 
Padrões de desigualdade 

 
No início da década de 90, o Brasil apresentava um dos maiores 

padrões de desigualdade do mundo. Considerando-se 36 dos 55 países 
indicados no informativo CNPD/1999, a renda dos indivíduos que 
pertencem ao grupo de 10% mais ricos era, em média até dez vezes 
maior do que a de uma pessoa pertencente ao grupo dos 40% mais 
pobres. No caso brasileiro, este parâmetro tinha,  porém outra 
magnitude. 

A renda dos 10% mais ricos era quase 30 vezes Maior que a dos 
40% mais pobres. 
 

                                                            
4 GONZALES,Suely. Contribuição Preliminar ao Estudo das Formações Espaciais S.d. 
(texto mimeografado). 
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Proposição de Objetivos e Diretrizes Gerais e de Instrumentos    
adequados e viáveis para o Tratamento das Questões Formuladas. 
 

A perspectiva metropolitana força os pesquisadores a considerar 
efeitos interativos da concentração como favelização suburbanização, 
sub-habitação e outros, sobre as cidades e os efeitos da decadência na 
qualidade de vida dos grandes centros. Como vimos a segregação 
acontece nas grandes metrópoles, por faixa de renda, raça e estilo de 
vida.        

Diante deste padrão segregado, infelizmente as pesquisas na área 
urbana muitas vezes  são apenas descritivas e não contam com uma 
política que possa tentar amenizar estes fenômenos. Há sempre um 
discurso  quase sempre apenas ideológico, sem contudo a observação de 
fato dos padrões sócio espaciais produzidos. 
 
Questões dominantes 

 
No Brasil a terra sempre foi de origem pública. Num primeiro 

momento foi distribuída através do sistema de capitanias hereditárias, 
partindo deste sistema também a ocupação do país e este modelo vem 
sendo seguido sempre que se fala em ocupação do território nacional ou  
de uma intervenção ou plano de governo. 

Infelizmente como já colocamos, o Brasil não tem uma economia 
estável e por conseguinte suas leis também não são fortes, mesmo as leis 
de zoneamento. O meio jurídico não absorve um código de leis próprio 
para o urbano, que é julgado pelo código civil e assim os planejamentos 
oscilam com as políticas de governos.  

Como já foi observado também , a prática de atuação não 
acompanha o processo de urbanização acelerado do país. Questões 
dominantes deste processo como a exclusão social e 
subdesenvolvimento, não apresentam uma política definida para o seu                                         
tratamento.  

A terra  é sempre um termômetro das diferenciações econômicas 
e sociais do país. A falta de redes de distribuição igualitária de 
comunicação e infra-estrutura  para o fenômeno da concentração. 
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Neste quadro não a tendências de estabilização e a concentração 
tende a aumentar.  

 
Diagnóstico 
 

Após identificar e apontar os principais problemas da forma de 
urbanização do país precisamos perceber também problemas que possam 
se apresentar como vantagens, como dados ecológicos (clima, sítio, 
hidrografia e vegetação), dados antrópicos (sociais, o entorno, a 
destinação ou vocação do lugar) e outros. Estes podem se apresentar 
num bom estudo como vantagem da potencialidade de cada local em um 
país como o Brasil que tem dimensões continentais. 
 
Diretrizes e estratégias 
 
- Recuperar a valorização imobiliária. 
- Garantir nos orçamentos locais recursos subsidiários ou não para a 
reprodução da qualificação do espaço urbano. 
- Controlar aluguéis para minimizar e assegurar e manter o sistema de 
planejamento. 
- Prover recursos adicionais para o implemento de obras do governo. 
- Promover parcerias entre o setor público e o privado em uma gestão 
participativa 
- Desenvolver uma política de organização do espaço de acordo com a 
potencialidade de cada  região. 
 
Instrumentos 
 
- Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 
- IPTU progressivo no tempo 
- Desapropriação com pagamento de títulos 
- Usucapião especial de imóvel urbano 
- Concessão especial para fins de moradia 
- Direito de superfície 
- Direito de preempção 
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- Outorga onerosa do direito de construir 
- Operações urbanas consorciadas 
- Transferência do direito de construir 
- Estudo de impacto de vizinhança 
- Plano Diretor 
 
Considerações  finais  
 

A descrição e busca de uma definição do atual processo urbano 
do território Brasileiro, passou pela compreensão deste, através de 
estudos e levantamentos de dados que subsidiaram uma pesquisa de 
abordagem crítica e que ao final aponta instrumentos de gestão e propõe 
diretrizes que numa ação interdisciplinar pode quebrar as regras 
determinantes do domínio econômico deste processo e a partir daí, quem 
sabe possa minimizar as contradições que o envolve. 
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