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SINOPSE

Esta obra busca reunir estudos contemporâneos em Administração e Ci-

ências Contábeis, realizados em parceria com pesquisadores que preocupam-se 

com a disseminação de conhecimento. Todos os trabalhos são resultados de 

pesquisa realizadas em Instituições de Ensino Superior Públicas, o que fortale-

ce a importância da divulgação dos mesmos. Este é o Primeiro volume sobre a 

temática. 



PREFÁCIO

Convido você a desfrutar conosco, da leitura de cinco capítulos, com 

estudos contemporâneos em Administração e Ciências Contábeis, que foram 

desenvolvidos em Universidades do Estado do Paraná, nos últimos anos.

No primeiro capítulo, o estudo é sobre o Valor Justo, conforme os auto-

res, ao longo do tempo a contabilidade vem se adaptando de forma universal, 

alinhando os procedimentos metodológicos de mensuração e as demonstrações 

para os seus usuários. Tais mudanças decorrentes deste cenário mundial têm 

influenciado no entendimento de classificação de seus Ativos, a fim de repassar 

para seus usuários uma informação com maior comparabilidade, verificabilida-

de, e principalmente relevância para a tomada de decisão. Através dessas alte-

rações grandes discussões se intensificam ao redor do Valor Justo, método de 

mensuração que traz consigo certo grau de subjetividade, influenciando signi-

ficativamente nos valores dos ativos, e inclusive, na visibilidade que a empresa 

tem passado frente ao mercado competitivo e globalizado. E com base nesses 

aspectos, o objeto desse estudo é trazer um levantamento das publicações de 

maneira sistemática acerca do Valor Justo, a fim de demonstrar quais as simila-

ridades das publicações no cenário brasileiro.

Na sequência, um estudo que descreve a atuação dos profissionais da 

linha de frente do Coronavírus. Conforme as autoras, com a chegada da pande-

mia do novo coronavírus a área hospitalar sem dúvidas foi a mais sobrecarrega-

da, precisando se adaptar a novos cenários e situações para prestar atendimento 

aos pacientes. O presente estudo objetivou analisar a taxa de absenteísmo entre 

profissionais de saúde que atuaram na linha de frente do tratamento de corona-

vírus entre março de 2020 e março de 2021 no Hospital Universitário Regional 

dos Campos Gerais (HURCG) e precisaram se afastar de suas atividades por 



estarem com sintomas gripais ou que testaram positivo para COVID-19. Após 

posse do termo de aceite para a pesquisa cedido pela Diretoria Acadêmica e 

o Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento do Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais, foram analisados laudos e atestados médicos 

que continham informações relacionadas ao coronavírus e solicitação de iso-

lamento. Com o aumento dos casos houve também uma necessidade de um 

quantitativo maior de servidores responsáveis pelo tratamento de coronavírus 

dentro HURCG, e consequentemente uma taxa crescente de absenteísmo den-

tro destes setores. Os servidores tiveram que redobrar esforços para garantir os 

atendimentos, no mês de agosto de 2020 havia um setor operando com quase 

metade de seu quadro em afastamento. Essa pesquisa revelou que entre os me-

ses analisados, maio e agosto de 2020 alcançaram índices de absenteísmo mais 

expressivos que outros vindo de encontro com o aumento de casos em todo o 

Brasil com o passar dos meses no primeiro ano de pandemia. 

O terceiro capítulo, contempla as políticas de gênero e racial. As crianças 

e adolescentes negros são significativamente afetados pela segregação racial. 

Por meio da produção de conhecimento que legitima o racismo, a Psicologia 

posicionou-se historicamente como cúmplice da sua construção. Desse modo, 

a presente pesquisa teve como objetivo investigar, por meio de uma revisão 

bibliográfica, como foi trabalhada, debatida e acolhida a temática do racismo 

estrutural atinge infância e adolescência de negros e de como esse afeta seus 

direitos e suas garantias fundamentais na cidade de Maringá, região Norte do 

Paraná. Portanto, a pesquisa por meio da análise das políticas e ações públicas 

e de dados dos órgãos governamentais paranaenses que pretendam reduzir as 

desigualdades instituídas pelos aspectos raciais por meio da psicologia, consta-

tou a baixa produção e interesse por parte do poder público.



Já o capítulo quatro, discute a utilização de recursos públicos em Ci-

ências e Tecnologia no Estado do Paraná. O estudo tem por objetivo analisar 

o comportamento dos valores investidos na ciência e tecnologia e no ensino 

superior do estado do Paraná no período de 2015 a 2020. Essa pesquisa é do-

cumental e descritiva, os dados foram coletados no portal da transparência do 

estado do Paraná e foram considerados os valores empenhados e orçados na 

função 19 - Ciência e Tecnologia e na função 12 - Educação, subfunção 364 

– Ensino Superior. Com a análise conclui-se que o estado do Paraná investe 

uma média de 0,5% em ciência e tecnologia dos valores empenhados totais 

pelo estado, e investe uma média 5% no ensino superior dos empenhados totais 

pelo estado. Já em relação aos valores empenhados em comparação ao orçado 

a função ensino superior possui uma melhor constância nos valores se compa-

rado com os da função ciência e tecnologia. O estado possui dois programas no 

plano plurianual para investimento em ciência, tecnologia e ensino superior, e 

considera importante o investido nessas áreas para o desenvolvimento regional, 

econômico e social.

Por fim, o último capítulo, centra-se na analisar através de indicadores 

financeiros se os recursos disponibilizados para o setor agropecuário são sufi-

cientes para custear os investimentos e custeios do setor e qual o custo do re-

curso subsidiado para o governo federal.  O método utilizado foi quantitativo, 

pois buscou calcular os indicadores sobre os recursos disponibilizados através 

dos planos safra para a agricultura, apresentou-se uma abordagem teórica, por 

meio da revisão bibliográfica. Quanto aos objetivos a pesquisa é classificada 

como descritiva, buscando compreender através dos indicadores do setor agrí-

cola e para coleta de dados foram utilizados a divulgação dos planos safra e os 

indicadores financeiros históricos do Banco Central e como técnica para aná-



lise dos dados por meio do cálculo e comparação dos indicadores dos últimos 

dez anos. Os resultados da pesquisa identificaram, que o setor do agronegócio 

possui representatividade significativa na economia do país importante atributo 

que pode muito contribuir para resolver e prevenir problemas que afligem as 

principais organizações mundiais, como as políticas que se referem a produção 

de alimentos. Conclui-se que os recursos agrícolas disponibilizados com sub-

sídios e políticas governamentais são insuficientes para suprir a demanda do 

setor agropecuário.

Agradecemos pelo seu interesse em conhecer nossos trabalhos e deseja-

mos um boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 

VALOR JUSTO – UMA 
INVESTIGAÇÃO DAS PRODUÇÕES 

CIENTÍFICAS NO PERÍDO 
DE 2003 A 2019

João Carlos de Melo 

Maricléia Aparecida Leite Novak 

Marinês Taffarel 

Doi: 10.48209/978-65-5417-032-2

Introdução

 A contabilidade no Brasil vem aderindo aos padrões internacionais com a 

finalidade de atender ao cenário econômico mundial, essa padronização se tor-

na imprescindível, uma vez que torna as demonstrações contábeis mais compa-

ráveis e compreensíveis, proporcionando mais confiabilidade nas informações 

para a tomada de decisão (BELLI, 2014). Nesta conjectura, para que os investi-

dores disfrutem de uma maior credibilidade, comparabilidade e menores riscos 

no mercado em que estão investindo, faz-se necessária a diminuição das diver-

gências das informações divulgadas e as normas pertinentes (BELLI, 2014).
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Com a padronização das normas de contabilidade, a necessidade do in-

vestidor que busca nas demonstrações contábeis comparabilidade e confiabili-

dade está sendo atendida (IUDÍCIBUS et al., 2013).  Nesse novo cenário temos 

a criação do CPC 46 – Mensuração do Valor Justo - que busca aumentar a utili-

zação cada vez mais do valor justo nas demonstrações contábeis das empresas 

brasileiras (IUDÍCIBUS et al., 2013)

O melhor critério de avaliação dos recursos (ativos e passivos) controla-

dos por uma entidade, dos quais se espera que fluam benefícios futuros é, com 

firmeza, um dos objetivos da contabilidade. Nos últimos anos, por conta da 

globalização, têm se intensificado as discussões em volta do Custo Histórico e 

do Valor Justo.

Ambos os critérios têm como atributos, pontos positivos, como também 

negativos que implicam na evidenciação das demonstrações contábeis. Enquan-

to as evidenciações a Valor Justos têm se tornado cada vez mais relevantes, em-

bora se baseiem em estimativas mais subjetivas, incertas, para se dizer voláteis, 

já a avaliação a Custo Histórico, adota critérios objetivos, que demonstram uma 

avaliação estática das contas da entidade, no entanto, se tornam defasadas.

De acordo com o item 9 do CPC 00, são as principais características qua-

litativas que devem conter nas Demonstrações Contábeis: “Compreensibilida-

de, Relevância, Confiabilidade e Comparabilidade”. E esse tratamento talvez 

seja o maior porto controverso entre a escolha do Custo Histórico e o Valor 

Justo, devido suas peculiaridades, não no sentido de não serem informações 

compreensivas e relevantes, mas no sentido de serem confiáveis e comparáveis, 

uma vez que o Custo Histórico tende a ser mais confiável, mas traz limitações 

em sua comparação ao valor atual da entidade; enquanto o Valor Justo tem 

sua limitação na confiabilidade, visto que provém de um processo subjetivo de 
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mensuração, mas mais confiável acerca da valoração atual da entidade ou do 

bem em seu controle.

Com a substituição do custo histórico pelo Fair Value, na visão de Mar-

tins et al. (2014), faz com que a objetividade da informação contábil desapare-

ça, pois enquanto o Valor Justo  tem a utilização de valores de mercado, mesmo 

que isso torne a informação mais representativa, quando não se tem um merca-

do ativo para um objeto de mensuração, podem haver vieses nas mensurações, 

e o tratamento do Valor Justo pode gerar imprecisão e inconfiabilidade. 

No entanto, a tendência do mercado é que vá se alterando, adequando a 

mensuração do Custo Histórico pelo Valor Justo, que também é um dos aspec-

tos alterados na Lei 6.404/76 após a aprovação da Lei 11.638/07, que em suma 

estabeleceu que as empresas brasileiras passariam a utilizar o padrão contábil 

internacional de acordo com as normas do IFRS, a fim de atualizar com mais 

precisão os valores dos ativos e passivos.

Nesse sentido, este estudo busca analisar por meio de estudos bibliomé-

tricos as publicações brasileiras da área contábil nas Bases Scielo.org e Spell 

que envolvam o Valor Justo nos períodos de 2003 a junho de 2019, bem como 

identificar os principais autores e estabelecer as diferentes discussões e meto-

dologias que tem se discutido concernentes ao tema.

Referencial Teórico

Internacionalmente os pronunciamentos contábeis são emitidos pelo 

IASB, a través das IFRS’s e das IAS’s – International Accounting Standards 

(Normas Internacionais de Contabilidade). Conforme salienta Botinha (2014, 

p. 29) o IASB foi criado visando responder a necessidade, cada vez mais apa-

rente, dos usuários das informações financeiras por meio das demonstrações, 

como também, dar uma resposta à globalização.
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As IFRS representam o esqueleto normativo do sistema econômico fi-

nanceiro, a profunda mudança que moveu a figura do contador, ativa nos negó-

cios, e que conhece as variáveis da operacionalidade da entidade, responsável 

por expressar, traduzir e interpretar os eventos contábeis na construção de rela-

tórios financeiros e gerenciais (ARAÚJO, 2015).

Após a edição do IAS 32 (1995) e IAS 39 (2000) – Instrumentos Finan-

ceiros: Divulgação e Apresentação, e Reconhecimento e mensuração respecti-

vamente, a normativa internacional sofreu grande influência, pois a medida que 

os países aderiam a tais normas, as mudanças nos meios de mensuração eram 

consideráveis. 

A IAS 41, assim como o CPC 29 dispõem que o valor justo é valor pelo 

qual pode ser negociado um ativo ou liquidado um passivo, entre as partes 

interessadas no negócio, conhecedoras da transação e independentes entre si, 

com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que 

caracterizem uma transação compulsória.

Esses dispositivos surgiram como ferramentas que auxiliassem os usuá-

rios a em suas necessidades, possibilitando-os utilizar de melhor forma a infor-

mação contábil em sua estrutura, que sofreu ao longo do crescimento global, 

devido as mudanças econômicas, alterações por parte da contabilidade que tem 

o intuito de adequar às exigências informacionais desses usuários (MARQUES, 

2017)

Conforme afirma Zanolla e Antunes (2018, p.92), em 2002 o IASB e o 

FASB deram início ao processo de convergência da estrutura conceitual de 

contabilidade, buscando uma única estrutura a fim de tornar os pronunciamen-

tos contábeis mais consistentes e facilitando o entendimento individual de seus 

próprios membros, assim, gerando uma informação mais útil.



16

Estudos contemporâneos em Administração e Ciências Contábeis

Volume I

No Brasil, o tema Valor Justo, ou Fair Value, se torna, talvez o cerne 

dessas mudanças oriundas dos padrões de mensuração dos ativos e passivos, 

até então, registrados primariamente pelo seu valor histórico, e que impactam 

distintamente nas demonstrações, pois um tem uma abordagem mais objetiva, 

no entanto mais estática (o Custo Histórico); quanto ao outro (o Valor Justo), 

as estimativas são mais subjetivas deixando os resultados apresentados mais 

voláteis, no entanto, que tem sido relevantemente utilizado.

Consoante ao CPC 46, o CPC 12, traz que o valor justo é “o valor pelo 

qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado, entre partes inte-

ressadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si”, com o objetivo de 

representar o valor de mercado do bem em transação. Na impossibilidade de as 

partes não terem um exato valor do bem no mercado no período da transação, 

a maneira mais provável de mensurar o valor de mercado seria por meio da 

utilização do ajuste a valor presente.

Tradicionalmente, as demonstrações e os registros contábeis são apresen-

tados com base em seu custo histórico com base no princípio do Registro pelo 

Valor Original; a adoção pelo custo histórico permite objetividade e verificabi-

lidade nos valores transacionados pela entidade.

É importante deixar claro que tanto o Custo Histórico, quanto o Valor 

Justo buscam proporcionar uma informação útil, relevante que auxilie na 

tomada de decisão; porém deve-se atentar-se para as vantagens e desvantagens 

apontadas para cada um dos dois métodos, para que a informação seja a mais 

propicia e significativamente possível de ser analisada para cumprir com seus 

objetivos.

A base para o Custo Histórico é que a informação sempre é fruto de um 

evento passado, ou seja, o valor já pago (negociado) ou valor desembolsado 
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em uma transação realizada, enquanto o valor justo é a mensuração advinda de 

um patrimônio do qual o fato negocial ainda não incorreu, pois busca mensurar 

com base no que o mercado estaria disposto a negociar, caso houvesse a transa-

ção (PIMENTEL e VASCONCELOS, p.168, 2016).

Com a substituição do Custo Histórico pelo Valor Justo, na visão de Mar-

tins et al. (2014), faz com que a objetividade da informação contábil desapare-

ça, pois enquanto o Valor Justo tem a utilização de valores de mercado, mesmo 

que isso torne a informação mais representativa, quando não se tem um merca-

do ativo para um objeto de mensuração, podem haver vieses nas mensurações, 

e o tratamento do Valor Justo pode gerar inconfiabilidade. 

Para Kasyan (2017) a mensuração a Custo Histórico não é viável, e pode 

se tornar uma informação com menos relevância, uma vez que, pode não consi-

derar a subida de preço dos ativos por não permitir alterações ao longo do tem-

po, ou seja, não podendo registrar perdas ou ganhos com exceção do momento 

da venda, as empresas podem ter dificuldades de reconhecer economicamente 

sua posição frente a um mercado tão competitivo nos diversos setores de atua-

ção. 

Há grande defesa tanto por parte do Custo Histórico como do Valor Jus-

to. No Brasil o mais utilizado é o Custo Histórico, no entanto, muitos autores 

defendem que devido o preço manter estagnado, dependendo do ativo, por um 

longo período de tempo, o método pode se tornar inconsistente com a realidade 

da empresa frente ao mercado no decorrer dos anos.

Metodologia de Pesquisa

Inicialmente foi feito um levantamento correspondente ao tema do pre-

sente estudo, pois, segundo Beuren (2008, p. 48) “A pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 
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livros e artigos científicos”. Utilizou-se também para análise dos dados plani-

lhas do pacote Office Excel, a fim de organizar as publicações, autores, anos de 

publicação, bem como a separação para os critérios de definição de amostra.

Para análise de palavra foi utilizado o sistema Iramuteq que faz uso de 

métodos estatísticos para medir similaridade entre as palavras utilizadas pelos 

autores, como também as classes de palavras, através do Método de Reinert, 

Análise Fatorial de Correspondência. De acordo com o Método de Reinert uti-

lizado no programa Iramuteq, que segundo Martins, Santos e Silveira (2018, p. 

51) se baseia em buscar similaridades de palavra, medindo a ocorrência das pa-

lavras dentro de um texto, dividindo-as em blocos léxicos, ou seja, em grupos 

de uma mesma característica dentro da linguagem.

A Análise Fatorial de Correspondência (AFC) permite a verificação das 

relações entre as classes de palavra, num plano gráfico, distinguindo-as em 

uma inteiração e localização, embora não tenha limitações, pois não considera 

a contextualização de cada elemento textual (MARTINS, SANTOS e SILVEI-

RA, p. 78).

Dessa forma, conforme Marques et al. (2017), com o uso da análise bi-

bliométrica é possível realizar um mapeamento sobre o perfil e as característi-

cas das pesquisas que tratam do assunto referente as produções científicas. O 

período analisado foi entre janeiro de 2003 até junho de 2019, e a coleta dos 

dados foi durante os meses de agosto e setembro do ano de 2019. 

Critérios de Definição da Amostra

A amostra foi elaborada em bases solidas no cenário de pesquisa nacio-

nal, das quais também têm grande relevância acerca da temática contábil. Fo-

ram encontrados na Base Scielo.org o total de 82 publicações usando como 

busca o termo: Valor Justo, e 127, utilizando como busca o termo: Fair Value, 
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filtrado para todos os índices; na Base Spell foram encontradas 29 publicações 

com o termo: Valor Justo, e 30 publicações com termo: Fair Value. Totalizando 

209 da Base Scielo.org e 59 da Base Spell, somando ambas a quantidade 268 

publicações.

Em ambas as bases não foram feitas pesquisas para data de publicação, a 

amostra foi elaborada a partir da primeira publicação encontrada que foi no ano 

de 2003 na base Scielo.org. Ademais, não foi realizado pesquisa por publicação 

específica como periódicos, teses ou artigos, a primeira pesquisa foi feita ape-

nas com os termos Valor Justo e Fair Value.

A Base Scielo.org é composta dos 209 artigos, dos quais foram selecio-

nadas apenas as publicações no brasil que somam o total de 60 publicações. 

O termo Valor Justo ou Fair Value, devido certo grau de subjetividade trouxe 

também pesquisas a respeito da área da saúde e antropologia entre outros, a 

fim de melhorar a análise da pesquisa foram selecionadas revistas, publicações 

voltadas para área contábil. As revistas selecionadas através de filtro na própria 

base de dados estão descritas no Quadro 1:

Quadro 1– Revistas selecionadas como filtro de pesquisa Scielo.org

Revista Contabilidade & Finanças

Revista Brasileira de Gestão de Negócios

BAR - Brazilian Administration Review

Revista de Administração Contemporânea

Revista de Administração Pública

Gestão & Produção

REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)

RAUSP Management Journal

BBR. Brazilian Business Review

Fonte:  Dados pesquisa, 2019.
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Para a Base Spell não foi utilizado nenhum filtro dentro base a fim de di-

minuir a amostra, foram utilizados tanto as 29 publicações com o termo: Valor 

Justo, bem como as 30 publicações com o termo: Fair Value. Todas as publica-

ções foram realizadas no Brasil.

Para aprimoramento das publicações foram retiradas as publicações repe-

tidas entre si, que somam um total de 23, para que a análise tanto textual como 

também dos anos de publicações, e autores não fossem desviadas. Não houve 

nenhum critério de preferência em manter as publicações da Base Scielo.org ou 

Base Spell; após a seleção das publicações, em ambos os casos, o material bai-

xado via internet, foi separado em pastas e controlados a partir de planilhas do 

Office Excel. Analisado as repetições, foi-se excluído cada publicação repetida 

aleatoriamente, sem preferência alguma.

Após a seleção das publicações, foram excluídas as publicações com 

idiomas diferentes ao brasileiro, uma vez que ao se utilizar do sistema Iramu-

teq, deve-se antes da análise, informar o idioma aplicado a fim de aprimorar a 

qualidade da análise para que não houvesse nenhum viés que pudesse alterar, 

ou desfavorecer os resultados esperados; e foram encontradas 9 publicações 

com idioma em inglês, e 1 publicação em espanhol. Referente a Base Scielo.

org foram encontradas 4 publicações em inglês e 1 em espanhol; enquanto na 

Base Spell foram publicados 5 em inglês e 1 em espanhol.

Quadro 2 – Critérios de corte das publicações

PUBLICAÇÕES Quantidade

Scielo.org publicações com termo Valor Justo 82

(-) Publicações fora do Brasil 55

(-) Publicações fora da área de pesquisa 13

(=) Scielo.org - Total de publicações Valor Justo 14
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Scielo.org publicações com termo Fair Value 167

(-) Publicações fora do Brasil 107

(-) Publicações fora da área de pesquisa 32

(=) Scielo.org - Total de publicações Fair Value 28

Scielo.org - Total de publicações Valor Justo 14

Scielo.org - Total de publicações Fair Value 28

(-) Publicações repetidas 13

(=) Scielo.org - Total de publicações 29

Spell publicações com termo Valor Justo 29

(-) Publicação repetida 1

(=) Spell - Total de publicações a Valor Justo 28

Scielo.org publicações selecionadas 29

Spell publicações a Valor Justo 28

Spell publicações a Fair Value 30

(=) Total de publicações 87

(-) Publicações em inglês 9

(-) Publicações em Espanhol 2

(-) Publicações repetidas 23

(=) Total da amostra 53

Fonte: Dados pesquisa, 2019.

O quadro demonstra os critérios de definição da amostra com maior cla-
reza e especificidade, melhorando a visualização da seleção. Pode-se ver de que 
forma foram feitos os recortes das publicações, a fim de melhorar a visualiza-
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ção do mapeamento da análise, como também o plano de corte. Assim, apri-
morando o objeto de análise, com o intuito de não interferir, tampouco causar 
distorções nos resultados esperados. 

Resultados

Com base no Gráfico 1, é possível acompanhar o crescimento das publi-

cações ao longo dos anos. Ademais, pode-se ver a quantidade produzida em 

cada ano com maior especificidade.

Em 2010 parecem ter aumentado interesse pela área temática, visto que 

saltou de um ano anterior sem publicação, aumentando também 5 pontos per-

centuais, um salto de 6% para 11% do último ano publicado que foi de 2009. 

Não pode afirmar com precisão, mas vale mencionar o ano de 2007 houve a 

alteração da lei 6.404/76 pela 11.638/07 que teve aspecto relevante acerca da 

metodologia do Valor Justo, evidentemente que há um período de adaptação 

para a lei ser observada.

Gráfico 1 – Publicações por ano

Fonte: Dados pesquisa, 2019.
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Houve também no ano de 2012 a publicação efetiva do CPC 46 que trata 

especificamente do Valor justo. Empatado com o ano de 2010, o ano de 2016 

houve novamente um aumento das publicações, sendo de 6 publicações no ano. 

Grande parte da publicação foi concentrada entre os anos de 2010 a 2017, sen-

do maior o percentual no ano de 2017, onde foram publicados 7 vezes, totali-

zando 13% do total da amostra.

Através do Quadro 3, é possível verificar a quantidade de publicações 

que houve no período analisado, bem como a participação das revistas nas pu-

blicações. Pode-se verificar que a Revista Contabilidade & Finanças – USP 

é responsável por 26% das publicações somando ao total 14 publicações no 

período, embora assim, não tenha publicado nenhum artigo nos anos de 2006, 

2007 a 2008, 2013 a 2014, e 2018 a 2019. Somando os seus anos de publicação, 

que é igual a 9, representa em média 1,5 publicação por ano publicado.

Logo a frente, mas com uma diferença de 18 pontos percentuais, vem as 

revistas Pensar Contábil e Revista Universo Contábil totalizando 8% cada uma, 

do total das publicações com 4 publicações, ambas não chegaram a publicar 2 

vezes no mesmo período.
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Quadro 3 – Revista x Ano de publicação x Publicações

Revistas / 
Ano 

publica-
ção

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 T %

Universi-
dade 

Federal de 
Pernam-

buco

1 1 2%

BBR 
Brazilian 
Business 
Review

2 2 4%

RBGN 
Revista 

Brasileira 
de 

Gestão de 
Negócios

2 1 3 6%

Revista 
Contabi-
lidade & 
Finanças 

- USP

2 1 2 1 2 2 2 1 1 14 26%

Gestão e 
Produção

1 1 2%

Revista 
Eletrônica 
de Admi-
nistração

1 1 2%

RAP - 
Revista 

de Admi-
nistração 
Plública

1 1 2 4%

Revista de 
Contabi-
lidade e 

Organiza-
ções

1 1 2%



24 25Volume I

Estudos contemporâneos em Administração e Ciências Contábeis

Revista de 
Contabi-
lidade do 
Mestrado 

em 
Ciências 

Contábeis 
da UERJ

1 1 1 3 6%

Socieda-
de, 

Contabili-
dade

 e Gestão

1 1 2%

Advances
 in Scien-
tific and 
Applied 
Accoun-

ting

1 1 2%

ConTexto 1 1 2 4%

Revista 
Universo 
Contábil

1 1 1 1 4 8%

Revista 
Catari-

nense da 
Ciência 

Contábil - 
CRSCSC

1 1 2%

Revista 
Contem-
porânea 

de Conta-
bilidade

2 1 3 6%

Revista 
Eviden-
ciação 

Contábil 
& 

Finanças

1 1 2%

Revista 
Capital 
Científi-
co - Ele-
trônica 
(RCCe)

1 1 2%
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Desenvol-
vimento 

em 
Questão

1 1 2%

Pensar 
Contábil 1 1 1 1 4 8%

Revista 
Contabili-

dade 
Vista & 
Revista

1 1 2%

Revistas 
Facecla 1 1 2%

Revista de 
Ciências 
da Admi-
nistração

1 1 2%

UEM 1 1 2%

Revista de 
Educação 

e 
Pesquisa 

em
 Contabi-

lidade

1 1 2%

Interface 1 1 2%

Total 
Publica-

ção
 por Ano

2 2 2 0 1 3 0 6 3 4 4 5 4 6 7 2 2 53

4% 4% 4% 0% 2% 6% 0% 11% 6% 8% 8% 9% 8% 11% 13% 4% 4%

Fonte:  Dados pesquisa, 2019.

As revistas BBR Brazilian Business Review; ConTexto; RAP - Revista 
de Administração Pública, todas com 4% cada do total de publicações. Ambas 
têm o total de duas publicações no total do período amostral. As demais revis-
tas, publicaram somente uma vez em todo espaço temporal, todas acumulam 
2% cada do total de publicações.
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AUTORES

Nesta etapa a pesquisa busca evidenciar os autores que mais publicaram 

na área bem como, os anos de publicação e suas participações em conjunto 

com trabalhos da área pesquisada. O quadro demonstra autores e coautores, e 

também o seu ano de publicação, de forma descendente partindo do primeiro 

termo do Quadro 4.

Quadro 4 – Autores e coautores e ano de publicação 

AUTOR ANO

Filipe Costa de Souza 2019

Laís Manfiolli Figueira; Marcelo Augusto Ambrozini 2019

Fabrício Silva Barbosa; Annibal José Scavarda 2018

Laura Brandão Costa; Sirlei Lemes 2018

Paulo Roberto Barbosa Lustosa 2017

Eunice Adriano; Maria Thereza Pompa Antunes 2017

Paulo Cesar de Melo Mendes; Jorge Katsumi Niyama; Cesar Augusto                
Tiburcio Silva 2017

José Sarto Freire Castelo; José Ednilson de Oliveira Cabral 2017

Maria Elisabeth Moreira Carvalho Andrade; Eliseu Martins 2017

Gilberto Magalhães da Silva Filho; Wenner Glaucio Lopes Lucena;                        
Paulo Amilton Maia Leite 2017

Eduardo Bona Safe de Matos; Lucas Vieira Lôbo de Araújo;                                              
Mariana Guerra; Fernando Dal-Ri Murcia 2017

Tiago Cardao-Pito; Jorge Barros 2016
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Flaida Êmine Alves de Souza; Sirlei Lemes 2016

Gabriela Scur; Guilherme Heinz 2016

Renier Alves Botinha; Sirlei Lemes 2016

Alessandro Talaska; Deyvison de Lima Oliveira 2016

Flávia Fardin Grillo; Talita Casagrande Lachini; Vitor Gomes Baioco; 
Donizete Reina; Alfredo Sarlo Neto 2016

Flaida Êmine Alves de Souza; Renier Alves Botinha; Pablo Rogers Silva; 
Sirlei Lemes 2015

Murillo José Torello Pinto; Vinícius Aversari Martins; Denise Mendes                 
da Silva 2015

Edson Roberto Macohon; Nadia Nara de Godoy; Vitor Paulo Rigo;                    
Roberto Carlos Klann 2015

Pâmela Kimi Shiraishi; Roberto Fernandes dos Santos; Alexandre                       
Gonzales 2015

Carlos Jorge Fontaínhas Mendes; Fátima de Souza Freire 2014

Ana Carolina Kolozsvari; José Augusto Veiga da Costa Marques;                           
Marcelo  Alvaro  da  Silva  Macedo 2014

Leandro Politelo; Itzhak David Simão Kaveski; Roberto Carlos Klann 2014

Samir Sayed; Bruno Meirelles Salotti 2014

Vinícius Gomes Martins; Márcio André Veras Machado; Aldo Leonardo 
Cunha Callado 2014

Augusto Cezar da Cunha e Silva Filho; Vinícius Gomes Martins; Márcio 
André Veras Machado 2013

André Carlos Einsweiller; Augusto Fischer 2013

José Delfino Sá; Carlos Arthur Mattos Teixeira Cavalcante; Ricardo de 
Araújo Kalid; Ulisses de Araújo Malveira 2013
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Márcia Ferreira Neves Tavares; Diego Rodrigues Boente; Edison Paulo 2013

Yuri Sampaio Maluf; Pedro Henrique Melo Alburquerque 2012

José Alves Dantas; Otávio Ribeiro de Medeiros; Fernando Caio Galdi; 
Fábio Moraes da Costa 2012

Eric Barreto; Fernando Dal Ri Murcia; Iran Siqueira Lima 2012

Célio da Costa Barros; Fábia Jaiany Viana de Souza; Aneide Oliveira 
Araújo; Mauricio Corrêa da Silva; José Dionísio Gomes da Silva 2012

Adriane Fagundes Sacramento da Silva; Edilma Pinheiro da Silva; Mary 
Wanysa dos Santos Denberg 2011

André das Neves Dameda; Tiago Wickstrom Alves; Ernani Ott 2011

Maíra Melho de Souza; José Alonso Borba; Vivian Osmari Uhlmann 2011

Gilberto Carbalho Fernandes; Graça Maria do Carmo Azevedo 2010

Leonardo Andrade de Almeida Burlá; Edson Daniel Lopes Gonçalves 2010

Eliseu Martins; Diana Lúcia de Almeida; Eric Aversari Martins; Patrícia 
de Souza Costa 2010

Mônica Gisele Brancher Pedó; Cláudio José Muller; Marcelo Nogueira 
Cortimiglia 2010

Luiz Nelson Guedes de Carvalho; Patrícia de Souza Costa; Alan Teixeira 
de Oliveira 2010

Renato Campos; Juliana Tatiane Vital; Gilberto de Oliveira Moritz; Ale-
xandre Marino Costa 2010

Vicente Camargo Bicudo de Castro; Rafael Borges Morch; José Augusto 
Veiga da Costa Marques 2008

LLirio José Rech; Ivone Vieira Pereira; Josemar Ribeiro de Oliveira 2008

Fabiano Maury Raupp; Ilse Maria Beuren 2008
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Sérgio de Ludícibus; Eliseu Martins 2007

Leandro Luís Darós; José Alonso Borba 2005

Fernando Caio Galdi; L Nelson Carvalho 2005

Alexssander de Antonio Nunes; José Augusto Veiga da Costa Marques 2004

Tarcísio Saraiva Rabelo Junior; Ricardo Hirata Ikeda 2004

Carlos Antonio Lopes Vaz do Amaral 2003

Natan Szuster; Fortunee Szuster 2003

Fonte: Dados pesquisa, 2019.

Método de Reinert

As Estatísticas Textuais buscam de forma ampla, identificar a quantidade 

de palavras, frequência média de ocorrência dos determinados vocabulários 

utilizados e as principais raízes do texto, ou seja, de onde se originam a elabo-

ração textual. A Figura 1 traz a relação de palavra de acordo com a sua classe e 

como elas foram trabalhadas no corpus textual, seguindo o Método de Reinert. 

A análise mostra cinco classes de palavras, o organograma demonstra que 

as classes de número 1 (Vermelho) que tem como destaque as palavras “servi-

ço, artigo, trabalho, norma” que são aspectos voltados a metodologia; 3 (Verde) 

que vê-se as palavras “escolha, gestor, comparabilidade”; e a classe 5 (Lilás) 

estão em uma mesma linha referencial. A classe 5 (Lilás) representa maior parte 

do corpus textual analisada com 26,2% do total analisado. Ademais, a Figura 1 

demonstra que as classes 4 e 2 são derivadas da classe 5.
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Figura 1 – Classes de palavras

Fonte: Dados pesquisa, 2019.

A classe 2 (Cinza), destaca-se como responsável por 24,9% do corpus 

logo após a classe 5 (lilás); as palavras também fazem grande referência a te-

mática analisada, vê-se destaque das palavras “custo, justo, biológico, valor”, 

que comparado ao Valor Justo, são termos inerentes a ele.

Já a Análise Fatorial de Correspondência (AFC)  Segundo Junior 

et al. (2008, p. 466), a AFC é uma análise variada, utilizada para encontrar 

associações entre duas ou mais variáveis, assim podendo ver essa relação em 

um modelo tanto quantitativo, como também qualitativo de linhas e colunas, 

em um mesmo espaço gráfico, permitindo ver a reciprocidade entre elas através 

de um cruzamento de dados.

A AFC é o cruzamento de vocábulos, que considera a incidência de pala-

vras, em classes, podendo ser vistas suas oposições através da geração gráfica 
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de em um plano cartesiano. Ou seja, permitindo através de um plano gráfico, 

apontar as localizações e interações entre as classes de palavras.

Figura 2– Análise Fatorial de Correspondência

Fonte: Dados  pesquisa, 2019.

A AFC, como descrita na Figura, representa dispersão das palavras em 

um modelo de plano cartesiano onde as diferentes palavras e variáveis, e con-

forme a análise do Iramuteq, a interface possibilita a partir de um momento do 

qual se obtém um contexto significativo das palavras, têm-se uma análise qua-

litativa desses dados associados (KASYAN, 2017, p. 516).

A AFC traz a dispersão de palavras, de acordo com suas classes, seguindo 

o mesmo padrão do anagrama a fim de facilitar a análise, podendo ver através 

do pano cartesiano suas proximidades. A figura demonstra que quanto mais 
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próximas do eixo central, mesmo que de classes diferentes, as palavras têm 

certa relação, ou seja, a palavra “Escolha” (Verde) do lado inferior direito do 

plano, tem pouca relação com a palavra “Passivo” (Lilás) que se encontra do 

lado esquerdo superior; no entanto,  as palavras “Valor” (Cinza) tem bastante 

proximidade, e por consequência, relação com a palavra “Preço” (Azul), ambas 

ao lado inferior esquerdo, assim como as palavras “Justo” (Cinza) e “Informa-

ção” (Azul).

Através da AFC é possível ver as variáveis que que se aproximam da pro-

positura da pesquisa, da qual, no modelo de plano cartesiano pode-se verificar 

que quanto mais próximo do centro a palavra se aproxima também da área de 

conhecimento pesquisada, ou entre si.

Nuvem de Palavras

 A Nuvem de Palavras incluída da na Figura 3, trata da proximidade das 

palavras de forma rápida e fácil de interpretar as palavras que têm mais rele-

vância no texto, sendo as maiores de maior importância no corpus da pesquisa 

e mais próxima do centro de acordo a quantidade utilizada.

Através do resultado pode-se inferir a importância que a nuvem de pala-

vras traz ao termo “Justo”, objeto da pesquisa, e como se aproxima das caracte-

rísticas contábeis de mensuração, das quais se discutem acerca do Valor Justo. 

A Nuvem é Figura interessante que demonstra de forma simples e indutiva 

como as palavras analisadas trabalham em conformidade com o termo proposto 

pela pesquisa.
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Figura 3 – Nuvem de Palavras

Fonte: Dados  pesquisa, 2019.

Assim como nas análises anteriores é possível também, com a nuvem 

de palavras verificar a proximidades das palavras utilizadas nas publicações, 

como também pode-se perceber a sua importância com base na ocorrência den-

tro do texto, pois quanto maior o tamanho da palavra, mais ocorrências ela teve 

dentro corpus textual.

Conclusão

O objetivo deste estudo foi investigar as peculiaridades da produção aca-

dêmica concernentes a temática do Valor Justo nas bases de periódicos Scielo.

org e Spell. A pesquisa mostrou uma amostra de 53 publicações relacionadas ao 

tema nos anos de 2003 a Jun/2019. Entretanto as publicações se mostram com 
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grande crescimento a partir do ano de 2010, e concentram-se o maior número 

de publicações entre os anos de 2010 e 2017.

Da pesquisa foi identificado 125 autores e coautores, dos quais, 109 par-

ticiparam de uma publicação somente, os autores que fizeram mais de uma 

publicação, em grande maioria, as faziam em conjuntos com autores distintos. 

A análise por meio do programa Iramuteq evidenciam os resultados textuais, 

que é possível verificar a similaridade entres as áreas da contabilidade impacta-

das pelo método do Valor Justo, bem como a importância e influência do tema 

dentro dos aspectos contábeis. As análises textuais tiveram grande relevância 

e mostraram informações de grande importância acerca da linguagem utilizada 

dentro da Contabilidade na temática do Valor Justo.

Com base no Método de Reinert, foi possível encontrar os diversos tipos 

de classes de palavras utilizadas pelos autores em suas publicações. Como elas 

são divididas em suas características peculiares em conjuntos com outras clas-

ses para explicar a importância da temática.

Através das Análises Fatoriais de Correspondência, pode-se perceber o 

comportamento das classes de palavras, bem como o comportamento das pu-

blicações dentro do plano cartesiano, onde pode inferir o distanciamento das 

palavras em conjunto, ou seja, a relação entre elas, dentro do corpus textual, 

e para os autores, a predominância do vocabulário de cada classe dentro das 

publicações.

A pesquisa se dá por concluída e que sirva de fonte de recursos para ou-

tras pesquisas, bem como, pretende-se dar continuidade a fim de aprofundar 

mais as análises como, aumentar a amostra com outras publicações, de repente 

internacionais, para tratar da metodologia do Valor Justo em um cenário maior 

que o brasileiro.
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Introdução 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde definiu o 

coronavírus como uma pandemia, considerando o surgimentos da doença que 

vinham que se espalhando rapidamente em vários países do mundo. Conside-

rada uma emergência de saúde pública internacional, anúncio esse feito pelo 

diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, com o 
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vírus sendo notificado em 19 países no total até o início de março de 2020. 

(ONU News, 2020) 

Muitos países implementaram uma série de intervenções para reduzir a 

transmissão do vírus e frear a rápida evolução da pandemia. (KUPFERSCH-

MIDT, 2020), conforme relatório da Organização Mundial da Saúde, até 3 de 

junho de 2020 foram notificados 6.287.771 casos confirmados e 379.941 óbitos 

pelo novo coronavírus, afetando principalmente os continentes americano e 

europeu. (OMS, 2020). No Brasil o primeiro caso se confirmou na cidade São 

Paulo em fevereiro de 2020 em um paciente de 61 anos que havia viajado para 

a Itália, na mesma data de 26 de fevereiro de 2020 outros 20 casos suspeitos 

eram investigados pelo Ministério da Saúde em mais sete estados do país, in-

cluindo PB, PE, MG, RJ, SP e SC. (UMA-SUS, 2020). Em 8 de abril de 2020, 

o Brasil era o 12º país em número de óbitos, o 8º em taxa de letalidade e o 16º 

em mortalidade por coronavírus segundo boletim informativo do Ministério da 

Saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020)

 Conforme publicado pelo Instituto Butantan (2021) na data de 28 de 

julho surge a variante delta do SARS-CoV-2 que se torna uma ameaça global, 

surgida na Índia se espalhou rapidamente e alcançou 132 países em algumas 

semanas. Em 25 de novembro a OMS identifica a variante ômicron do SAR-

S-CoV-2, detectada na África do Sul, a cepa entrou na categoria de variante 

de preocupação por ser considerada mais transmissível que a cepa original do 

novo coronavírus.

De acordo com Gomes (2021) e Fiocruz (2021) é apontada a nova cepa 

Darwin (recém-descoberta na Austrália) que faz parte do tipo A (H3N2) e tam-

bém circula no Brasil. Nos últimos meses, ela contribuiu para um aumento de 

casos de gripe em um período atípico no Brasil – que, assim como os países 
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do hemisfério sul, possui uma circulação maior do vírus influenza no inverno 

(entre julho e setembro). 

Em São Paulo os dados apontados no Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) do Governo Federal, coletados entre janeiro e junho 

de 2020, o número de contratações de enfermeiros nos primeiros 6 meses de 

2020 foi 50,73% maior do que no mesmo período de 2019. (SANTA CASA DE 

SÃO PAULO, 2021). De acordo com Mesquita (2020) o aumento exponencial 

da demanda por assistência médica faz com que profissionais de saúde enfren-

tem longos turnos de trabalho, geralmente com poucos recursos, infraestrutura 

precária, e necessidade imperativa de utilizar EPIs que podem causar descon-

forto físico.

O absenteísmo entre os profissionais da área de saúde que estão na linha 

de frente do coronavírus tem se mostrado cada vez maior, Maeno (2020) de-

monstra que a COVID-19 é uma doença ocupacional, independentemente de 

ser uma ocupação em serviços essenciais ou não, pois ela pode ser transmitida 

nos deslocamentos diários como no uso de transportes públicos e no contato 

com pessoas no ambiente de trabalho. 

A produção do presente trabalho baseou-se em uma pesquisa documental 

no Setor de Gestão de Pessoas (SCGPE) do Hospital Universitário Regional 

dos Campos Gerais (HURCG), a fim de verificar o absenteísmo de servido-

res que fizeram parte da linha de frente dos casos de coronavírus entre março 

de 2020 a março de 2021, os mesmos faziam parte dos seguintes setores: clí-

nica covid, UTI covid, pronto atendimento e tenda covid, primeiramente foi 

encaminhada uma solicitação a Diretoria Acadêmica e o Centro de Estudos, 

Pesquisa e Desenvolvimento Humano do HURCG para requisitar a realização 

da pesquisa dentro do Setor de Gestão de Pessoas (SCGPE), com a posse do 
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termo de aceite favorável, foi dado o início da coleta de dados, para isso foram 

analisadas planilhas de controle, laudos de perícia e atestados dos mesmos. “A 

técnica documental vale-se de documentos originais, que ainda não receberam 

tratamento analítico por nenhum autor. [...] é uma das técnicas decisivas para a 

pesquisa em ciências sociais e humanas” (HELDER, 2006:1-2). 

Por se tratar de uma quantificação de dados essa pesquisa caracteriza-se 

por quantitativa. Tais dados serão apresentados em forma de tabelas, gráficos 

ou textos (KNECHTEL, 2014). Serão analisados atestados e laudos de perícia 

de afastamento de servidores do HURCG que atuaram na linha de frente do 

coronavírus no período de março de 2020 a março de 2021, esta amostra en-

quadra profissionais da saúde, tratando-se de médicos, enfermeiros e técnicos 

de enfermagem.

Apesar do coronavírus ser um tema mais recente, já existem muitas in-

formações e trabalhos científicos publicados sobre este assunto, desta forma a 

pesquisa se dará também através de outros estudos para fundamentação, como 

artigos, revistas e demais fontes escritas. Conforme os autores Martins e Theó-

philo (2016, p. 52) citam, a pesquisa bibliográfica trata-se de estratégia de pes-

quisa necessária para a condução de qualquer pesquisa científica. Uma pesqui-

sa bibliográfica procura explicar e discutir um assunto, tema ou problema com 

base em referências.

Sendo assim por ser feita uma análise documental dos dados de registro 

também classifica-se como pesquisa descritiva: O desafio a esta técnica de pes-

quisa é a capacidade que o pesquisador tem de selecionar, tratar e interpretar a 

informação, visando compreender a interação com sua fonte, tornando-se mais 

significativa (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015, p. 57).
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Gestão de Pessoas no Setor Público e o Absenteísmo 
no Trabalho

Ao se referir à gestão de pessoas no setor público, Bergue (2007, p. 18) 

a define como “[...] esforço orientado para o suprimento, a manutenção e o 

desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas, em conformidade com 

os ditames constitucionais e legais, observadas as necessidades e condições 

do ambiente em que se inserem.” Compreender o papel do setor de gestão de 

pessoas, é essencial pois cabe a ele promover e desenvolver uma maior efetivi-

dade no fornecimento de serviços em prol do interesse social, bem como gerar 

as informações necessárias para que se possa medir e avaliar o desempenho da 

instituição.

De acordo com Bergue (2010) o propósito geral da gestão de pessoas no 

setor público pode ser constituído por três ações fundamentais que  podem  ser  

relacionados  a  noção  de  processos: promover  o  suprimento (processo  de  

atrair  pessoas),  a  manutenção (processo  de  aplicar  e recompensar  pessoas) 

e  o  desenvolvimento (desenvolver  e  avaliar  pessoas). É fundamental que 

os servidores sintam-se valorizados para que em contrapartida o órgão público 

seja correspondido com uma prestação de serviço de maior valor, os três pro-

cessos mencionados acima envolvem alguns pontos específicos que valem ser 

explorados. 

No setor público, as atividades laborais são alicerçadas sobre normas ju-

rídicas que exigem o comprometimento do agente público em garantir os re-

sultados predeterminados pelos formuladores das políticas públicas. (WEBER, 

2000). O absenteísmo-doença é definido pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) como a “ausência ao trabalho decorrente de uma incapacida-

de do indivíduo, exceto por gestação ou prisão”, podendo ser atribuído a uma 
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doença ou lesão acidental (OIT, 1991). 

Segundo Martins (2005) o absenteísmo na área pública é uma realidade 

assim como no setor privado, bem como, considera-se seu impacto econômi-

co bastante preocupante, uma vez que gera gastos públicos, afetando toda a 

população. Para Furlan (2018) o absenteísmo é caracterizado quando há falta 

de profissionais em um ou mais dias, exceto quando previsto pela instituição 

contratante ou previsão legal (férias, folgas, acidentes de trabalho, licenças e 

outros). O diagnóstico da situação da saúde-doença dos servidores públicos 

pode instrumentalizar os gestores e instituições para uma adequada aplicação 

de políticas de saúde, trabalhando na prevenção dos agravos identificados como 

mais frequentes, traçando propostas de intervenção ou planos de ação viáveis a 

nível local, e envolver o próprio trabalhador no processo de prevenção à saúde 

e promoção do cuidado (CORREA; OLIVEIRA, 2020)

Segundo o Estatuto do Servidor do Paraná (Lei n.º 6.174/70) todos os 

servidores tem direito a licenças e afastamentos previstos em legislações espe-

cíficas, como tratamento de saúde, acidente de trabalho, licenças, casamento, 

luto, júri, entre outras. 

Profissionais de Saúde na Linha de Frente do                   
Tratamento  do  Coronavírus  no  Brasil 

Desde que a epidemia foi descoberta pela China, ela se espalhou rapida-

mente pelo mundo todo com diferentes impactos (PEREIRA; TORRES; PE-

REIRA; ANTUNES; COSTA, 2020). O País vem enfrentando um de seus mo-

mentos mais críticos que é a pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2), que se 

tornou um problema de nível mundial de saúde pública.  Segundo pesquisa rea-

lizada pela Fiocruz em março de 2021 a força de trabalho durante a pandemia 

é majoritariamente feminina (77,6%). A maior parte da equipe é formada por 
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enfermeiros (58,8%), seguida pelos médicos (22,6%), fisioterapeutas (5,7%), 

odontólogos (5,4%) e farmacêuticos (1,6%), com as demais profissões corres-

pondendo a 5,7%. Importante registrar que cerca de 25% deles foram infecta-

dos pela Covid-19. (LEONEL, 2021)

Em razão disso, os profissionais de saúde precisaram dobrar esforços para 

que o atendimento aos pacientes acometidos pelo coronavírus não apresentas-

sem falhas, por outro lado muitos foram expostos a grandes riscos e precisaram 

se afastar de suas atividades pois também acabaram contraindo o vírus.

Para Medeiros (2020), os profissionais de saúde são particularmente sus-

ceptíveis a infecção, principalmente os enfermeiros e técnicos de enfermagem, 

pela grande carga horária de cuidados prestados ao paciente. Por conta da alta 

demanda a maioria dos hospitais que atendiam casos de coronavírus ficaram 

extremamente sobrecarregados, sem leitos e medicamentos suficientes para 

atender a grande quantidade de pacientes nessa situação, fato esse que propa-

gou ainda mais os casos de infecção por coronavírus entre os profissionais de 

saúde. São nessas circunstâncias que atuam os profissionais de enfermagem, 

que formam a maior parte de equipes da área da saúde que se encontram na 

linha de frente para combater o coronavírus e somam mais de 2,3 milhões de 

profissionais no Brasil (sendo aproximadamente 1,3 milhões de técnicos de 

enfermagem, 569 mil enfermeiros, 421 mil auxiliares de enfermagem e 299 

obstetrizes). (COFEN, 2021)

Um estudo realizado no Hospital Tongji, (Shanghai) com o objetivo de 

identificar infecção por coronavírus, nas equipes médicas, encontrou 54 pes-

soas atingidas pelo vírus. Desse total, 72,2% atuavam em enfermarias clínicas, 

18,5% na área de tecnologia médica e apenas 3,7% estavam na emergência. 

(CHU,2020)
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Absenteísmo por Infecção de Coronavírus no                   
Brasil  por  Profissionais  de  Saúde 

Com o início da pandemia de COVID-19 em março de 2020 os hospitais 

precisaram ampliar suas equipes responsáveis pela linha de frente do tratamen-

to do novo coronavírus, para que entregassem um atendimento com segurança 

e qualidade. Após pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

intitulada “Condições de Trabalho dos trabalhadores da Saúde no contexto da 

Pandemia da Covid-19”, aponta que 84% das pessoas estão com 60 horas se-

manais de trabalho (sobrecarga) e o número de contratos informais nesse con-

texto também aumentou. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2021) 

Um dos primeiros impactos diretamente percebidos nesse cenário da pan-

demia causada pelo novo coronavírus tem sido o absenteísmo de enfermeiros e 

auxiliares/técnicos de enfermagem nos serviços de saúde. As jornadas extensas 

e condições de trabalho diferenciadas, em razão de diversidades regionais e 

contratuais, expõem estes profissionais ao risco de adoecimento físico e men-

tal, podendo afastá-los das suas atividades laborais. (SANTANA, 2018)

Diante desta crise global o quantitativo de afastamentos dos profissionais 

de saúde teve um grande aumento, pois muitos acabaram sendo infectados, pre-

cisando muitas vezes de mais tempo que o considerado normal para a recupe-

ração, sem contar a exaustão física e mental. Em um estudo realizado na Itália 

os resultados indicaram que uma epidemia de gripe é responsável por milhares 

de dias perdidos no trabalho e causa perdas econômicas substanciais nos dias 

de doença de profissionais de saúde (GIANINO et al., 2019).
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Resultado e Discussão 

O Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG) fica 

localizado na cidade de Ponta Grossa – Paraná e foi inaugurado na data de 31 

de março de 2010, com atendimentos de média e alta complexidade, o que o 

transformou em um hospital público modelo como que traz inovações na área 

da saúde, propondo atendimento humanizado e de excelência as pessoas que 

utilizam dos serviços ofertados pelo SUS, sua atuação é de forma integrada 

com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), proporcionando pes-

quisas acadêmicas de gradução e pós-gradução dentro do hospital e permitindo 

que a inovação e o ensino sejam constantes dentro das atividades desenvolvi-

das.  (HURCG, 2022)

 Atualmente o hospital conta com servidores divididos em vínculo SESA 

num total de 403 que fazem parte do grupo de servidores concursados pela 

Secretaria da Saúde, 336 servidores contratados por Processo Seletivo Simpli-

ficado (PSS) com contrato de duração de 2 anos, e em média 1.000 funcioná-

rios contratados por empresas terceirizadas, alocados em todos os setores do 

hospital e em diversas funções e modalidades. Além da assistência fornecida a 

pacientes da cidade de Ponta Grossa o HURCG ainda atende mais 11 municí-

pios da região. (HURCG, 2021)

Segundo matéria publicada pelo HURCG em março de 2021 o hospital 

completou 1 ano frente ao tratamento de coronavírus, alcançando a marca de 

mais de mil pacientes atendidos e que passaram pela UTI Covid, tornando-se 

referência na região devido a qualidade de seus atendimentos de forma alinha-

da com a formação de profissionais de saúde, sobretudo nas residências uni e 
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multiprofissionais que atuam dentro do HURCG com o intuito de estender o 

aprendizado junto ao serviço ofertado pelo SUS dentro de diversas especialida-

des. (HURCG, 2021) 

Com a piora da pandemia foram necessários esforços e insumos redobra-

dos entre os profissionais que atuaram nos setores frente a estes atendimentos, 

isso fez com que o hospital precisasse focar por meses em atender somente ca-

sos de coronavírus e hemorragia digestiva, houve também o aumento de casos 

de pacientes com longa permanência dentro da UTI, com um período de 15 dias 

no ano de 2021, em 2020 essa média era de 10 dias. 

Em agosto de 2020 o Governo do Estado do Paraná publicou uma matéria 

comunicando a ampliação de leitos dentro do hospital, anteriormente os mes-

mos faziam parte da ala neonatal, materno e infantil, que foram migrados para 

outro lugar para que esses fossem destinados a pacientes acometidos pelo co-

ronavírus, que passou de 26 para 50 leitos clínicos e 30 de UTI. (SESA, 2020) 

Em fevereiro de 2021 uma nova ala que futuramente iria abrigar a maternidade 

também passou a ser composto para atendimento exclusivo de coronavírus, 

contando com 114 leitos, entre eles leitos emergenciais, UTI e de enfermaria 

para assistência a população de Ponta Grossa e região. (SESA, 2021)

Profissionais da Saúde no Hurcg no Primeiro               
Ano de Pandemia Frente ao Tratamento do 
Coronavírus 

Para a execução da pesquisa foram analisados os três principais setores 

que atuaram na linha de frente do tratamento do coronavírus no HURCG, sendo 

eles: clínica COVID, UTI COVID e pronto atendimento, foram tabulados os 

dados de servidores concursados pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) 
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e com vínculo através de Processo Seletivo Simplificado do Paraná (PSS) que 

possuem contrato de trabalho de dois anos,  o período estudado para a tabula-

ção dos dados baseou-se no primeiro ano de pandemia no país, com início no 

mês de março de 2020 até março de 2021. Com base nestas informações foram 

analisadas escalas de trabalho destes setores e contabilizados quantos servido-

res estavam atuando mês a mês dentro deste primeiro ano de pandemia.

A tabela 1 demonstra a necessidade de um aumento de servidores traba-

lhando frente a pandemia e consequentemente o crescimento da demanda de 

trabalho com o passar dos meses:

Tabela 1 - Número total de servidores que atuaram na linha de frente do trata-
mento de coronavírus entre mar/20 e mar/21 no HURCG

SETOR
mar
/20

abr/
20

mai
/20

jun
/20

jul
/20

ago
/20

set
/20

out
/20

nov
/20

dez
/20

jan
/21

fev
/21

mar
/21

Clínica 
Covid

50 41 68 40 51 60 49 51 43 33 61 65 20

UTI 
Covid

94 117 120 144 190 186 164 173 164 168 197 206 196

Pronto 
Atendi-
mento

42 44 45 42 40 35 40 37 38 41 53 48 56

Total 186 202 233 226 281 281 253 261 245 242 311 319 272

Fonte: A autora, 2022, com base na coleta de dados HURCG.

Percebe-se que durante todos os meses ocorreram alterações no quan-

titativo de servidores atuando nos setores apresentados na tabela 2, seja um 

aumento ou redução para que os mesmos fossem realocados de um setor para 

outro que estava com uma necessidade maior de atendimentos. 
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O ponto mais expressivo neste tópico foi a necessidade do aumento de 

profissionais da saúde trabalhando na UTI COVID do HURCG, que foi de 

109% em relação ao mês de março de 2020 e março de 2021, o que confirma 

o agravamento da pandemia no Brasil entre esses meses, o mesmo ocorreu no 

pronto atendimento que também teve um aumento de 33% comparando os me-

ses de março de 2020 e março de 2021. Já na clínica COVID o pico do aumento 

do quantitativo destes profissionais foi no mês de maio de 2020, que compara-

do ao mês de março de 2020 teve uma elevação de 36%.

Absenteísmo de Profissionais de Saúde no Hurcg 

No decorrer do período analisado que foi entre março de 2020 e março de 

2021 ocorreram um total de 264 afastamentos, abrangendo atestados e laudos 

de perícia apresentados à Seção de Gestão de Pessoas do HURCG que conti-

nham o CID referente a isolamento por coronavírus que é representado pelo 

Z29.0. 

Como aponta a tabela 2 a totalidade de dias com servidores afastados no 

período foi de 1.865, ao considerar os 365 dias do ano nota-se um número de 

afastamentos considerável de profissionais afastados por coronavírus, observa-

-se que a UTI COVID mesmo sendo o setor com maior número de servidores 

foi a que mais teve servidores afastados por este motivo pelo período de 7 dias, 

seguido pelo Pronto Atendimento com 17 servidores afastados pela mesma 

quantidade de dias, este fator contribuiu para o aumento da jornada de trabalho 

daqueles que não estavam afastados e precisaram suprir a necessidade do setor 

para cobrir o plantão daqueles que haviam sido infectados pelo coronavírus. 
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Tabela 2 - Número de servidores afastados entre mar/20 e mar/21 no HURCG

Dias de 
Afastamento

Clínica 
Covid

UTI 
Covid 

Pronto 
Atendimento

Total de 
Profissionais

Total de 
dias em 

afastamento

1 2 18 4 24 24

2 1 4 1 6 12

3 2 9 4 15 45

4 3 8 6 17 68

5 5 15 3 23 115

6 1 15 3 19 114

7 16 44 17 77 539

8 2 8 1 11 88

9 3 5 1 9 81

10 8 16 5 29 290

11 1 6 2 9 99

12 1 1 1 3 36

13 0 2 1 3 39

14 5 9 1 15 210

15 0 3 0 3 45

60 1 0 0 1 60

TOTAL 264 1865

Fonte: A autora, 2022, com base na coleta de dados HURCG.
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Nota-se também que a maior parte dos afastamentos se deu pelo período 

de 7 dias entre os servidores afastados, seguindo o protocolo para isolamento 

de casos leves e moderados recomendado pelo Ministério da Saúde que consta 

no Guia de Vigilância Epidemiológica, onde indica que o isolamento deve ser 

feito por 7 dias e o retorno as atividades pode ocorrer somente se o profissional 

estiver sem sintomas respiratórios ou febre nas últimas 24 horas. (MINISTÉ-

RIO DA SAÚDE, 2022) 

Outra questão que se destaca é a totalidade de dias que em afastamento de 

servidores que necessitaram ficar em isolamento por 10 dias para uma melhor 

recuperação pois ainda apresentavam sintomas, em conformidade com artigo 

publicado pela Folha de São Paulo em 2020 indicando que a OMS (Organiza-

ção Mundial da Saúde) havia definido uma nova orientação sobre o prazo de 

isolamento, que variavam de 7 a 14 dias, dependendo do estado de saúde do 

paciente. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020). Considerando o total de servido-

res que fizeram parte da amostra e o número total de dias em afastamentos, a 

média fica em torno de 7 dias de afastamento por servidor durante o primeiro 

ano de pandemia analisado dentro do HURCG. 

Taxa de Absenteísmo entre Profissionais de Saúde 
no Hurcg

Após a coleta e tabulação dos dados foram analisados mês a mês entre 

março de 2020 e março de 2021 observando o total de servidores de cada setor 

e a quantidade de afastamento naquele mesmo mês, conforme tabela 3.
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Tabela 3 - Taxa de absenteísmo entre profissionais de saúde no HURCG

Setor Mês Clínica
 Covid UTI Covid Pronto 

Atendimento Total

Total

mar/20

50 94 42 186

Afastados 0 5 0 5

Percentual 0% 5% 0% 3%

Total

abr/20

41 117 44 202

Afastados 4 5 0 9

Percentual 10% 4% 0% 4%

Total

mai/20

68 120 45 233

Afastados 4 22 2 28

Percentual 6% 18% 4% 12%

Total

jun/20

40 144 42 226

Afastados 2 14 7 23

Percentual 5% 10% 17% 10%

Total

jul/20

51 190 40 281

Afastados 8 7 2 17

Percentual 16% 4% 5% 6%

Total

ago/20

60 186 35 281

Afastados 6 31 15 52

Percentual 10% 17% 43% 19%

Total

set/20

49 164 40 253

Afastados 7 21 0 28

Percentual 14% 13% 0% 11%
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Total

out/20

51 173 37 261

Afastados 1 8 0 9

Percentual 2% 5% 0% 3%

Total

nov/20

43 164 38 245

Afastados 3 17 6 26

Percentual 7% 10% 16% 11%

Total

dez/20

33 168 41 242

Afastados 6 5 4 15

Percentual 18% 3% 10% 6%

Total

jan/21

61 197 53 311

Afastados 1 12 9 22

Percentual 2% 6% 17% 7%

Total

fev/21

65 206 48 319

Afastados 5 5 0 10

Percentual 8% 2% 0% 3%

Total

mar/21

20 196 56 272

Afastados 3 9 0 12

Percentual 15% 5% 0% 4%

Fonte: A autora, 2022, com base na coleta de dados HURCG.

Foi identificado que já no mês de março de 2020 quando a pandemia foi 

decretada em todo o país a UTI COVID já contava com 5% de seu quadro de 

funcionários que fizeram parte da amostra desta pesquisa em afastamento por 

coronavírus, no mês de abril de 2020 o índice subiu na Clínica COVID que 

possuía 10% de seus servidores afastados pela doença, em maio de 2020 a UTI 

volta a ter uma alta na taxa de absenteísmos, ficando com 18% de sua equipe 
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ausente, estas informações caminham juntas com o crescimento da dissemina-

ção do vírus no Brasil entre os profissionais de saúde, em março de 2020 a BBC 

News divulgou uma reportagem anunciando o aumento crescente de pacientes 

acometidos pelo coronavírus no país, a matéria aponta a demora nos resultados 

dos exames, e o quanto isso afeta a transmissão do vírus, e também fala sobre 

a pressão que os profissionais de saúde sentiam ao atender pacientes suspeitos 

ou positivados, a matéria ainda leva em consideração que em um hospital pú-

blico de São Paulo em poucos dias de atendimento 4 funcionários já estavam 

em afastamento com sintomas de coronavírus. (BBC NEWS BRASIL, 2020). 

Prosseguindo com a análise das taxas de absenteísmo é nítido o aumento 

do índice de ausências por coronavírus no Pronto Atendimento do HURCG no 

mês de junho de 2020 com 17% de sua equipe afastada, em agosto de 2020 essa 

taxa sobe para 43%, o que demonstra que o setor estava operando com quase 

metade do grupo ausente. Segundo o Jornal Nexo de Políticas Públicas, em 

agosto de 2020 o Brasil ocupava o segundo lugar no ranking internacional em 

números de casos e óbitos chegando a marca de 100 mil mortes e 3 milhões de 

infecções provocadas pelo coronavírus desde o ínicio da pandemia, no mesmo 

mês o Tribunal de Contas da União cobrava um Plano Nacional de Vacinação 

em um prazo de 15 dias para a Casa Civil da Presidência da República. (NEXO, 

2021) 

Ao somar o total de servidores que atuavam no mês de agosto nos três 

setores da linha de frente do coronavírus no HURCG obteve-se a maior taxa 

de absenteísmo em comparação com os demais meses no período analisado 

na amostra, indicando que 19% dos 281 servidores estavam com sintomas da 

doença ou positivados naquele mês. A Clínica COVID atingiu no mês de se-

tembro uma taxa de absenteísmo de 14% ultrapassando a UTI COVID que no 
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mesmo mês tinha 13% dos 164 servidores afastados, em outubro esse índice 

caiu para 5%. 

O mês de novembro de 2020 no Brasil iniciou com uma alta na incidência 

do coronavírus em alguns estados incluindo o Paraná, que segundo a matéria 

da Agência Brasil serviu de alerta para o início da segunda onda no país, essa 

conclusão se deu após divulgação do Boletim Observatório COVID-19 da Fun-

dação Oswaldo Cruz advertir sobre a ameaça. (AGÊNCIA BRASIL, 2020) No 

Pronto Atendimento do HURCG a taxa de absenteísmo dos profissionais de 

saúde em novembro de 2020 subiu para 16%, uma alta significativa comparado 

ao mês de outubro de 2020 que não foi apresentado nenhum afastamento. 

Em dezembro de 2020 segundo artigo divulgado pelo G1 o Brasil atingiu 

a maior média móvel de casos de coronavírus desde agosto, com 40.421 novos 

casos por dia e o Paraná novamente estava entre os estados em alta também na 

média de mortes por coronavírus. (G1, 2020) Esse crescimento se apresentou 

da mesma forma na Clínica COVID do HURCG no mês de dezembro de 2020, 

com uma taxa de absenteísmo dos profissionais de 18%, uma alta de 11% equi-

parada ao mês anterior. 

Com as comemorações de fim de ano, janeiro de 2021 foi o mês com 

mais casos de coronavírus no país, ultrapassando dezembro de 2020 segundo 

a Folha de São Paulo com 1.386.005 pessoas infectadas com o vírus no Brasil. 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2021) A mesma linha de crescimento dos casos 

ocorreu no Pronto Atendimento do HURCG, com 17% de sua equipe afastada 

em consequência da infecção do coronavírus, um aumento de 7% em relação a 

dezembro de 2020. Com o início do mês de março de 2021 foi identificada uma 

taxa de absenteísmo maior na Clínica COVID chegando a 15% do seu quadro 

de servidores afastados, 7% a mais que no mês de fevereiro de 2021. 
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Vale ressaltar que dentre os 12 meses analisados na amostra, em 6 meses 

o Pronto Atendimento não contou com nenhum afastamento, este fato reforça 

as práticas de segurança e os protocolos seguidos pelo HURCG em concor-

dância com a avaliação emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) em fevereiro de 2022. 

Causas do Absenteísmo de Profissionais de Saúde 
no Hurcg     
 

As informações coletadas para a pesquisa apontam as principais causas 

do absenteísmo pelos servidores que atuaram na linha de frente do tratamento 

de coronavírus no HURCG no primeiro ano de pandemia, dentre eles estão o 

isolamento por infecção por coronavírus de localização não especificada, tos-

se e outras doenças de vias aéreas, COVID-19 com vírus identificado, asma, 

febre, pneumonia devida a outros microorganismos infecciosos especificados, 

amigdalite aguda, influenza devida a vírus não identificado, cefaleia, bronquite 

aguda, infecção aguda das vidas aéreas superiores não especificada, nasofarin-

gite aguda, pneumonite, dorsalgia, gastroenterite de origem infecciosa e embo-

lia pulmonar. 

Os profissionais de saúde têm uma importante necessidade de trabalhar 

com segurança em seu ambiente de trabalho, pois estão frequentemente expos-

tos a riscos de infecções como o coronavírus, esses cuidados se dão com o uso 

de equipamentos de proteção individual, treinamentos para o uso correto destes 

e saber identificar os principais riscos existentes no local onde desenvolve suas 

atividades.

Conforme PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/MS Nº 14, DE 20 

DE JANEIRO DE 2022 publicada em Diário Oficial da União devem- se seguir 

medidas para controle e prevenção da transmissão coronavírus no ambiente de 
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trabalho, entre elas o afastamento de funcionário com sintomas gripais com-

patíveis com o coronavírus, como: febre, tosse, dificuldade respiratória, dor de 

garganta e de cabeça e coriza. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2022) 

Em concordância com estas orientações o HURCG cumpre seu papel 

perante a segurança e bem-estar de seus servidores e pacientes, em fevereiro de 

2022 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) enviou um parecer 

emitido através de uma avaliação nacional das práticas de segurança do pacien-

te, que concedeu ao HURCG uma taxa de adesão de 95,24% nos protocolos 

examinados, que considera manuais, planilhas com indicadores, processos e ta-

xas do trabalho dos setores, ao todo foram avaliados 21 indicadores de estrutura 

e processos que estabelece as práticas de segurança do paciente em serviços de 

saúde. (HURCG, 2022). 
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Introdução 

As teorias relacionadas ao racismo foram fomentadas a partir do século 

XIX, período em que correntes como positivismo, evolucionismo social e da-

rwinismo social eram sustentadas pela burguesia em prol dos seus interesses. 

Foram essas teorias que serviram como estrutura para a construção do conceito 

de raça e, consequentemente, do racismo (CFP, 2017). O racismo é caracteri-

zado como um conjunto de formas sistemáticas de discriminação, por meio de 

práticas conscientes ou subconscientes fundamentadas no grupo racial ao qual 
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os indivíduos pertencem, que resultam em privilégios ou desvantagens (AL-

MEIDA, 2019).

O racismo ocorre a partir da existência de uma disparidade de poder en-

tre grupos raciais, na qual aqueles que exercem um papel dominante sobre a 

organização econômica e política da sociedade têm domínio sobre o outro (AL-

MEIDA, 2019). A segregação racial é um dos maiores mantenedores das desi-

gualdades materiais e simbólicas no Brasil, e de forma sutil e violenta, dirige as 

formas de percepção, pensamento e interação. Com isso, tem uma função social 

própria concentrada na estratificação racial e na manutenção dos privilégios da 

população branca. Assim, por meio de um evidente favorecimento econômico, 

psicológico, cultural e político, os brancos estão à frente da população negra 

(HASENBALG et.al, 1998).

Nessa perspectiva, a concepção de raça é utilizada como um operador 

social que agrega indivíduos e grupos que compartilham certas características 

físicas observáveis. Consequentemente, o estabelecimento de parâmetros dis-

criminatórios baseados na raça atua na manutenção da hegemonia de determi-

nados grupos raciais no poder. Desse modo, enquanto estrutura de violência 

ampla, complexa e sistêmica, que perpassa a cultura, a história de vida e a 

cidadania, o racismo constitui-se como uma estratégia de dominação. Essa “su-

perioridade branca” origina-se da noção historicamente construída que atribui 

o grupo negro, que engloba pretos e pardos, aos lugares mais desqualificados. 

(ZAMORA, 2012; SCHUCMAN, 2014).

Embora o racismo ainda seja um problema social evidente no país, avan-

ços importantes na melhoria da qualidade de vida das crianças negras ocorre-

ram desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF). Contudo, foi 

apenas no ano 1990, com a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA (BRASIL, 1990), que a proteção desses grupos passou a ser tratada em 
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um documento legal que expressa uma real evolução no âmbito da infância e da 

juventude, trazendo ao ordenamento jurídico novas concepções (MARCÍLIO, 

1998).

A partir da promulgação do ECA, houve progressos significativos como a 

redução dos índices de mortalidade infantil, a intensificação das políticas públi-

cas de ensino e garantias de direitos. Esses avanços precisam ser investigados 

de forma sistemática e interseccional, por meio da análise da realidade social 

das crianças pretas, pois, na perspectiva dos direitos humanos, essa igualdade 

é fundamental para que todos se beneficiem dos progressos alcançados (UNI-

CEF, 2010). Isto pois, apesar da CF, crianças e adolescentes, sobretudo negros, 

continuam sendo vítimas de um sistema social brasileiro que discrimina, negli-

gencia, violenta e os assassina (WAISELFISZ, 2015).

De acordo com o Mapa da Violência de 2016, em 2014, cerca de 45 mil 

pessoas foram mortas por arma de fogo no Brasil. Enquanto o número de bran-

cos mortos por arma de fogo entre os anos de 2003 e 2014 teve queda de 26,1%, 

entre a população negra houve aumento de quase 47% (WAISELFISZ, 2015). 

Ainda que existam atualmente no Brasil cerca de 16 milhões de adolescentes e 

jovens totalmente entregues à própria sorte, sem a menor perspectiva de vida; 

ou melhor, sua única perspectiva são o banditismo e a morte e estes são, em sua 

maioria, negros. 

A violência é compreendida como evento organizado por pessoas, grupo, 

e/ou classe, que tem como objetivo causar dano físico, moral, espiritual ou psi-

cológico a outrem. De um modo geral, esta representa um problema de saúde 

pública que tem provocado efeitos marcantes na morbidade e na mortalidade 

da população (CAMARGO et al., 2005). Sendo que a violência étnico-racial 

nem sempre deixa marcas visíveis, porém, atinge diretamente a construção da 

subjetividade e da identidade da criança negra (EURICO, 2020).
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Por meio da produção de conhecimento que legitima o racismo e toma 

por padrão uma realidade social que não contempla a diversidade brasileira, 

a Psicologia posicionou-se historicamente como cúmplice dessa construção, 

contribuindo com teorias eurocêntricas discriminatórias que validam cientifica-

mente estereótipos infundados (CFP, 2017). Sendo um exemplo disso o fato de 

que a temática do racismo só foi incorporada pelo Conselho Federal de Psico-

logia (CFP) no início dos anos 2000, a partir da publicação da Resolução n° 18 

de 2002, que estabelece normas de atuação para os/as psicólogos/as em relação 

ao preconceito e à discriminação racial, o que interfere diretamente em como 

crianças e adolescentes constroem sua personalidade.

O mecanismo que explica em parte a temática do racismo pelo CFP é o 

racismo estrutural que é definido como a normalidade na qual o racismo está 

presente nas relações sociais, econômicas, políticas e jurídicas, fazendo com 

que a reprodução da desigualdade racial não seja extirpada pela responsabiliza-

ção individual e jurídica por atos racistas (ALMEIDA, 2018). E, este causa im-

pactos danosos e marcantes na história de vida das crianças e dos adolescentes 

negros. As marcas psíquicas, sociais e culturais ensinam muita coisa a quem as-

siste. Logo, ao presenciar atos de discriminação por parte dos adultos, a criança 

e ao adolescente podem aprender a discriminar. Nesse sentido, a Psicologia 

pode colaborar para desmantelar essa modalidade de dominação, incluindo-se 

o campo acadêmico com a finalidade de fomentar discussões antirracistas.

Destarte, a presente pesquisa teve como objetivo investigar como foi tra-

balhada, debatida e acolhida a temática do racismo estrutural na infância na 

cidade de Maringá, localizada na região Norte do Paraná. Para tanto, ao longo 

da pesquisa, discutiu-se as ações extensionistas do projeto nomeado Núcleo de 

Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ) e a partir des-

se que se refletiu a extensão dentro da Psicologia e do Direito da Universidade 

Estadual de Maringá.
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O NEDDIJ é um espaço no qual alunos de graduação, pós-graduação e 

professores das áreas de Psicologia e de Direito, além de outros profissionais 

comprometidos com a defesa dos direitos e o embate das violências, possuem 

a oportunidade de discutir com profundidade assuntos relacionados à criança e 

ao adolescente, fortalecendo a interdisciplinaridade, por meio do incentivo da 

produção de pesquisas, ações de extensão e assessorias para a comunidade.

Violência e Direitos Humanos 

De acordo com o entendimento de Chaui (2006), um direito não é resulta-

do de carências e privilégios de determinado grupo de sujeitos, não é particular 

de cada um ou específico; pelo contrário, trata-se de algo universal, que é pro-

duto de uma construção social, fundamentado nas relações que os indivíduos 

estabelecem entre si e com o mundo. Trata-se, portanto, de um direito imbuído 

de conteúdo ético e que exerce um feito histórico. Da mesma forma, Baptista 

(2012) atribui o direito da pessoa como produto de conteúdo ético proveniente 

da construção social, a partir de um processo histórico e dinâmico de conquistas 

e do estabelecimento de espaços emancipatórios da dignidade do ser humano.

A história da consolidação de direitos tem como marco diversas transfor-

mações sociais e políticas, que foram definidas por pautas e acordos interna-

cionais. Esses eventos são responsáveis por evidenciar o reconhecimento como 

efetivação dos direitos naturais e civis, a exemplo do “Bill of Rights” de 1689, e 

que ficou mundialmente conhecido como Declaração de Direitos. Exatamente 

100 anos depois, a Revolução Francesa foi a responsável pela Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, tendo como inspiração o Iluminismo fun-

damentando-se em três pilares: igualdade, liberdade e fraternidade. Todavia, a 

consolidação efetiva dos Direitos Humanos veio séculos mais tarde, por meio 
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da Organização das Nações Unidas, no ano de 1948, pós segunda guerra mun-

dial (TRINDADE, 2006).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) exemplifica como 

o conceito de cidadania são moldam concepções de universalidade e indivisibi-

lidade de direitos. A universalidade é caracterizada pela capacidade de abranger 

todas as nações sem distinção nenhuma, sob o pressuposto de que os valores 

inerentes ao ser humano se sobrepõem ao Estado e à cultura. A indivisibilidade 

traz o entendimento de que os direitos civis e políticos são interdependentes, 

com os direitos econômicos, sociais e culturais. Esse documento traz, ainda, 

os direitos civis e políticos à liberdade de expressão, ao direito de ir e vir e ao 

direito à vida; bem como os direitos econômicos e sociais relacionados à edu-

cação, à cultura, à habitação e à saúde.

Colocando-se em uma linha histórica o Brasil os direitos foram difun-

didos por etapas, a exemplo da década de 1930 em que se tratou apenas os 

direitos relacionados ao trabalho urbano e de sindicalização dos trabalhadores. 

Todavia, a discussão sobre Direitos Humanos ganhou força a partir da ditadura 

civil-militar e implementada a partir de 1964. Isso porque, o golpe foi marcado 

por intensa violação aos direitos. Com isso, começa-se organizar, dentro das 

igrejas, movimentos de diferentes ordens para resgatar a liberdade e os direitos 

civis e políticos (BAPTISTA, 2012).

As décadas de 1970 e 1980 ficaram marcadas pela retomada dos Direitos 

Humanos no Brasil e inclusão na agenda política, moldando, assim, a cidadania 

brasileira. A mulher, que antes não tinha seu direito ao voto e não era conside-

rada uma cidadã de direitos, passou a dispor de direitos que deveriam ser seus 

por garantia. A pessoa preta, que antes não podia habitar o mesmo lugar que a 
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população branca, após muitas lutas e violências simbólicas sofridas, passaram 

a conviver e a conquistar cada vez mais espaços (SCHUCMAN, 2014).

É importante destacar quando se trata da temática de Direitos Humanos, 

o conceito de cidadania necessita ser abordado com um cuidado especial. Isto 

pois, a concepção de cidadania está relacionada a uma ordem jurídico-política 

de um país, de um Estado. Nela, a Constituição é que determina quem é cidadão 

e quais direitos e deveres este irá dispor de acordo com uma série de variáveis, 

tais como idade e estado civil, por exemplo. A ideia de cidadania não é, portanto, 

universal. Por outro lado, os Direitos Humanos são direitos inerentes a todos 

os seres humanos, não estabelecendo variáveis que determinem que é ou não 

detentor de tais direitos (SOARES, 1998).

Ao se pensar o ser humano deve-se considerar que sobre este converge 

diversos marcadores sociais e que o posiciona em diferentes estratos culturais. 

Tomando esse conjunto de marcadores sociais indica a quem tem acesso e a 

quem se destina os Direitos Humanos posto que têm natureza interseccional. 

E da condição interseccional de acordo com Kimberlé e Crenshaw (1989), é 

possível identificar que sujeitos sofrem as mais diversas formas de agressão em 

razão da sua ontogênese, filogênese e cultura. 

Assim das marcas de identidades e de histórias carregadas pelos sujeitos 

e de como os preconceitos se sobrepõem e se interseccionalizam pode-se com-

preender a infância e sua relação direta com os Direitos Humanos. Sendo que 

no campo da Psicologia, a atuação sobre a temática dos Direitos Humanos é 

voltada principalmente para o rompimento de padrões normativos e opressores 

da diversidade humana (GESSER, 2013).
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Infância e sua construção e reprodução na 
sociedade

A história da humanidade se transmuta constantemente, a visão a res-

peito da infância não permanece inerte. As evoluções dos grupos sociais refle-

tem diretamente na forma como a criança passará a ser integrada a essa nova 

realidade e como essa dinâmica resultará no seu contato com o meio externo, 

principalmente por meio das constatações históricas, jurídicas e psicológicas. 

A infância, em linha gerais, diz respeito a uma fase da vida que todo 

sujeito perpassa. Conhecida como a época pueril e inocente do ser humano, a 

infância, conjugada com o momento da adolescência, constitui uma fase de de-

senvolvimento importante para a formação do indivíduo. Entende-se no Brasil, 

segundo os critérios etários do ECA (BRASIL, 1990), que criança é a pessoa 

com até doze anos incompletos e o adolescente, aquele entre doze e dezoito 

anos.

Diferentemente do Brasil contemporâneo na Antiguidade e o início da 

Idade Média foram marcados pela prática do infanticídio e do abandono de 

crianças, bem como por outras práticas extremamente cruéis, todas tratadas 

com grande naturalidade pela sociedade. A distinção entre o período infantil e a 

fase adulta era praticamente inexistente. Não havendo essa noção consolidada 

na sociedade, entendia-se que assim que a criança desse os primeiros indícios 

de que era capaz de sobreviver sem os cuidados básicos de sua genitora, pode-

ria passar a ser tratada como adulto (MARCÍLIO, 1998).

Por sua vez, na Modernidade, a partir do século XVIII, traz consigo dife-

rentes sentimentos em relação às crianças, demonstrando grande preocupação 

e apreço. Nesse momento, esses indivíduos passam a ser entendidos e tratados 
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como sujeitos em desenvolvimento e a ter suas necessidades e particularidades 

compreendidas pela sociedade. Ariès (1981, p. 5) menciona que “[...] a despei-

to das muitas reticências e retardamentos, a criança foi separada dos adultos e 

mantida à distância, numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. 

Essa quarentena foi a escola, o colégio”.

Desenvolve-se então atenção especial à vida das crianças e à compreen-

são sobre a necessidade de estabelecer seus direitos. Somente ao final do século 

XX que se pode perceber no Brasil uma iniciativa prática da proteção integral 

à criança e seu reconhecimento como sujeito de direito. Mudanças essas, oca-

sionadas especialmente pelas transformações sociais e científicas da época, que 

culminaram no advento da Constituição Federal de 1988, que destinado seu 

Capítulo VII a tratar da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso 

(BRASIL, 1988).

Somado a isso, em 1990, outro marco importante quanto aos direitos da 

infância, é a promulgação da Convenção sobre os Direitos da Criança. O docu-

mento trata essencialmente da proteção às situações de violência e exploração 

sexual contra os infantes, de modo a responsabilizar o Estado, que passa a ter 

o dever de proteger e prestar o apoio necessário diante dessas situações, como 

consta no artigo 34 da Convenção:

Os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacio-
nal, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incenti-
vo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual 
ilegal; b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais 
ilegais; c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográfi-
cos. (UNICEF, 1990, on-line)

Alinhado a Marcílio (1988) no tocante a necessidade da proteção da 

criança e que essa é vulnerável. Todavia, parte dessas crianças sofreram o pro-

cesso de racialização em decorrência do sistema escravagista aplicado ao Bra-
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sil. Identificou-se que nesse período que foi onde a atrocidade contra crianças 

e adolescentes pretas e pardas chegou ao seu auge e que muitas delas ao nas-

cerem, filhas de mulheres que foram escravizadas, eram abandonadas em insti-

tuições conhecidas como “Roda de Expostos”, criadas a partir do século XVII 

(CAMARGO et al., 2005).

Por fim, no mesmo ano, houve o surgimento do ECA, o qual, de acordo 

com o apontamento feito por Marcílio (1998), trata-se do primeiro documento 

legal que expressa uma real evolução no âmbito da proteção jurídica da infân-

cia e da juventude, ao passo que traz ao ordenamento jurídico novas concep-

ções. Não obstante, o significado atribuído atualmente à criança, bem como na 

construção do conjunto de normas que destina à proteção da infância. Diante do 

exposto, verifica-se que, por meio de diversos marcos históricos, a proteção e 

a integridade das crianças surgiram gradativamente. Com isso, identificou-se a 

necessidade da criação de legislações específicas, a fim de assegurar os direitos 

conquistados a partir de lutas e transformações sociais.

Racismo e Políticas Públicas no Brasil

Compreender o racismo na sociedade brasileira contemporânea como es-

trutural implica no reconhecimento de que as crianças e os adolescentes perma-

necem sendo negligenciados ao acesso dos direitos mais básicos (Veronese et 

al. 2020). Em seu trabalho, Lima (2020), discorre sobre a evidente segregação 

racial que assola as crianças e os adolescentes inseridos na sociedade brasileira:

A infância empobrecida e violentada no Brasil tem cor e é negra, e por mais 
que gostaríamos de dizer o contrário, pesam sobre elas a permanência diu-
turna nos piores indicadores sociais – saúde, condições de moradia, taxa de 
analfabetismo, evasão escolar, distorção série x idade, renda familiar, indi-
cadores de violência – desde o abuso e exploração sexual às balas que não 
são perdidas, mas são “achadas”. Elas encontram seus pequenos corpos e 
seguem confirmando uma necropolítica engendrada garantindo ao Estado o 
poder de dizer quem morre e quem vive. (LIMA, 2020, p. 134) 
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O caráter universal dos direitos das crianças e dos adolescentes no país 

apresenta, portanto, um efeito duplo: um positivo e outro negativo. O efeito po-

sitivo está relacionado à transformação no conceito formal de “para quem” a lei 

direciona sua proteção. Quando comparado aos modelos anteriores, apresenta 

um evidente controle social e normatização sobre as crianças pobres, grande 

parte delas negras, e suas famílias, visando proteger as crianças e adolescen-

tes da violação de seus direitos. O efeito negativo, por outro lado, diz respeito 

às regras genéricas e abstratas que tornam difícil uma atuação libertadora ou 

emancipadora dos direitos humanos desse grupo a partir de uma práxis concre-

ta (LIMA, 2020).

As Política Públicas vêm, desse modo, como formas de concretizar o 

reconhecimento a esses direitos. Por isso, interseccionalizar a “raça” dentro 

desse debate é indispensável (Veronese et. al, 2020). Segundo Veronese e Sou-

za (2020, p. 78) “Compreende-se por políticas públicas como instrumentos de 

ordem político-administrativa a serviço da população que visem aprimorar ou 

melhorar a sua qualidade de vida de modo geral”. Para Secchi (2013), as polí-

ticas públicas são caracterizadas por pelo menos dois aspectos fundamentais: a 

interseccionalidade e a resposta à um problema público.

A temática racial na área das Políticas Públicas é necessária quando se 

trata da infância e da adolescência, sendo o enfoque étnico-racional direcio-

nado ao fortalecimento dos princípios da equidade e da não discriminação. A 

partir disso, deve possibilitar às crianças e aos adolescentes negros alcançar, de 

fato, o status de sujeitos de direitos, promovendo um equilíbrio racial na socie-

dade (VERONESE et. al, 2020).

O racismo estrutural afeta de forma visceral as crianças negras, contri-

buindo para a perpetuação da segregação e a negligência por parte do Estado 

brasileiro. Isso se deve ao fato de que o racismo estrutural tira da maioria das 
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crianças negras o direito à uma infância saudável e protegida. Essa privação 

é manifestada de diversas formas, tanto no âmbito da vida privada, quanto na 

vida pública, nos vínculos familiares, nas práticas religiosas, no acesso a bens 

e serviços, nas relações institucionais, nas ciências e nos territórios (Eurico, 

2020).

As políticas sociais têm como foco principal atender aos mais pobres 

no que se refere ao exercício dos direitos humanos. Quando se fala em trans-

versalidade de raça, é primordial considerar a luta antirracista e, desse modo, 

formular políticas públicas específicas que contemplem as necessidades das 

crianças e adolescentes negros (VERONESE et. al, 2020). Nesse sentido, além 

das políticas estabelecidas no âmbito federal a partir da Constituição Federal 

de 1988, do ECA e da Convenção sobre os Direitos da Criança, é preciso levar 

essa discussão à cenários mais específicos, como os aspectos regionais, a partir 

das políticas estaduais e municipais, considerando a grande diversidade socio-

cultural brasileira.

Racismo e Políticas Públicas no município de 
Maringá
 

Embora cerca de 54% da população brasileira seja constituída por pes-

soas negras e pardas (IBGE, 2020), até hoje, a luta para assegurar o acesso aos 

direitos básicos a esse grupo permanece constante. Diante desse contexto, a 

gestão dos municípios brasileiros precisa estar atenta à essas demandas, bus-

cando sua viabilização por meio de políticas sociais direcionadas à melhoria 

das condições de vida da população negra. 

A cidade de Maringá, estado do Paraná, possui uma população composta 

por cerca de 22% de pessoas pardas e 3% de pessoas negras (segundo o último 

censo do IBGE de 2010), com vistas a alcançar esses objetivos, o Secretário 
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Municipal Emmanuel Predestin afirma que: “O Município busca, constante-

mente, o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a inclusão so-

cial, a garantia de direitos da população negra e valorização da cultura afro-bra-

sileira” (PREFEITURA DA CIDADE DE MARINGÁ, 2021a, on-line).

Por meio de uma gestão compartilhada entre poder público e sociedade, 

os municípios têm a competência de elaborar políticas públicas conforme as 

necessidades (Barboza, 2006). Isso possibilitou que a atual gestão municipal 

da cidade de Maringá implementasse ações importantes, como a sanção de leis 

voltadas à inclusão racial. Uma dessas reserva 20% das vagas disponíveis no 

Programa Municipal de Bolsas de Estudo (Promube) para pessoas autodeclara-

das negras. A outra destina, 15% das vagas de concursos públicos municipais a 

esse grupo (PREFEITURA DA CIDADE DE MARINGÁ, 2021).

Em 2014, a Câmara Municipal de Maringá aprovou a Lei n° 9.882, de 26 

de novembro de 2014, que criou o Conselho Municipal de Promoção da Igual-

dade Racial (COMPRIR) e o Fundo Municipal de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial. O COMPRIR tem por função prestar apoio técnico, adminis-

trativo e financeiro à secretaria ou órgão municipal responsável pela execução 

das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Conforme disposto em 

seu texto: 

Art. 2. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR 
tem por finalidade deliberar sobre as políticas que promovam a igualdade 
racial para combater a discriminação em razão da raça, reduzir as desigual-
dades sociais, econômicas, políticas e culturais, atuando no acompanha-
mento da implementação e fiscalização destas políticas públicas setoriais. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, 2014, on-line)

A Lei n° 9.882/2014 é composta por 25 artigos, subdivididos em VI ca-

pítulos, que estabelecem: I – Da Natureza e Finalidade; II – Da Competência; 

III – Da Estrutura e Do Funcionamento; IV – Da Conferência Municipal; V – 
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Do Fundo Municipal; e VI – Das Disposições Gerais. Já na Lei n° 10.024, de 

19 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação (PME), 

o Art. 2., inciso III, traz como uma de suas diretrizes a “III – superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradi-

cação de todas as formas de discriminação” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MARINGÁ, 2015, on-line). No inciso X desse mesmo artigo, estabelece como 

diretriz a “X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à di-

versidade e à sustentabilidade socioambiental” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MARINGÁ, 2015, on-line).

Em um âmbito geral, as ações municipais são voltadas para reforçar os 

esforços para que as crianças e adolescentes tenham garantidos seus direitos. 

De acordo com a fala da chefe da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (SE-

JUF) do estado do Paraná, Silvana Pazzetto, durante uma entrevista: “Avança-

mos na construção de políticas públicas para que elas tenham desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignida-

de” (Pazzeto, 2021).

Resultados e Discussão 

 A cidade de Maringá é composta por uma população majoritariamente 

branca, com apenas 22% de pessoas pardas e 3% de pessoas negras. Até o mo-

mento da elaboração deste trabalho, não havia sido publicado nenhum estudo 

direcionado a temática sobre o racismo como propulsor da violação de direitos 

e limitação ao acesso ao sistema de garantias de direitos da criança e do ado-

lescente no município. A partir das pesquisas realizadas em diferentes fontes 

de dados, foi encontrada apenas uma lei municipal específica com o objetivo 

de elaborar políticas públicas para a população negra: a Lei n° 9.882/2014, que 

criou o COMPRIR e o Fundo Municipal de Políticas de Promoção da Igual-
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dade Racial. Apesar de não ser diretamente voltada a assegurar os direitos das 

crianças e dos adolescentes, ao logo de suas disposições, a Lei n° 9.882/2014 

engloba esses grupos ao direcionar seus objetivos à toda população negra do 

município. 

Embora Maringá seja vista por muitos como uma cidade aberta e plu-

ralista, para o professor Walter Praxedes, coordenador do Núcleo de Estudos 

Afro-Brasileiros (Neab) da Universidade Estadual de Maringá (UEM): “Marin-

gá é cidade racista onde a discriminação é praticada de forma velada, mas mui-

to intensa” (O DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ, 2009). O termo “velado” 

significa escondido ou tão banalizado socialmente que não pode ser percebido. 

Em outras palavras, o racismo não é escancarado como em muitos lugares. As-

sim, mesmo nos dias atuais, o racismo continua inserido dentro da comunidade 

de forma implícita, constituindo obstáculos concretos no acesso à bens, servi-

ços e direitos da população negra.

Para Praxedes, a visão de Maringá como uma cidade aberta e pluralista 

nada mais é do que um mito. O professor ainda afirma que “a prova da discri-

minação e do racismo da cidade está nas ruas, no comércio, nas empresas, nos 

órgãos públicos” (O DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ, 2009), locais onde 

a população negra ocupa lugares segregados. Segundo ele, é raro encontrar 

pessoas negras ocupando cargos mais elevados no município, como juízes ou 

outras autoridades de destaque na sociedade; ou até mesmo médicos, advoga-

dos ou jornalistas, por exemplo. Desse modo, o a discriminação velada acaba 

por impedir que o racismo seja combatido.

Em linhas gerais, assim como em todo o país, o racismo estrutural ain-

da é o fator predominante responsável pela violação de direitos na infância e 

pela limitação ao acesso ao sistema de garantias de direitos da criança e do 

adolescente no município. Este se torna, portanto, um dos principais desafios 
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para alcançar o fortalecimento do combate à discriminação racial e promoção 

da igualdade para crianças e adolescentes. Para superar esses obstáculos é es-

sencial, no entanto, superar o racismo velado para, assim, direcionar o foco da 

discriminação racial à luz dos direitos humanos, orientado pela afirmação da 

dignidade e prevenção do sofrimento humano, vendo no outro um ser dotado 

do direito de desenvolvimento de suas potencialidades de forma livre, autôno-

ma e plena, e merecedor de igual consideração e respeito.

Conclusão 

A população negra brasileira ainda vive sob intensa desigualdade social e 

política, tendo o racismo estrutural como pilar. Embora tenham ocorrido avan-

ços significativos quanto a essa temática, as relações humanas entre os grupos 

étnico-raciais continuam sendo reproduzidas e perpassadas entre as gerações. 

As crianças e adolescentes são igualmente afetados pela segregação racial que 

caracteriza a sociedade contemporânea, tendo seus direitos e garantias funda-

mentais impactados.

A infância e adolescência, como períodos singulares nos quais o indivíduo 

constrói sua identidade e valores, são foco de muitas discussões, uma vez que 

os aspectos raciais que permeiam a realidade brasileira contribuem para que as 

crianças e adolescentes negros apresentem limitações quanto ao seu acesso às 

garantias fundamentais quando comparados aos brancos. É nesse contexto que 

as políticas públicas são inseridas como formas de reduzir essas desigualdades 

e possibilitar ao máximo que o acesso aos direitos ocorra de forma igualitária.

Considerando a grande diversidade sociocultural do país, tratar sobre po-

líticas públicas em um âmbito mais específico se torna relevante. Assim, tra-

balhar, debater e acolher a temática do racismo estrutural na infância em nível 

municipal pode trazer dados relevantes para o seu avanço. A cidade de Maringá, 
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foco desta pesquisa, apresenta dados escassos sobre o acesso das crianças e dos 

adolescentes negros aos seus direitos e garantias fundamentais. A Lei Munici-

pal n° 9.882/2014 é a principal norma responsável pelas políticas públicas de 

promoção da igualdade racial na cidade. Contudo, não aborda especificamente 

a infância e a adolescência.

O município apresenta uma porcentagem baixa de indivíduos negros e 

pardos e passa uma visão de ser uma cidade aberta e pluralista. Todavia, ao 

observar de forma mais crítica, é possível perceber o caráter implícito da dis-

criminação racial, que acaba por afetar toda a população negra – crianças, ado-

lescentes, jovens, adultos e idosos – contribuindo significativamente para que 

estes tenham seus direitos violados e que o acesso ao sistema de garantias de 

direitos seja limitado. Dessarte, é primordial trabalhar para romper o racismo 

velado e, consequentemente, o racismo estrutural ainda presente no município.

O desenvolvimento de estudos direcionados a responder as questões 

abordadas sobre a violação e a limitação dos direitos das crianças e adolescen-

tes negros nos municípios são fundamentais para que se obtenha uma base na 

qual se espelhar, a fim de que políticas públicas adequadas e específicas sejam 

elaboradas para reduzir as desigualdades instituídas pelos aspectos raciais, ain-

da muito fortes na sociedade.
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CAPÍTULO 4

ORÇAMENTO DO ESTADO 
DO PARANÁ: UMA DESCRIÇÃO 
DOS RECURSOS DESTINADOS 
PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA 

E ENSINO SUPERIOR

Danielle dos Santos

Mônica Aparecida Bortolotti

Doi: 10.48209/978-65-5417-032-5

Introdução 

A educação muda o mundo, todos os níveis de educação têm sua impor-

tância, a educação básica no Brasil é constituída de ensino infantil, fundamen-

tal e médio, os municípios devem priorizar a educação fundamental e infantil, 

os estados e o Distrito Federal devem priorizar o ensino fundamental e médio, 

e o governo deve garantir que todos tenham igualdade de oportunidade na edu-

cação.  

Já o ensino superior, apesar de promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico, ajudando no desenvolvimento da sociedade, o ensino superior é 
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considerado como educação escolar e não como uma educação básica no Bra-

sil, porém os Estados e o Governo Federal vêm investindo no Ensino Superior 

e na Ciência e Tecnologia.

Para Caldarelli et al., (2014) na universidade existe uma combinação de 

formação de pessoal qualificado a ser contratado pelo setor produtivo e a pes-

quisa científica, ou seja, informação científico-tecnológica, e as Instituições de 

Ensino Superior (IES) tem um papel importante no desenvolvimento das regi-

ões brasileiras, pois dissemina novos conhecimentos e inovações.

Com a evolução da sociedade e o avanço da tecnologia, a busca por novas 

inovações está crescendo juntamente com a busca por profissionais qualifica-

dos, a mudança do perfil profissional faz com que até mesmo empresas invis-

tam em qualificar melhor os seus colaboradores principalmente com o ensino 

superior.

Para Rolim e Serra (2009) as universidades sempre contribuíram para o 

desenvolvimento dos países e a preocupação com o desenvolvimento regio-

nal em torno das universidades se dá pela busca por inovação. Além disso, as 

universidades disponibilizam profissionais de qualidade, desenvolvimento de 

pesquisas, atividades culturais e serviços disponibilizados a polução.

Já na ciência e tecnologia Souza (2012) diz que são escassos os recursos 

financeiros disponibilizados para o desenvolvimento de projetos de ciência e 

tecnologia, apesar de a produção de conhecimentos científicos e tecnológicos 

serem necessários para a solução de problemas econômicos e sociais. 

A Ciência, Tecnologia e o Ensino Superior são partes importantes para o 

desenvolvimento da sociedade e da economia em seu entorno, com as tecno-

logias se modificando a cada dia, investir em ciência e tecnologia é investir no 

futuro, e investir em ciência e tecnologia é investir no ensino superior.
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Rolim e Serra (2009) afirmam que as universidades sempre contribuíram 

para o desenvolvimento dos países, e recentemente teve-se a preocupação a 

respeito do papel das universidades no desenvolvimento regional, visto que 

elas são consideradas como potenciais alavancas para a economia regional. Já 

Caldarelli et al., (2014) afirma que as universidades contribuem no desenvolvi-

mento e na capacidade de um país em gerar e absorver inovações, pois com elas 

que são criadas as novas tecnologias que são atreladas à investigação científica 

e à produção de conhecimento. 

Diante disso surgiu a dúvida de analisar quanto o Estado do Paraná tem 

orçado para a ciência e tecnologia e para o ensino superior onde grandes pes-

quisas são realizadas. A coordenadoria da ciência e tecnologia e do ensino su-

perior do Estado do Paraná tem como competência estimular o desenvolvimen-

to científico e tecnológico, diante disto analisar quanto o Estado do Paraná vem 

investindo é de estrema importância.

Levando em consideração a Lei nº 19.848/19 que cria a Superintendência 

Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, antes denominada Secretaria 

do Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, será realizado uma análise 

para verificar se teve alguma alteração nos orçamentos, portanto o problema de 

pesquisa foi: Quanto foi orçado, e/ou investido em ciência e tecnologia e ensino 

superior no período de 2015 a 2020 no Estado do Paraná?

De acordo com Caldarelli et al., (2014) as universidades estaduais para-

naenses são os principais atores de geração de produção científica, oferta de en-

sino superior, e que possui a maioria dos recursos humanos de alta qualificação 

no estado do Paraná, levando em consideração o ensino e a pesquisa acadêmica.

Diante disto, este trabalho busca analisar quanto o Estado do Paraná in-

vestiu em Ciência e Tecnologia e no Ensino Superior no período de 2015 a 
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2020, analisando através dos orçamentos disponibilizados no portal da transpa-

rência do Estado do Paraná. A Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior é a responsável pela gerência desses recursos tão importantes 

para o desenvolvimento da sociedade.

Primeiramente foi realizado uma pesquisa documental acerca do orça-

mento público, dos investimentos em ciência e tecnologia e ensino superior e 

da Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).

Que de acordo com Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) uma pesquisa 

documental é aquela que têm o documento como objeto de investigação, pro-

duzindo através da análise desses documentos produzir novos conhecimentos, 

criar formas de compreensão e mostrar como estes têm sido desenvolvidos. 

Após foi realizado uma coleta dos dados orçamentários do Estado do 

Paraná através do portal da Secretaria do Tesouro Nacional por meio do Siste-

ma de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, com isso 

pode-se classificar a pesquisa como descritiva, pois foi utilizado de recursos e 

técnicas para quantificar os dados analisados. Conforme Nunes, Nascimento 

e Luz (2016) classifica a pesquisa descritiva como um estudo observacional, 

comparando seus similares, ou seja, propõe identificar, registrar e analisar as 

características, fatores ou variáveis que tenham relação com o fenômeno ou 

processo.

Foi coletado os recursos orçamentários empenhados da subfunção “12.364 

- Ensino Superior” e função “19 - Ciência e Tecnologia” e os valores de suas 

respectivas subfunções “19.571 - Desenvolvimento Científico”, “19.572 - De-

senvolvimento Tecnológico e Engenharia” e “19.573 - Difusão do Conheci-

mento Científico e Tecnológico”.
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Contextualização Teórica

No período atual em que se necessita de mão de obra mais especializada 

no mercado, novas tecnologias e avanços científicos, como o Estado do Paraná 

através de sua Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(SETI) investe em ciência, tecnologia e ensino superior. Podemos analisar esses 

investimentos através dos Orçamentos Públicos que são executados em seus 

devidos períodos, e são planejados pela Administração Pública.

Diante disso a presente fundamentação teórica está dividida em 

conceituar a respeito da administração pública, orçamento público e a respeito 

da Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).

Administração Pública

Em conformidade com Trigueiro e Marques (2014) a Administração Pú-

blica tem como principal objetivo atender a necessidade da sociedade, ou seja, 

gerenciar os interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos. 

Essa administração pode ser direta, sem personalidade jurídica própria e exer-

cida pelo conjunto de Poderes União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

ou indireta, ao qual o Estado transfere a titularidade das funções para outras 

pessoas jurídicas.

A administração pública segundo Paludo (2013) tem como objetivo maior 

e primordial promover o bem comum para coletividade, ou seja, todo o aparato 

existente na administração pública como: estruturas, recursos, órgãos, agentes, 

serviços e atividades, devem ser utilizados da melhor forma possível para pro-

mover o bem para a coletividade.

Ainda de acordo com Paludo (2013) a administração pública possui as 

seguintes características principais, executora (executa as atividades priorizan-
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do o bem-estar coletivo), instrumental (é um instrumento do Estado para desen-

volver o país e dar melhores condições de vida a população), hierarquizada (há 

subordinação), competência limitada (apenas decide e comanda a área de sua 

competência), responsabilidade técnica (obedece normas jurídicas e técnicas), 

poder administrativo (tem apenas decisões técnicas, financeiras e jurídicas), 

dependente (a função administrativa depende das decisões do governo) e neu-

tra (todos são iguais, não pode a administração favorecer/discriminar pessoas, 

políticos, região, entre outros.

De acordo com o Enape (2014) um dos meios que administração pública 

utiliza para planejar, programar, controlar e definir as metas para a população é 

através do orçamento público, este instrumento ajuda os governos a organizar 

seus recursos financeiros, ele deve ser apresentado pela finalidade dos gastos, 

facilitando a análise das políticas públicas.

Orçamento Público

Os orçamentos públicos segundo a Constituição Federal (1988), é cons-

tituído pelo plano plurianual (PPA), pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO) 

e os orçamentos anuais – Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Para Paludo (2013) o planejamento, o orçamento, o controle e a gestão 

que se deve na administração pública se refere a esses instrumentos de plane-

jamento e orçamento PPA, LDO e LOA. Neles é possível planejar como vai se 

dar a execução dos planos e programas, pois é de competência da gestão oti-

mizar o funcionamento da organização mediante decisões racionais embasadas 

em informações confiáveis e relevantes.

Conforme Paludo (2013) o Plano Plurianual tem duração de quatro anos 

e nele são estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração 
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pública para despesas de capital e para os programas de duração continuada, 

sendo um planejamento de médio à longo prazo.

E Giacomoni (2012) afirma que o PPA é resultado do empenho de toda a 

administração pública, e com ele é possível orientar a elaboração dos demais 

planos e programas do governo.

Sendo de acordo com o Portal da Transparência do Estado do Paraná 

(2021a) o plano plurianual o responsável por instituir as diretrizes, os objetivos 

e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes, ou seja, é o planejamento que é realizado pela administração pú-

blica para quatro anos, que é realizado no segundo mandato do representado, 

no caso do estado do Paraná, o governador, e deve ser aprovado pelos deputa-

dos estaduais. No PPA é possível visualizar quais são os objetivos e metas da 

administração pública, com ele é seguido para a realização da LDO e a LOA.

De acordo com Paludo (2013) a Lei das Diretrizes Orçamentárias tem 

sua elaboração anual e tem como objetivo detalhar as metas e prioridades das 

administrações para o próximo ano, ela também orienta a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual.  Giacomoni (2012) afirma que “o poder executivo enca-

minha ao poder legislativo projeto de lei de diretrizes orçamentárias que, apro-

vada, estabelecerá metas, prioridades, metas fiscais e orientará a elaboração da 

proposta orçamentária.”

Já a Lei Orçamentária Anual em conformidade com a LDO e a PPA, esti-

ma as receitas e fixa as despesas da administração pública para o próximo ano, 

são expressos a alocação de recursos públicos, vinculando aos programas que 

constituem a integração do planejamento do orçamento.

Para Giacomoni (2012) a LOA é constituída por três orçamentos: fiscal, 

seguridade social e investimentos das empresas. Sendo o fiscal um dos princi-
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pais por conta de sua dimensão, pois ele se refere aos Poderes, seus fundos, ór-

gãos e entidades da administração direta e indireta. O orçamento da seguridade 

social abrange entidades e órgãos a ela vinculados (saúde, previdência social e 

assistência social) da administração direta e indireta, além dos fundos e funda-

ções. Já no orçamento de investimento das empresas é incluído os investimen-

tos realizados pelas empresas em que o Poder Público, direta ou indiretamente, 

detenha a maioria do capital social direito a voto.

E segundo o Portal da Transparência do Estado do Paraná (2021b) na 

lei de diretrizes orçamentárias é onde será definido as metas e prioridades da 

administração pública, e como serão realizadas as transferências de recursos e 

entidades públicas e privadas, ela é a base para se equilibrar as recitas e despe-

sas, além de controle de custos e avaliação de resultados. Já a lei orçamentária 

anual é a responsável por prever receitas, fixar despesas e indicar programas e 

ações que serão realizadas no decorrer do ano. Nesta lei, deve conter projetos, 

atividades e operações especiais, com suas fontes de recursos.

Segundo Giacomoni (2012) após o planejamento dos orçamentos, entra 

a segunda etapa do processo orçamentário, onde o projeto de lei do orçamento 

é tramitado ao Poder Legislativo para aprovação. Após a aprovação a forma-

lização ocorre com a decretação pelo Poder Legislativo, sanção pelo chefe do 

Poder Executivo e promulgação por um ou outro poder. 

Os orçamentos são compostos por receitas e despesas, e demostra para 

a sociedade quais são as prioridades do governo, estado ou município. Nele é 

possível observar quanto vai ser destinado para educação, saúde, segurança 

pública, manutenção da administração pública, entre outros.

Para Lima (2018) as receitas públicas são as estradas de recursos finan-

ceiros nos cofres do Estado, e podem ser classificadas em receitas orçamentá-
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rias e extraorçamentárias. As receitas orçamentárias são os recursos financeiros 

para o erário e as receitas extraorçamentárias são apenas as entradas compen-

satórias. Assim também como as despesas podem ser dividas em despesas or-

çamentárias e extraorçamentárias. 

As receitas e despesas são classificas com relação à suas categorias eco-

nômicas, receitas correntes são aquelas provenientes de tributos, contribuições, 

exploração de patrimônio estatal, entre outros, e as receitas de capital são as 

provenientes de realização de recursos financeiros oriundos da constituição de 

dívidas, superávit do orçamento corrente, entre outros, já as despesas correntes 

são as de custeio e as despesas de capital de investimentos, inversões financei-

ras ou transferências de capital.

Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (SETI)

De acordo com a SETI (2021) a Superintendência Geral da Ciência, Tec-

nologia e Ensino Superior (SETI) foi criada no ano de 2019, após a Lei n° 

19848/19, e tem como objetivo coordenar, implementar e executar políticas e 

diretrizes nas áreas da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior para 

elevar o desenvolvimento da sociedade.

Conforme o Sistema Regional de Inovação Oeste do Paraná - SRI (2019) 

a criação da Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(SETI), após publicação da Lei nº 19.848/19, faz parte de uma reforma admi-

nistrativa que foi proposta pelo então governador do Estado do Paraná, Carlos 

Massa Ratinho Junior, nesta reforma existe uma previsão de economia anual de 

R$ 10,6 milhões aos cofres públicos, pois acontecerá uma redução de pastas e 

extinção dos cargos comissionados e funções gratificadas.
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A Seti tem o compromisso de continuar investindo no aprimoramento das 
universidades estaduais por meio de programas e projetos estratégicos de 
governo e de interesse da sociedade, bem como no fomento das atividades 
da área de ciência, tecnologia e inovação. 

Três eixos temáticos norteiam os novos programas e projetos coordena-
dos pela Superintendência: Desenvolvimento Regional e Popularização da 
Ciência; Inovação e Competitividade; e Reestruturação da Gestão Admi-
nistrativa.

Integram o Sistema Estadual de Ensino Superior as seguintes instituições: 
Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, Universidade Estadual do Centro-Oeste, Universidade Estadual 
do Norte do Paraná, Universidade Estadual do Paraná, e as instituições 
de educação superior, mantidas pelo Poder Público Municipal. Atualmente 
existem cerca de 95 mil estudantes regularmente matriculados nas univer-
sidades estaduais do Paraná. São 381 cursos de graduação, 304 cursos de 
especialização, 196 cursos de mestrado e 92 cursos de doutorado. Nesse 
sistema, atuam 7.685 docentes (90% com Mestrado e Doutorado) e 8.847 
agentes universitários.  (SETI, 2021, on line) 

Conforme o SRI (2019) a Superintendência está vinculada à Governado-

ria do Estado e tem como objetivo permanecer com uma estrutura eficiente e 

moderna para atender a coordenação de Ciência e Tecnologia e Ensino Supe-

rior, dois grandes eixos estruturais.

Conforme a SETI (2021) sua missão é formular, coordenar e apoiar po-

líticas públicas que consolidem a inserção regional do Sistema Estadual de 

Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação para se ter um avanço socioe-

conômico do Estado do Paraná, e sua visão é ser conhecida como um órgão 

estratégico para melhoria da qualidade de vida dos paranaenses. Seus valores 

são a legalidade, moralidade, ética e integridade, excelência e efetividade, cria-

tividade, cooperação e pluralidade.

Segunda a SETI (2021) seus objetivos são:

I – a coordenação, implementação e execução da política estadual refe-
rente às áreas de ciência, tecnologia e ensino superior, num processo de 
contínuo desenvolvimento em prol da sociedade paranaense; 
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II – a promoção e definição de diretrizes nas áreas do desenvolvimento 
científico, tecnológico e do ensino superior; 
III – a coordenação do sistema estadual de informações em ciência e tec-
nologia; 
IV – a promoção da racionalização e do desempenho do ensino superior, 
em função das necessidades sociais, científicas e tecnológicas; 
V – o estímulo à ação que promova a qualificação de recursos humanos 
para a ciência e a tecnologia em todos os níveis; 
VI – a execução, a supervisão e o controle dos programas, projetos e 
ações relativos à educação superior; 
VII – o controle e a fiscalização do funcionamento das instituições per-
tencentes ao Sistema Estadual de Ensino Superior, nos termos da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
VIII – o incentivo, o controle e a fiscalização das atividades de pesquisa 
e experimentação tecnológica e as relativas ao controle da qualidade e à 
prestação de serviços tecnológicos; 
IX – a coordenação do programa de residência técnica; 
X – o suporte técnico, administrativo e jurídico ao Conselho Estadual de 
Distribuição de Cadáveres - CEDC em apoio ao ensino e à pesquisa; 
XI – o apoio aos programas voltados à qualificação dos servidores públi-
cos, por meio de cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu; 
XII – demais atividades correlatas.

Com isso, é possível observar que a Superintendência Geral de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior tem um grande papel em ser a principal respon-

sável pela gerência desses dois grandes eixos, em um momento em que vemos 

a necessidade de melhores tecnologias, evolução da ciência e da pesquisa cien-

tífica para melhora e evolução da sociedade.

Resultados e Discussão 

Os dados foram coletados no site do Portal da Transparência do Estado 

do Paraná da função “19 - Ciência e Tecnologia” e da Função “12 – Educação, 

Subfunção 364 – Ensino Superior. Os dados foram tabelados através da plani-

lha Excel onde se pode analisar os dados coletados, foi analisado o período de 

2015 a 2020.

Foram comparados os valores empenhados para Ciência e Tecnologia e 

Ensino Superior com o valor total empenhado no Estado do Paraná, foi selecio-
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nado a análise desses valores empenhados, pois são os valores que garantem a 

existência de crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumi-

do.

Pode se observar com base na Tabela 1 que quando comparados os va-

lores empenhados em ciência e tecnologia com os valores empenhados totais 

no Estado do Paraná, não se tem nem 1% do total empenhado no Estado para 

ciência e tecnologia, sendo 0,57% o maior valor investido que se deu no ano 

de 2016, e sendo em 2019 o ano em que se tem a menor porcentagem investido 

nesse período de 2015 a 2020, tendo apenas 0,40% empenhado para ciência e 

tecnologia. Tirando o ano de 2019 em todos os outros anos o valor empenhado 

para ciência e tecnologia em relação ao empenhado total no Estado do Paraná 

fica entre os 0,51% a 0,57%, como se pode observar na tabela 1.

TABELA 1 - Valores empenhados na Função 19 - Ciência e Tecnologia e                   
Valores  empenhados  no  Orçamento  Geral  do  Estado  do  Paraná.
 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMPENHADO

PARANÁ TOTAL 

EMPENHADO

ANO Empenhado (R$) % ORÇ.PR Empenhado (R$)

2015  R$ 190.960.984,37 0,52%  R$ 36.414.833.044,33 

2016  R$ 244.029.286,41 0,57%  R$ 42.847.810.888,61 

2017  R$ 263.990.314,13 0,54%  R$ 48.640.388.740,00 

2018  R$ 280.762.744,68 0,55%   R$ 51.230.805.538,73 

2019  R$ 206.137.924,86 0,40%   R$ 51.931.946.230,18 

2020  R$ 243.549.065,81 0,52%   R$ 47.088.793.814,02 

TOTAL  R$ 1.429.430.320,26 0,51%     R$ 278.154.578.255,87 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do Portal da Transparência do Estado do Paraná.
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Já no ensino superior, quando se compara os valores empenhados para o 

ensino superior em relação aos empenhados para o Estado do Paraná tem se o 

ano de 2018 como tendo a maior porcentagem sendo de 5,33% e o ano de 2019 

tendo a menor porcentagem sendo de 4,38%, do período analisado o valor em-

penhado para o ensino superior vai de 4,38% a 5,33%, tendo os anos de 2020, 

2019 e 2017 não empenhado nem 5% em ensino superior do valor empenhado 

total no Estado do Paraná, como mostra a tabela 2.

TABELA 2 - Valores empenhados na Função 12- Educação, Subfunção 364 - 
Ensino Superior e Valores empenhados Orçamento Geral do Estado do Paraná.

ENSINO SUPERIOR 
EMPENHADO

PARANÁ TOTAL 
EMPENHADO 

ANO Empenhado (R$) %ORÇ. PR Empenhado (R$)

2015  R$ 1.878.455.075,55 5,16% R$ 36.414.833.044,33 

2016  R$  2.257.732.074,52 5,27% R$ 42.847.810.888,61 

2017  R$  2.337.036.951,93 4,80% R$ 48.640.388.740,00 

2018  R$  2.730.117.116,00 5,33% R$ 51.230.805.538,73 

2019  R$  2.272.668.409,24 4,38%  R$ 51.931.946.230,18 

2020  R$ 2.333.948.350,99 4,96%  R$ 47.088.793.814,02 

TOTAL   R$ 13.809.957.978,23 4,96% R$ 278.154.578.255,87 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do Portal da Transparência do Estado do Paraná.

Foi analisado também os valores orçados inicialmente na Lei Orçamen-

tária Anual (LOA), pois esses valores são aqueles registrados inicialmente, ou 

seja, é o orçamento que o Estado do Paraná destinou inicialmente para cada 

função para o exercício anual, são os créditos iniciais previstos na LOA.



98

Estudos contemporâneos em Administração e Ciências Contábeis

Volume I

E foi analisado os valores orçados totais, que são a dotação inicial soma-

da aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referên-

cia, deduzidas das respectivas anulações e cancelamentos.

Comparando os valores empenhados com orçados para Ciência e Tecno-

logia, no ano de 2015 o orçamento inicial foi de R$ 401.603.490,00 e o orça-

do total foi de R$ 190.960.984,37, ou seja, o valor empenhado corresponde a 

apenas 47,54% quando comparado com o valor orçado inicialmente, sendo em 

2015 o ano que teve o menor valor empenhado quando comparado com o orça-

do. Já nos anos de 2018 e 2019 os valores orçados inicialmente foram menores 

que os valores empenhados, como mostra a tabela 3.

TABELA 3 – Valores Empenhados, Orçados Iniciais (LOA) e Orçados Totais 
da Função 19 - Ciência e Tecnologia.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ANO Empenhado (R$) Orçado inicial - LOA 
(R$) Orçado total

2015  R$ 190.960.984,37  R$ 401.603.490,00  R$ 321.522.772,00 

2016  R$ 244.029.286,41  R$ 311.061.428,00 R$ 290.557.006,00 

2017  R$ 263.990.314,13  R$ 278.257.029,00  R$ 349.242.716,00 

2018  R$ 280.762.744,68  R$ 268.428.464,00 R$ 302.272.907,00 

2019  R$ 206.137.924,86  R$ 188.257.049,39  R$ 218.445.912,00 

2020  R$ 243.549.065,81  R$ 295.906.137,00  R$ 258.888.146,00 

TOTAL R$ 1.429.430.320,26  R$ 1.743.513.597,39  R$ 1.740.929.459,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do Portal da Transparência do Estado do Paraná.
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Já no Ensino Superior os ano de 2015, 2016 e 2018 tiveram valores or-

çados inicialmente menores que os valores empenhados, e os anos de 2017, 

2019 e 2020 com valores empenhados menores que os orçados inicialmente. 

Porém no ano de 2018 o valor orçado total é de R$ 2.190.304.693,00, tendo 

como orçamento inicial o valor de R$ 1.821.578.260,00, porém empenhado R$ 

1.878.455.075,55, conforme tabela 4.

No Plano Plurianual do Estado do Paraná 2016-2019, Lei nº 18.661, de 

dezembro de 2015, a SETI tem como programas finalísticos “08 - Excelência 

no Ensino Superior e “12 - Paraná Inovador”. No programa 08 - Excelência 

no Ensino Superior é descrito a importância do ensino superior para o desen-

volvimento de informação e comunicação. Este programa busca melhorar os 

índices e consolidar a excelência das universidades no ensino de graduação e 

pós-graduação, pesquisa, extensão e cooperação técnico-científica, ampliando 

a sinergia com os municípios e promovendo o desenvolvimento regional, eco-

nômico e social.

TABELA 4 – Valores Empenhados, Orçados Iniciais (LOA) e Orçados Totais 
da Função 12- Educação, Subfunção 364 - Ensino Superior.

ENSINO SUPERIOR

ANO Empenhado (R$)
Orçado inicial

 -LOA (R$)
Orçado total

2015  R$ 1.878.455.075,55  R$ 1.821.578.260,00  R$ 2.190.304.693,00 

2016  R$ 2.257.732.074,52  R$ 2.241.422.470,00  R$ 2.592.633.799,00 

2017  R$ 2.337.036.951,93 R$ 2.419.266.909,00 R$ 2.567.571.159,00 

2018  R$ 2.730.117.116,00  R$ 2.305.172.849,00  R$ 2.730.117.116,00 

2019  R$ 2.272.668.409,24  R$ 2.555.574.791,00  R$ 2.623.548.052,00 
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2020 R$2.333.948.350,99  R$ 2.384.656.745,00  R$ 2.845.969.502,00 

TOTAL R$1.429.430.320,26  R$ 13.727.672.024,00  R$ 15.550.144.321,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do Portal da Transparência do Estado do Paraná.

No programa 12 - Paraná Inovador tem como principal ponto o desenvol-

vimento da Ciência e da Tecnologia no Estado do Paraná onde se concentram 

nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), é descrito que p investimento 

em Ciência e Tecnologia é alto e produz pouco retorno social e econômico 

quando dissociado da inovação. Neste programa a principal forma de incentivar 

o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação é através de parcerias 

com o setor produtivo, instituições de ensino superior, instituições de pesquisa, 

organizações não governamentais e governos municipal, estadual e federal.

Considerações Finais 

Com base na análise realizada existe por parte do Estado do Paraná uma 

preocupação em investir na Ciência, Tecnologia e no Ensino Superior, e considera 

esses dois eixos importantes para o desenvolvimento regional, econômico e 

social, colocando em seus Planos plurianuais programas relacionados.

Porém ao ser analisado os dados os valores empenhados em ciência e 

tecnologia ficam com uma porcentagem média de 0,51% em relação ao total 

empenhado pelo Estado do Paraná, enquanto no Ensino Superior os valores 

empenhados ficam com uma porcentagem média de 4,96% em relação ao total 

empenhado pelo Estado do Paraná. Já quando é analisado os valores empenha-

dos em relação aos orçados inicialmente pela LOA, e orçados totais, existe uma 

certa oscilação na função ciência e tecnologia que demonstra que é necessário 

uma certa analise a respeito da razão de os valores empenhados com relação 

aos orçados terem essa flutuação.
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Em relação ao ensino superior os valores empenhados e orçados apresen-

tam valores constantes, tendo apenas poucas variações quando se comparado 

com os valores empenhados e orçados da ciência e tecnologia. Diante disto, 

pode-se verificar o quanto o Estado do Paraná investiu em Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior. Para trabalhos futuros, seria interessante analisar quais são 

esses gastos e também comparar com outros estados.
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CAPÍTULO 5

CRÉDITO RURAL: 
UMA ANÁLISE DO RECURSO 

SUBSIDIADO NOS 
ULTIMOS 10 ANOS

Elizandra Petriu Gasparelo

Doi: 10.48209/978-65-5417-032-6

Introdução

A agricultura ocupa posição de destaque na economia e o desenvolvi-

mento do setor tem um crescimento acelerado. Trata-se de uma das principais 

fontes de alimentos que abastece o mercado de muitas sociedades. Além disso, 

em muitos municípios, destaca-se como principal componente do gerando ren-

da e movimentação econômica em outros setores como o comércio.

A preocupação as organizações mundiais em relação a disponibilidade de 

alimentos é um fator de constante discussão, pois de acordo com a estimativa 

a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2050 a população mundial atin-

girá 9,7 bilhões de pessoas, um aumento de vinte por cento em relação aos 7,7 

bilhões atuais.
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O setor agrícola possui grande representatividade na economia, segundo 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política 

Agrícola (MAPA, 2019), o Brasil mantém sua produção agropecuária entre as 

mais prósperas do planeta, de acordo com o  Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no censo de 2017, o setor do agronegócio representou 24% 

do  Produto Interno Bruto (PIB), sendo distribuído em 71% do segmento em 

lavouras e 29% na pecuária, com representatividade  para os grãos onde a soja 

é a lavoura com maior valor de produção do Brasil, seguido de cana-de-açúcar, 

milho e café.

Apesar do alto grau de representatividade da agricultura, os desafios en-

frentados pelos gestores do setor são imensos, se agravam e impactam na co-

mercialização e na margem de lucro, desde os tradicionais fatores climáticos, 

até as oscilações ocasionadas pelas especulações do mercado de ações ou na 

variação de moedas internacionais como o dólar, transformar todo o cenário 

das decisões de produtos e serviços destinados a agricultura (BRAGAGNOLO; 

BARROS, 2015).

 Muitos ainda são os fatores inesperados que mudam a demanda e o con-

texto do cenário do campo, pois os impactos podem ser causados tanto pelo 

cenário interno como pelo externo, como a recente e acelerada disseminação 

da pandemia do Covid-19, pelo mundo todo. A Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA, 2020), em seu boletim reforça a importância das me-

didas para garantir que os produtores irão continuar produzindo com o intuito 

de garantir o abastecimento de alimentos para a população (CNA, 2020).

A política agrícola, consubstanciada no Plano Safra anualmente, trata-se 

de uma a orientação da política econômica do governo federal, buscando esta-

belecer políticas e medidas econômicas, buscando observar a realidade Tendo 

em vista um panorama de desenvolvimento acelerado, conforme demonstrado 
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pelos indicadores no setor agricultura e da pecuária e as demandas pelas adap-

tações e as inovações tecnológicas necessárias para a subsistência do setor, se 

faz o seguinte questionamento: Os recursos disponibilizados pelo governo fe-

deral são suficientes para os investimentos do setor agropecuário?

O objetivo desse estudo consiste em analisar através de indicadores finan-

ceiros se os recursos disponibilizados para o setor agropecuário são suficientes 

para custear os investimentos e custeios do setor e qual o custo do recurso sub-

sidiado para o governo federal.  A relevância do estudo permite analisar e com-

preender a importância da agricultura e da pecuária para a economia do país e 

se os recursos anualmente disponibilizados pelo governo federal são suficientes 

para subsidiar os investimentos e quanto as alterações da política econômica 

influenciam nos indicadores.

A seguir apresenta-se o referencial teórico do estudo, para alcançar os 

objetivos propostos, serão apresentados os conceitos relacionados aos objeti-

vos proposto, analisar através de indicadores financeiros se os recursos dispo-

nibilizados para o setor agrícola são suficientes para custear as investimentos e 

custeios do setor e qual o custo do recurso subsidiado para o governo federal. 

Na sequência apresentam-se a metodologia, a apresentação e a discussão dos 

resultados e a conclusão sobre o estudo.

Desenvolvimento 

Agricultura Brasileira

A mudança tecnológica na agricultura foi responsável pelo crescimento 

do setor, a busca tecnológica alinhada com processo de capacitação, resulta em 

aumento da representatividade do setor e abastecimento. O processo de moder-

nização tomou um ritmo acelerado, aperfeiçoando processos e a diversidade do 
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setor agrícola com o propósito de produzir alimentos para o mundo, que cada 

vez mais se preocupa com a escassez de alimentos. 

As mudanças na política agrícola brasileira, teve início na década de 1950, 

onde o foco se voltava a expansão da fronteira agrícola e, por consequência, no 

aumento da produção de alimentos (BRAGAGNOLO; BARROS, 2015).

Para os autores Vieira Filho e Silveira (2012), a partir da década de 1960, 

são perceptíveis muitas mudanças no setor agrícola, onde os procedimentos 

rudimentares são substituídos por um progresso de inovação, seja nos desen-

volvimentos de maquinas quanto em aperfeiçoamento genético resultando em 

ganhos de produtividade. 

Crepaldi (1998) explanou a respeito da especialização da agricultura, 

assim como o aumento da industrialização dos produtos agrícolas e que esse 

processo continua sendo fundamental para o desenvolvimento do país, tanto 

para o consumo interno quanto para o aumento da balança de exportação, ainda 

segundo o autor a agricultura deve desempenhar papeis de produzir alimentos, 

matéria prima para a indústria e produtos para a exportação que agrega renda 

para o pais, além desses fatores é fundamental dar condições de trabalho para 

os produtores rurais.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Secretaria de Política Agrícola (MAPA, 2019), de acordo com Balança Comer-

cial Brasileira e Balança Comercial do Agronegócio em 2019, o agronegócio 

representou 43% das exportações totais do país.  Em janeiro de 2020, os cinco 

principais setores exportadores do agronegócio foram: carnes (23,2% de par-

ticipação); produtos florestais (16,3% de participação); complexo soja (15,1% 

de participação); complexo sucroalcooleiro (8,8% de participação); e fibras e 

produtos têxteis (8,8% de participação), (MAPA, 2020).
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Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2008) por duas déca-

das, juntamente com o crescimento mundial da população a demanda por ali-

mentos aumentou e o preço dos grãos subiu mesmo com o aumento da produ-

ção. A preocupação e as ações são contínuas, a (ONU), apresentou em 2015 os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), na oportunidade reunidos 

representantes dos países onde se definem novas estratégias, prioridades e de-

mandas para melhorar a vida da população mundial com o tema Transformando 

Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Entre os 

17 objetivos propostos, foi apresentado no objetivo 2, “Acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável”. Segundo a ONU (2015), dentre os vários pontos estabelecidos no 

segundo objetivo, estão diretrizes de apoio a agricultura com o propósito de 

acabar com a fome até 2030 (ONU, 2015).

Políticas e Instrumentos de Crédito

Os instrumentos mais abrangentes incentivados e regulamentados pelas 

políticas públicas destaca-se, o imobiliário e o agrícola. A política agrícola 

está inserida entre uma da linha mais conhecidas pelos créditos incentivados 

pelos recursos e políticas públicas. As normativas legais que regulamentam os 

créditos rurais, está Lei Agrícola (Lei nº 8.171/91), Estatuto da Terra (Lei nº 

4.504/64) e Lei do Crédito Rural (Lei nº 4.829/65) (BACEN, 2020).

Entre os principais instrumentos de crédito está constituída a política do 

crédito rural, para o Bacen (2020), o crédito rural é uma operação financeira 

concedida por instituições integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural 

(SNCR), para aplicação exclusiva nas finalidades e condições regulamentares. 

Seguindo as normativas do Banco Central, de acordo com as políticas e ins-

trumentos de crédito rural, os recursos do crédito rural podem ser utilizados 
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para financiar custeio, investimento, Comercialização Industrialização quando 

efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural (BACEN, 

2020).

A formalização do crédito rural operacionalizado pelas instituições finan-

ceiras autorizadas pelo Banco Central, pode ser realizada por meio de alguns 

títulos de crédito:  Sendo permitido a utilização da Cédula Rural Pignoratícia 

(CRP); Cédula Rural Hipotecária (CRH); Cédula Rural Pignoratícia e Hipote-

cária (CRPH); Nota de Crédito Rural (NCR); Cédula de Crédito Rural Bancá-

rio (CCB), (BACEN, 2020).

Para Da Silva Romero (2019), a partir da Constituição Federal brasileira 

de 1988, e sua regulamentação dos direitos sociais, principalmente direcionado 

a implementação da moradia urbana. Com esse marco regulatório dos direitos 

sociais, a Política de Habitação a qualidade de política pública foi oportunizada.

Os dois principais sistemas de financiamento imobiliário no Brasil, são o 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Sistema de Financiamento Imobi-

liário (SFI). As modalidades  se aplicam para: aquisição, construção, reforma, 

ampliação, produção de imóveis e compra de material de construção. Os recur-

sos do SFH e do SFI são captados principalmente em depósitos de poupança 

pelos bancos e outras instituições financeiras integrantes do Sistema Brasileiro 

de Poupança e Empréstimo (SBPE). Além disso, no caso do SFH, os recursos 

também provêm do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), quando 

destinados para financiamentos imobiliários (BACEN, 2020).

Crédito Rural

No Brasil os créditos subsidiados destinados a agricultura são controlados 

e regulamentados pelo governo, as políticas, recursos e fixação de juros para os 

financiamentos da atividade agropecuária. O poder público intervém na edição 
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de programas de renegociação de dívida e concessão de subsídios explícitos e 

implícitos e a definição do plano safra e os eixos traçados com o propósito de 

fomentar e orientar o segmento é direcionada pelo poder público (IPEA, 2019). 

O setor agropecuário cresce em média 3,0% ao ano no produto interno 

bruto (PIB), nos últimos onze planos safras, em contrapartida a dependência 

do setor agropecuário ao crédito como principal fonte de financiamento é his-

tórica e constitui um dos principais condicionantes para o crescimento (IPEA, 

2019).   

Paulani (2013. p. 93) explica o conceito sobre PIB “o que permite a men-

suração de agregados como o PIB a transformação, em valores monetários, de 

toda a imensa gama de diferentes bens e serviços produzidos pela economia 

de um país”. Ainda segundo a autora, para conhecer a magnitude do PIB, é um 

importante me conhecer as medidas do desempenho econômico de um país, 

pois todo o potencial de geração de renda e da produtividade relativiza-la pelo 

tamanho da população do país (PAULANI & BRAGA, 2013).

A regulamentação do crédito rural, “compete ao Conselho Monetário Na-

cional (CMN) disciplinar o crédito rural, cabendo ao Banco Central do Brasil 

(BC) coordenar e fiscalizar o cumprimento de suas deliberações, além de divul-

gar as respectivas Resoluções aprovadas pelo CMN” (BACEN, 2020).

De acordo com o Banco Central, disposto dentro do MCR prevê:

1 - O crédito rural pode ser concedido com recursos controlados e não 
controlados, segundo classificação estabelecida nesta seção, observada a 
remuneração financeira prevista na Seção 2-4. (Res 4.234)
2 - São considerados recursos controlados: (Res 4.234) 
a) os obrigatórios, de que trata o MCR 6-2; 
b) os das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da 
Fazenda; 
c) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação 
aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização 
de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas 
para os recursos obrigatórios, de que trata o MCR 6-2; 
e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional; 
f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) (BACEN, 2016).

Figura 1- Fonte de recursos do Crédito Rural

Fonte: Mapa (2019).

Conforme determinação do Banco Central, os recursos destinados as fon-

tes de recursos do crédito rural são advindas de diversas fontes do mercado 

financeiro. Na figura 1, detalhada abaixo apresentasse o percentual de recursos 

utilizados de cada fonte, para a Safra 2018/2019, sendo 22,1% de recursos obri-

gatórios, 31,3% da poupança rural, 16,5% da LCA, 10% dos fundos constitu-

cionais, 9,1% do BNDES, 7,4% de recursos livres e 3,6% de outros recursos.

Plano Safra 

O Plano Safra, ou Plano Agrícola e Pecuário, é valido para doze meses, 

se iniciando em julho de cada ano e se estende até junho do ano seguinte. Tra-

ta-se de um instrumento de planejamento para auxiliar a agricultura, na qual 

são estabelecidas politicas e estimativas de recursos para os financiamentos 

agrícolas, o plano compreende três pilares, apoio à comercialização, gestão de 

risco rural e o crédito rural que possui uma relação direta com PIB agropecuá-

rio (IPEA, 2019).
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Em sua carta de conjuntura o IPEA (2019) explanou a respeito da depen-

dência do crédito tem tomado representativo crescimento, enquanto o saldo 

total do crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) representava de 34,7% 

do PIB em 2007 e 47,7% em 2018, o saldo total do crédito rural, por sua vez, al-

cançava 78,2% do PIB agropecuário em 2007, saltando para 109,0% em 2018.

Quadro 1 – Recursos Disponibilizados - Planos Safra 2009 a 2019 em bilhões.

Plano 
Safra

Recursos 
Disponibilizados 
do Plano Safra

% de aumento/redução 
em relação a Safra 

Anterior

Recursos 
Disponibilizados 

ao PRONAF

2010/2011 R$ 100 8% R$ 13,3 

2011/2012 R$ 107,2 7,2% R$ 15,3

2012/2013 R$ 115,25 7,5% R$ 18,6

2013/2014 R$ 136,00 18% R$ 22,3

2014/2015 R$ 156,1 14,7% R$ 24,1

2015/2016 R$ 187,7 20% R$ 28,9

2016/2017 R$ 183,8 -2% R$ 30

2017/2018 R$ 188,4 2,44% R$ 31

2018/2019 R$ 194,3 3% R$ 31

2019/2020 R$ 222,74 12,76% R$ 31,22

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2020).

No quadro 1, foram evidenciados o montante total dos recursos disponi-

bilizados e subsidiados para os planos safras dos últimos dez anos, evidencian-
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do qual foi o aumento ou a redução quando comparados com o ano anterior. 

Também buscou-se elencar o montante de recursos disponibilizados exclusiva-

mente as linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-

liar (PRONAF). Essas informações foram identificadas através da consulta das 

cartilhas dos planos safras desse período. Podemos perceber que o montante de 

recursos tem aumentado na maioria dos períodos da análise, apenas com redu-

ção na safra de 2013/2014, porém é evidente que a cada ano o acesso tem sido 

cada vez mais escasso nos períodos de contratação. Os recursos disponibiliza-

dos ao Pronaf estiveram em constante crescimento até 2016 e desde então man-

tem-se em R$ 31 bilhões destinados ao programa, através das diversas linhas 

para custeio e investimento que são alteradas e reformuladas a cada ano. Obser-

va-se que em 2019, o montante total representa 14%, do total disponibilizado 

ao Plano Safra do período, mantendo o percentual de 13,3% de 2010. É notável 

que essa média de 13% a 16%, mantem-se ao longo dos dez anos em estudo.

O BNDES (2020) é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mun-

do, fundado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para o 

financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da eco-

nomia brasileira. Busca em seu proposito apoiar empreendedores de todos os 

portes, inclusive pessoas físicas, na realização de seus planos de modernização, 

de expansão e na concretização de novos negócios, tendo sempre em vista o 

potencial de geração de empregos, renda e de inclusão social para o Brasil. O 

Sistema BNDES é controlado e regulado pelo governo federal e pelo Ministé-

rio da Economia e fiscalizado pelo Congresso Nacional Banco Central, Tribu-

nal de Contas da União (TCU) e Controladoria-Geral da União (CGU) e recebe 

as políticas do Conselho Monetário Nacional (CMN), (BNDES, 2020).
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Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF

No Brasil, o crédito rural, como instrumento de inclusão financeira, pode 

ser observado particularmente no âmbito do Programa Nacional de Favoreci-

mento à Agricultura Familiar (Pronaf), criado pelo governo federal por meio 

do Decreto Lei nº 1.946, de 28 de junho de 1996.  Atualmente, a Lei nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, como a Lei da Agricultura Familiar, estabelece dire-

triz para a política da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais 

(BACEN, 2010). 

A operacionalização e a liberação dos recursos do Pronaf são realizadas 

pelos bancos públicos federais e os bancos cooperativos. O programa é consi-

derado como programa de inclusão financeira, pois os beneficiários incluídos 

e que tomam recursos são àqueles que tradicionalmente não têm acesso aos 

serviços do sistema financeiro nacional (BACEN, 2011).

Segundo o (BNDES, 2020), o Pronaf se destina ao financiamento para 

custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estru-

tura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabele-

cimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de 

renda e à melhora do uso da mão de obra familiar.

Schneider, Mattei e Cazella (2004, p.3), explanam sobre o programa 

PRONAF, cujo objetivo é o fortalecimento da agricultura familiar, através do 

apoio técnico e financeiro para promover o desenvolvimento rural sustentável. 

“Seu objetivo geral consiste em fortalecer a capacidade produtiva da agricul-

tura familiar; contribuir para a geração de emprego e renda nas áreas rurais e 

melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares”.
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A agricultura familiar e a empresarial apresentaram uma melhor perfor-

mance no agronegócio. O aumento do crédito para pequenos e médios agricul-

tores, permitiram o avanço da modernização no campo, tornando-se interna-

cionalmente competitiva. Contribuiu a política de crédito implementada pelo 

governo. “Tal política, apesar da redução dos subsídios concedidos, permanece 

ofertando volumes expressivos de crédito ao setor a juros pré-fixados” (PIN-

TOR; SILVA; PIACENTI, p. 12, 2015). 

Análise e Discussão dos Resultados

Nesta seção, são apresentadas as análises e discussões dos resultados ob-

tidos propostas para o objetivo dessa pesquisa.

Com percepção no cenário econômico e agrícola, integrados aos indica-

dores financeiros e econômicos as análises se direcionam a contemplar o obje-

tivo da pesquisa se os recursos disponibilizados para o setor agropecuário são 

suficientes para custear os investimentos e custeios do setor e qual o custo do 

recurso subsidiado para o governo federal.

Para a análise dos dados as informações econômicas foram coletadas em 

institutos de referência que divulgam os indicadores. Como os planos safras 

abrangem os últimos semestres do ano e o primeiro do ano seguinte, foram 

considerados para as comparações do primeiro ano do período de referência, 

visto que a maior concentração das liberações dos créditos agrícolas se refere a 

períodos do lançamento do plano.

A seguir apresenta-se o quadro 2, detalhado na abrangência dos últimos 

dez planos safra agrícolas que integram a análise desse estudo, com indicadores 

do percentual de crescimento do PIB Brasileiro, conforme dados disponibiliza-

dos pelo IBGE, participação do PIB do Agronegócio, detalhados pelo CEPEA, 
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em percentual e o montante total que o setor representa na economia brasileira 

evidenciando os indicadores da inflação média desse período.

Quadro 2 – Crescimento do PIB e Inflação

Período Crescimento 
do PIB 

Participação
PIB 

Agronegócio

PIB 
Agronegócio
(R$ Milhões)

Inflação média 
Brasil (IPC) - ano

2010/2011 7,53% 21,6%  1.478.051 5,91 %

2011/2012 3,97% 21,0%  1.493.103 6,50 %

2012/2013 1,92% 19,4%  1.404.747 5,84 %

2013/2014 3,00% 19,2%  1.428.953 5,91 %

2014/2015 0,50% 19,1%  1.427.853 6,41 %

2015/2016 -3,55% 20,5%  1.484.066 10,67 %

2016/2017 -3,31% 22,8%  1.592.694 6,29 %

2017/2018 1,06% 21,3%  1.506.486 2,95 %

2018/2019 1,12% 20,8%  1.496.042 3,75 %

2019/2020 1,2% 21,4%  1.552.995 4,31% 

Fonte: Elaboradora pela autora com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2020) e do Centro de estudos avançados em economia aplicada (CEPEA, 2019).

A partir da análise do quadro 2, pode-se afirmar que o setor do agro-

negócio possui uma participação significativa para a economia brasileira, nos 

últimos dez anos, apresentou em média 20,71% de participação no PIB total, 

e anualmente soma aproximadamente 1,5 trilhões de reais de renda provenien-

tes do ramo agrícola e pecuário.  Se compararmos os dados apresentados no 

quadro 1, que se refere aos recursos disponibilizados  nos Planos Safra 2009 a 
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2019, podemos observar que o montante de crédito destinados ao crédito rural 

na maioria dos anos foi igual ou superior a inflação da média anual da inflação,  

que desde 2017, apresentou uma estabilidade ao cenário econômico. 

A mesma afirmação se estende ao crescimento do PIB, pois mesmo ha-

vendo declínio em 2015 o aumento de recursos em comparação a2014/2015 foi 

de 20% a mais que no plano safra de 2015/2016, porém em 2016 a retração do 

PIB em - 3,31% em relação ao ano anterior, impactando em 2% a menos que o 

ano anterior para os recursos subsidiados ao agronegócio. Nos próximos anos 

2017 e 2018, voltou a ocorrer um aumento de 2,44% e 3%, respectivamente. 

Em 2019 mesmo com um tímido aumento do PIB em 1,2% e a inflação 

13% maior em relação a 2018, o setor do agronegócio teve uma evolução da 

representatividade do PIB, passando a representar em 21,4% o percentual do 

setor. Sobretudo percebe-se que o aumento de crédito destinado para o plano 

safra 2019/2020, está em 12,76% a mais que comparado ao período anterior, 

sendo R$ 222,74 bilhões de reais, correspondente a 14,34 % do montante total 

da receita do agronegócio de 2019, um percentual relativamente baixo pela re-

presentatividade que o setor representou na economia no período.

Dando prosseguimento a análise dos indicadores, no quadro 3 apresen-

tados na sequência, foram identificadas através do histórico do Banco Central 

do Brasil – Estatísticas Monetárias e de Crédito, extraindo informações anual 

de 2010 a 2019, e para alguns indicadores calculando a média do período entre 

pessoas físicas e jurídicas que tomaram credito rural no período analisado.

 O proposito dessas informações é evidenciar as oscilações das taxas e 

nas alterações que ocorrem no mercado financeiro refletindo nas políticas dos 

créditos rurais. De acordo com o Bacen (2019) Crédito Rural se refere as ope-

rações de crédito com recursos direcionados a partir de depósitos à vista e de 

poupança rural, nos termos do Manual de Crédito Rural.
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Quadro 3 – Taxas médias do mercado financeiro referente aos últimos dez 
anos. (% a.a.)

Plano 
Safra

Taxa de 
recursos 
livres1

Taxa Selic 
Nominal

(média anual) 

Custo 
médio de 
captação 
(anual)

Taxa média 
do Crédito 

Rural2 

Taxa média 
recurso 
BNDES

2010/2011 31,10% 9,78% 10,8% 6,7% 6,75%

2011/2012 28,39% 11,61% 11,8% 6,7% 7,07%

2012/2013 36,05% 8,49% 7,3% 6,9% 7,6%

2013/2014 38,99% 8,21% 7,5% 6,7% 5,65%

2014/2015 43,95% 10,91% 8,6% 6,35% 7,65%

2015/2016 47,86% 13,29% 10,0% 8,05% 7,65%

2016/2017 52,30% 14,02% 10,0% 9,60% 9,5%

2017/2018 43,60% 9,97% 7,6% 9,8% 7,95%

2018/2019 39,03% 6,42% 6,5% 7,9% 8,6%

2019/2020 39,65% 5,95% 5,6% 7,25% 8,35%

Fonte: Banco Central do Brasil – Estatísticas Monetárias e de Crédito
Elaboração autora (2020).

Ao analisar as taxas de recursos livres, segundo o Bacen, são taxas com 

tive definição de taxas na concessão de crédito, habitualmente nominadas pe-

las instituições financeiras de crédito comercial. No quadro 3, observasse que 

1  Operações de Crédito com Recursos Livres correspondem aos contratos de financiamentos e 
empréstimos com taxas de juros livremente pactuadas entre instituições financeiras e mutuários. 
(BACEN, 2019).
2  realizado o cálculo médio da taxa de juros de pessoas físicas e pessoas jurídicas que acessaram 
o crédito rural no ano de pesquisa.
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alguns anos taxas de até 85% superiores as do crédito rural. Em 2015 quando 

a média da taxa SELIC atingiu 13,29% a.a. e o custo médio de captação para 

operações rurais esteve em 10% a.a., a taxa média praticada em recursos livres 

foi de  47,86% a.a., obtendo uma diferença de 84% em relação a taxa média do 

BNDES 7,65%, para as operações de crédito rural.

A SELIC,  é a taxa básica de juros da economia, é o principal instrumento 

de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação, 

é apurada na média das operações lastreadas em Títulos Públicos Federais 

(BACEN, 2020). Observando os percentuais, é evidente que o custo médio de 

captação, utilizado para calcular o montante do subsidio que balizado pela taxa 

SELIC do período.

A partir de 2017, houve uma redução de mais de 50% sobre a taxa SE-

LIC, praticada de 2013 a 2016, com uma queda ainda mais brusca em 2019 e 

2020, com objetivo de instigar o desenvolvimento da economia. Porém obser-

vasse que nesse período as taxas média praticadas pelo BNDES não tiveram 

significativa redução, inclusive ocorreu um aumento de 2017 para 2018, cer-

tamente o custo com o subsidio com os planos tenha sido negativo para esses 

períodos, onde as taxas do crédito rural com repasses diretos do BNDES, foram 

superiores ao custo em que o dinheiro foi captado e balizado pela média da taxa 

SELIC do período.

No quadro 4, apresentado a seguir, trata-se do cálculo do subsídio do cré-

dito rural, de 2010 a 2019, calculado com base no custo de captação, calculado 

sobre a taxa média operações BNDES, extraídos do quadro 3, com base nas 

informações obtidas no Bacen.
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Quadro 4 – Subsídio do Crédito Rural: Custo de captação versus taxa média 
operações BNDES (valores em R$ milhões e taxas em % a.a.)

Plano 
Safra

Taxa 
média de 
captação

Taxa 
média do 
BNDES3

Taxa de 
subsídio4 

Montante total 
destinado por 
Plano Safra 

(bilhões)

Valor total 
subsídio
(milhões)

2010/2011 10,8 6,8 4,05% 100 4,1

2011/2012 11,8 7,1 4,73% 107,2 5,1

2012/2013 7,3 7,6 -0,30% 115,25 0,3

2013/2014 7,5 5,7 1,85% 136,00 2,5

2014/2015 8,6 7,7 0,95% 156,1 1,5

2015/2016 10,0 7,7 2,35% 187,7 4,4

2016/2017 10,0 9,5 0,50% 183,8 0,9

2017/2018 7,6 8,0 -0,35% 188,4 -0,7

2018/2019 6,5 8,6 -2,10% 194,3 -4,1

2019/2020 5,6 8,4 -2,75% 222,74 -6,1

Fonte: A autora (2020)

Sinicio (2015) conceitua subsídio como sendo benefícios da geração de 

desenvolvimento econômico por meio da concessão de subsídio e custos da 

intervenção econômica no equilíbrio de mercado e estrutura produtiva. Mata 

(1982), se refere ao subsidio está relacionado ao impacto inflacionário nas dé-

cadas de oitenta e noventa. Ainda segundo o autor, os subsídios seriam par-

cialmente responsáveis pelas sucessivas emissões de moeda a que o governo 

recorre para cobrir seus déficits.

3 Taxa média do BNDES¹, se refere ao montante anual de crédito rural pessoa física e pessoa 
jurídica.
4  Taxa de subsídio: Diferença entre o custo de captação e receita com base na taxa média do 
BNDES.
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Observou-se que entre os anos de 2010 e 2016, ocorreu um impacto no 

montante destinado ao subsidio, calculado entre a média do custo de captação 

e a taxa média das operações do BNDES, mesmo ocorrendo um aumento no 

montante dos recursos destinados a agricultura, vem ocorrendo uma redução 

em relação ao custo das operações. Entre os anos de 2017 e 2019, os cálculos 

demonstram taxas negativas, ou seja, devido a redução do custo de captação 

dos recursos, em decorrência das significativas reduções da taxa SELIC.  

Verifica-se que em relação ao PIB de 2019, segundo o IBGE (2019), PIB 

totalizou R$ 7,3 trilhões, os recursos concedidos a agricultura correspondem a 

3% do produto total da economia. Considerando a taxa medida de captação de 

5,6% a.a., e as taxas médias aplicadas pelo BNDES foram de 8,4%, o desem-

bolso do governo para tal finalidade foi de -2,75%. Mesmo considerando que 

estamos aplicando taxas média e que as linhas de crédito rural , possuem uma 

banda, e não aplicadas apenas em única taxa, entende-se que os gastos com o 

setor que representa em média  20,8% divulgada pela CEPEA (2019),  do PIB 

total,  não compreendesse a insuficiência de recursos para a agricultura ainda 

no primeiro semestre da abertura de safra.

No quadro 5, apresenta-se a diferença entre a média da taxa SELIC nomi-

nal e taxa média do Pronaf dos dez anos em estudo na sequencia calculou-se a 

diferença da taxa calculada pelos dois indicadores, chegando ao percentual que 

precisa ser subsidiado pelo governo. Para a composição do quadro a média da 

taxa do Pronaf foi calculada entre a média de todas as linhas disponibilizadas 

no Plano Safra para a agricultura familiar através do Pronaf, incluindo todas as 

linhas do programa como Pronaf Custeio e Pronaf Investimento, com consulta 

nas cartilhas do plano safra.
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Quadro 5 – Diferença entre a média da taxa SELIC nominal e taxa média do 
Pronaf

Plano Safra Taxa Selic Nominal
(média anual) 

Taxa Pronaf
(média anual)

Diferença entre as 
taxas para subsídio

2010/2011 9,78% 2,6% 7,18%

2011/2012 11,61% 2,5% 9,11%

2012/2013 8,49% 1,8% 6,69%

2013/2014 8,21% 1,4% 6,81%

2014/2015 10,91% 2,4% 8,51%

2015/2016 13,29% 3,6% 9,69%

2016/2017 14,02% 4,1% 9,92%

2017/2018 9,97%  3,4% 6,57%

2018/2019 6,42% 3,4% 3,02%

2019/2020 5,95% 3,0% 2,95%

Fonte: Elaborada pela autora (2020) com base em dados do Bacen (2020) e no Plano Safra anual 
(MAPA, 2020).

Ao comparar os quadros 4 e 5, fica evidente que o percentual do subsidio 

destinado as linhas do Pronaf é superior os subsídios de todo o recurso os recur-

sos destinados a agricultura.  A taxa máxima de subsidio geral, somando todas 

as linhas foi de 4,73% em 2011, sendo que nas linhas de Pronaf o subsídio foi 

de até 9,92% em 2016. Mesmo considerando que do montante total do recurso 

destinado ao setor seja em média 15% para as linhas do Pronaf, que busca aten-

der os agricultores familiares.

Verificasse ainda que os benefícios destinados para esse enquadramento 

são sim muito vantajosos, pois em 2017 a média da taxa de juro foi de aproxi-
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madamente 70%, menos que a Taxa SELIC, a qual relativamente acaba bali-

zando o custo da captação dos recursos que são destinados para as modalidades.

Ao analisar o constante aumento das taxas do Pronaf, verificou-se que a 

redução não ocorre com a mesma escala da SELIC, pois em 2015 sendo a mé-

dia anual de 13,29% a taxa média do Pronaf foi de 3,6%, em 2018 a SELIC em 

6,42% a taxa do Pronaf ficou em 3,4%. Essa consideração se torna relevante ao 

equipar a taxa de subsidio dos mesmos anos respectivamente, sendo de 9,69% 

para 3,02%. Com esses dados fica evidente que os gastos com as custas da agri-

cultura familiar, repassados através do crédito rural tem reduzido significativa-

mente, e a proporção de aumento de recursos não tem representado a mesma 

escala, pois o montante apresenta emparelhamento nos últimos quatro anos, 

ficando muito evidente as insuficiência para a demanda já no primeiro semestre 

do ciclo do período que abrange o plano safra.

Para Sinicio (2015, p. 6) ao analisar as estimativas do custo do crédito 

subsidiado no Brasil, explanou “relação ao PIB os recursos concedidos na for-

ma de subsídio corresponderam de 2% a 4% do produto total da economia”. 

 Diante de todos os apontamentos, embasados por comparações de cál-

culos econômicos, compreendeu-se a representatividade do agronegócio para 

a economia do país e importância do setor e o cenário de incertezas que per-

meiam o mundo tudo em todos os segmentos e averbando ao proposito que a 

pesquisa se propôs.

Considerações Finais

Este trabalho teve por objetivo analisar  através de indicadores financeiros 

se os recursos disponibilizados para o setor agrícola são suficientes para custear 

os investimentos e custeios do setor e qual o custo do recurso subsidiado para 

o governo federal, buscando comparar com o crescimento do setor agrícola em 
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relação a SELIC e também a inflação, assim como levantar o custo do crédito 

destinado ao crédito rural.

O Brasil através das atividades de pecuária, agricultura, contemplando 

os serviços e indústria dos agronegócios é um dos principais fornecedores de 

alimentos do mundo, que cada vez mais demanda da produção brasileira (POT-

TER, 2009 citado por LOPES, LOWERY; PEROBA, 2016). 

Considerando a expectativa da ONU, da população mundial chegar a 

nove bilhões em 2050, estimando a capacidade de produção devido a extensão 

territorial dos estados brasileiros, que são destaque na produção e a demanda 

por alimentos produzidos no Brasil, pode-se afirmar que as políticas direciona-

das ao setor ainda não contemplam a demanda do segmento. 

De acordo com (IBGE, 2020), o PIB do Brasil em 2019, R$ 7,3 trilhões, 

sendo que o PIB do agronegócio foi de R$ 1.5 trilhões, ou seja 20,54% do PIB 

total.  Sendo destinado através do Ministério da agricultura, pecuária e abas-

tecimento secretaria de política agrícola (MAPA), no plano safra 2019/2020 o 

montante de R$ 222,74 bilhões, representando apenas 3% do PIB total e apro-

ximadamente 14% do PIB do agronegócio de 2019. Examinando ainda a políti-

ca monetária, a queda significativa da taxa SELIC, dos últimos anos, reduzindo 

assim o custo com a captação dos recursos destinados ao setor agrícola, ficando 

em alguns períodos com taxas negativas, isso significa que o governo federal 

reduziu o custo com o subsidio do crédito rural.

Ao analisar os dados, pode-se perceber que a representatividade apresen-

tada pelo PIB nacional, que existe uma certa oposição nas ações governamen-

tais no que se refere a quantidade de recursos disponibilizados para o setor da 

agropecuária, olhando pelo viés dos objetivos estabelecidos pela ONU, onde 

cada ente local deve fazer o seu papel para reduzir a escassez da produção de 
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alimentos e o fundamental papel da agricultura, gestionada pelos empresários 

rurais, como o mais recente e aplicável exemplo da crise da COVID-19, espa-

lhada pelo mundo, onde todos os seguimentos pararam ou reduziram suas ati-

vidades, com o propósito de frear a disseminação, mas a produção de alimentos 

não pode parar e demostrou novamente a sua representatividade pelo mundo.

 Diante de todos os apontamentos, apresentação e análise dos indicadores, 

através do estudo conclui-se que o setor do agronegócio possui representativi-

dade significativa na economia do país. Sendo ainda um importante atributo 

que pode muito contribuir para resolver e prevenir problemas que afligem as 

principais organizações mundiais, como as politicas que se referem a produção 

de alimentos. As alterações para o setor têm necessidade de serem reformu-

ladas, não somente ao montante total dos recursos, mas também os juros e as 

políticas aos limites máximos de financiamentos por produtor.

Conclui-se que os recursos agrícolas disponibilizados com subsídios e 

politicas governamentais estão longe da equiparação do montante que é in-

vestido na agricultura, com recursos desembolsados da reserva dos próprios 

produtores, ou custeados pelos seus fornecedores ou por outras linhas de re-

cursos livres, na qual as taxas são elevadas, reduzindo assim a sua margem e a 

capacidade de produção.
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