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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. 

Iniciamos o repertorio com um estudo sobre as práticas gerenciais para 

a efetiva gestão de estoque em uma empresa de beneficiamento de rochas or-

namentais. O foco da Contabilidade é cumprir o seu papel de ciência social 

aplicada que traz a seus interessados, informações claras, objetivas e compre-

ensivas, tendo uma condição proativa na tomada de decisões das entidades. 

Dessa forma, a contabilidade deve manter uma imediação entre os processos e 

as decisões para que se tornem um processo estratégico para as organizações.  

Os sistemas que compõe as informações gerenciais são definidos como partes 

integrantes e interdependentes que compõem os objetivos, entradas, processos 

de informações, saídas, controles, avaliação e retroalimentação.  Os mesmos 

fornecem dados internos e externos, que contribuíram para a elaboração do 

orçamento empresarial e podendo planejar o lançamento de receitas, financia-

mentos, investimentos, custos e despesas. Assim, a presente pesquisa, mediante 

a realização de um estudo de caso, tratado de maneira descritiva, utilizando 

abordagem qualitativa, e técnicas de pesquisa bibliográfica e documental bus-

cou evidenciar quais são os resultados operacionais e financeiros advindos com 

a aplicação de práticas gerencias de controle de estoques numa empresa de 

beneficiamento final de rochas. Os resultados apontam que a implementação de 

novas rotinas administrativas serviria como base para a reorganização e con-

trole das operações realizadas. A carência de um acompanhamento efetivo das 

entradas e saídas inviabiliza um controle efetivo, levando a empresa a manter 

um alto nível de material sem mercado.



O Capítulo 02 reflete sobre o papel da polícia militar do Paraná na as-

censão dos direitos humanos dos grupos vulneráveis, dando maior ênfase aos 

idosos. Como suporte teórico foram utilizados conceitos necessários para des-

crever o estudo no campo da história policial no Brasil e no mundo, bem como 

a sua progressão com a forma e organização de instigação de aplicações sociais 

e legais. De acordo com o princípio científico do trabalho, método indutivo 

e pesquisa qualitativa de direitos humanos no Brasil e no mundo. Também 

introduz a Lei de Grupos Vulneráveis dando maior ênfase quanto à situação 

do idoso e orienta a atuação da Polícia Militar como promotora de direitos e 

abordagens duradouras. Portanto o estudo apresentou a relevância da importân-

cia da Polícia Militar o crescente desenvolvimento de seus modos e meios de 

atuação devido ao desenvolvimento da lei. Por fim o estudo propõe orientações 

e sugestões para que a polícia sempre aja quando o uso da força for lícito não 

apenas de modo repressor, mas também como promotor de direitos de classe.

Já o capítulo 03 trata das barreiras a presença e a permanência feminina 

em cargos de liderança no campo público: o caso da secretaria de estado da fa-

zenda do paraná.  A inserção feminina é diminuta no mercado de trabalho, isso 

implica em que haja desigualdade de gênero e divisão sexual nas organizações/

instituições. O objeto de pesquisa é relatar das dificuldades de ascensão e/ou 

acesso aos cargos de liderança das mulheres na SEFAZ/PR em 2022. Para tan-

to, utilizou-se entrevistas e aplicação de questionários e análise das narrativas 

como formas de se obter dados de como essas líderes identificam, percebem 

e vivenciam as barreiras em um ambiente organizacional predominantemente 

masculino. As entrevistas geraram dados de como foi a ascensão da carreira das 

servidoras entrevistadas, como o fenômeno teto de vidro acontece mesmo que 

em menor escala frente ao privado. Uma das consequências da desigualdade de 

gênero na SEFAZ/PR fez-se detectável nos tocantes ao acesso e a permanência 



de um reduzido número de mulheres na organização, dificultando também a 

implementação de ações de estímulo a maior participação feminina nas instân-

cias superiores da administração pública.

O capitulo 04 aborda políticas públicas e a segurança alimentar: uma 

análise do PRONAF crédito de custeio no município de Prudentópolis-PR. O 

PRONAF, é uma importante política pública de apoio aos agricultores fami-

liares, atuando, dentre outras formas, por meio do financiamento do custeio de 

atividades agropecuárias a juros subsidiados e assistência técnica. Nos últimos 

anos tem-se observado um aumento dos processos de especialização produtiva 

das unidades familiares, fato que afeta diretamente a segurança alimentar e 

financeira da nação. O objetivo deste trabalho foi analisar o aporte de recursos 

públicos via política pública PRONAF, através do custeio de lavouras, ao longo 

de 8 anos safras, no município de Prudentópolis-PR e sua efetividade para a 

diversificação na produção de alimentos. O trabalho se utilizou de dados sobre 

as contratações de custeio de lavoura, realizadas no município de Prudentópo-

lis/PR, no âmbito do PRONAF, entre jul/2013 e jun/2021. Foram considera-

das as variáveis Número Total e Contratações; Número de Culturas Diferentes 

Financiadas; Número de contratações por cultura; Valor médio dos contratos; 

Valor Médio Liberado Por Hectare; Área Total; e Área Média Por Contrato, 

para as cinco principais culturas financiadas no município: soja, milho, trigo, 

feijão e morango. Os resultados apontam para uma concentração de recursos 

para financiamento de áreas cultivadas com a cultura da soja. Outras culturas 

como milho e morango experimentam um decréscimo nas áreas financiadas. Os 

contratos para a cultura da soja vêm aumentando em termos de área e valores 

financiados. Observa-se uma tendência para celebração de contratos de maior 

valor para soja e milho, culturas essas altamente dependentes de insumos ex-

ternos. O número total de culturas financiadas na safra 2020/2021 é baixo (13), 



se comparado do total de culturas zoneadas (26) e ao total financiado no estado 

do Paraná no período (97). A alteração deste cenário depende de medidas do 

poder público, que beneficiem de forma diferenciada os agricultores produtores 

de alimentos.

O capítulo final   evidencia o programa bolsa verde em uma análise socio-

econômica dos beneficiários. O programa Bolsa verde tem como intuito refor-

çar a conservação ambiental por meio de uma combinação de desenvolvimento 

comunitário, pagamento por serviços ambientais, prestação de serviços públi-

cos e apoio às organizações da comunidade. Dessa forma essa pesquisa buscou 

estudar os aspectos socioeconômicos dos agricultores beneficiários do progra-

ma bolsa verde no centro-sul Paranaense. Para averiguar o objetivo proposto, a 

metodologia empregada no trabalho contou como uma abordagem qualitativa 

de caráter descritivo e   pesquisa de campo, onde procederam às entrevistas a 13 

famílias beneficiadas pelo programa além de visitas in loco. Com os resultados 

foi possível verificar que além de condições de vida mais humanas, os bene-

ficiários necessitam de capacitação quanto regras do Programa. O PBV tem 

amplo potencial de fazer a diferença na vida de muitas famílias, mas para isso, 

o programa necessita vir acompanhado de informação, capacitação e atividades 

de monitorando e conservação.
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CAPÍTULO 1 

PRÁTICAS GERENCIAIS 
PARA A EFETIVA GESTÃO DE 
ESTOQUE EM UMA EMPRESA 

DE BENEFICIAMENTO DE 
ROCHAS ORNAMENTAIS

Igor Alexandre Ferreira

Maricléia Ap. Leite Novak

Elizandra Petriu Gasparelo 

Doi: 10.48209/978-65-5417-050-1 

Introdução

A Contabilidade é considerada como uma ciência que define regras e 

princípios para os profissionais que a exercem, com o objetivo de aprimorar 

e padronizar os procedimentos adotados (FERREIRA, 2010). Observando as 

perspectivas entre as empresas, nota-se que a Contabilidade deve estar alinhada 

para satisfazer seus usuários, apresentando informações relevantes e se posi-

cionando frente a estas, mantendo uma imediação entre os processos e as deci-
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sões para que se tornem um processo estratégico para as organizações (LOPES, 

2012).

Os sistemas que compõe as informações gerenciais são definidos como 

partes integrantes e interdependentes que compõem os objetivos, entradas, pro-

cessos de informações, saídas, controles, avaliação e retroalimentação. Os mes-

mos fornecem dados internos e externos, que contribuíram para a elaboração 

do orçamento empresarial e podendo planejar o lançamento de receitas, finan-

ciamentos, investimentos, custos e despesas. Tais sistemas são propostos para a 

alta administração afim de demonstrar o planejamento, organização e controle 

das entidades (BRIZOLA, 2008).

Nesse sentido, o sistema de controle de estoques possui o objetivo de 

decidir quando e quanto de matéria prima as empresas devem repor em seus al-

moxarifados, bem como calcular a margem necessária de estoques de seguran-

ça (SANTOS; RODRIGUES, 2006). O setor de rochas ornamentais possui as 

características próprias de um mercado tradicional, pois trata-se de uma ativi-

dade extrativista. Tais rochas são basicamente chamadas de granitos e mármo-

res. Estes dois modelos rendem ao mercado global cerca de 90% da produção 

mundial (SPÍNOLA; GUERREIRO; BAZAN, 2004).

Nas empresas de beneficiamento final de rochas ornamentais, os esto-

ques precisam possuir uma margem de segurança com montantes considerá-

veis, pois há variação nas chapas estocadas referente a tonalidade de materiais, 

chapas com trincas e/ou veios naturais, bem como sobras e desperdícios após 

o recorte e melhoramento.  Diante disso, esse trabalho busca saber quais são as 

ferramentas de gestão de estoque utilizadas por uma empresa do ramo de bene-

ficiamento de rochas ornamentais. Para a análise do estudo de caso, se utilizou 

do método exploratório descritivo com uma abordagem qualitativa.
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Fundamentação Teórica

Através da análise do ambiente organizacional que se obtém os proble-

mas que a empresa possui em relação a sua gestão de estoques. Esses proble-

mas poderão acarretar em outros, e devido a esses fatores que a entidade deverá 

implementar as ferramentas gerenciais (CAMPOS; SILVA; GOMES, 2015).

A aplicação de ferramentas gerenciais proporciona as entidades, benefí-

cios ao controle de estoque e equilibro da demanda com o que é vendido, sendo 

assim, se torna um ponto importante para ter estoques suficientes para suprir as 

vendas e se manter em segurança (SOUZA, et al., 2018). 

Dessa forma, o inventario físico irá controlar a quantidade de matéria 

prima no estoque e apontar a discrepância entre o estoque físico e o estoque 

contábil. Tal ferramenta apresenta dois modelos de inventários: gerais que são 

inventários que serão contados uma vez no ano e rotativos que serão contados 

ao longo do ano. Para realização dos inventários os gestores deveram realizar 

a contagem correta da quantidade e qualidade dos itens, após essa contagem 

deverá ser atualizada os registros contábeis (SILVA, et.al., 2018).

A rotatividade dos estoques irá evidenciar quantas vezes ocorreu a re-

novação dos estoques de mercadorias ou produtos, em função das vendas. A 

formula para calcular a rotatividade dos estoques é: Custo das Vendas / Estoque 

Médio de Produtos (MARION, 2011). Baseado nestas ferramentas e outras tan-

tas existentes, forma-se gestões para aperfeiçoamento das empresas, sendo que 

nesta pesquisa se utilizou da gestão de estoques no setor de rochas ornamentais.

Os estoques correspondem a grande parte dos ativos totais das entidades, 

na maioria das vezes representam metade dos ativos. São recursos ociosos que 

representam investimentos destinados a fomentar as atividades da produção e a 

demanda dos clientes (OLIVEIRA; MELO, 2015).
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A representação dos estoques possui custos significativos para as empre-

sas, e sua gestão eficiente torna-se fator essencial de competitividade. Neste 

sentido as entidades poderão adotar medidas que irão mensurar o processo de 

produção e utilização de estoques por completo (ROGERS; RIBEIRO; RO-

GERS, 2004). Cada empresa deverá ter seu estoque de segurança que são de-

finidos por Nara, Eckert e Moraes (2014, p. 1), como materiais que são deri-

vados de incerteza como “escassez de matéria prima, dificuldades na produção 

e variações nas projeções de vendas, desta forma, o dimensionamento deste 

estoque de segurança é uma tarefa árdua para o gestor executar”. 

As ferramentas de gerenciamento de estoques viabilizam o acompanha-

mento apropriado das entradas e saídas de cada item que compõe o estoque. Os 

itens possuem valores agregados e rotatividade, assim como indicadores que 

apresentaram ponto que necessitam de melhorias. As ferramentas gerencias 

como citadas anteriormente, sendo estas: curva ABC, inventario físico, defini-

ção do nível de atendimento, custo padrão, rotatividade dos estoques. Contri-

buem para a redução de custos e despesas bem como o aumento da competiti-

vidade (ALMEIDA; SARAIVA; SOUZA, 2015; SILVA, et. al., 2018).

No controle dos estoques existem os sistemas gerenciais que abrangem 

o: inventario periódico - que irá controlar cada item do estoque em períodos 

proporcionais; inventario permanente – irá controlar o fluxo diário das entradas 

e saídas dos materiais, apresentando as quantidades, valores e necessidade de 

nova compra (MARION; RIBEIRO, 2011).

Metodologia

De acordo com o objetivo desse trabalho essa pesquisa se classifica como 

aplicada, exploratório e descritiva.  As pesquisas exploratórias possuem a fina-

lidade de trazer ao estudo a aproximação dos problemas enfrentados pelo obje-

to de estudado, deste modo deve-se objetivar o desenvolvimento de ideias a fim 
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de buscar solução para o problema. Além disso, é considerada descritiva pelo 

fato de descrever um controle de estoques eficiente para conduzir uma melhor 

rotatividade dos estoques em relação a demanda de cada material, aproveita-

mento de sobras, diminuição ao máximo de perdas. 

Quanto aos procedimentos essa pesquisa apresenta um levantamento bi-

bliográfico e documental caracterizando o tema de maneira ampla, proporcio-

nando contato direto com diversas publicações, e assim possibilitando o co-

nhecimento de várias opiniões sobre o tema estudado, auxiliando a análise dos 

resultados e permitindo comparações com pesquisas anteriores (PRODAVON; 

FREITAS, 2013).

 Ainda dentro dos procedimentos essa pesquisa foi desenvolvida sob o 

método Estudo de Caso, que busca investigar um determinado fenômeno den-

tro de um contexto real, promovendo o conhecimento do problema em questão 

e sua compreensão, para o desenvolvimento de hipóteses ou de teorias (MAR-

CONI, M. A; LAKATOS, E. M, 2003).  

Quanto a abordagem, essa foi qualitativa. A abordagem qualitativa é apre-

sentada de maneira que “O ambiente natural é a fonte direta para coleta de da-

dos e o pesquisador é o instrumento-chave” (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20).

O estudo de caso contemplou as operações e o arranjo físico de uma 

marmoraria localizada na cidade de Irati – Paraná. A marmoraria registra uma 

produção média mensal de 140 chapas beneficiadas e a fabricação dos seguin-

tes produtos: cozinhas, pias de banheiros, lareiras, churrasqueiras, soleiras de 

janelas e portas, escadas, túmulos, entre outros. Todos os produtos fabricados 

com base em especificações dos clientes. 

Em relação à coleta de dados, a pesquisa se desenvolveu por meio de en-

trevistas semiestruturadas com os gestores e funcionários, além de observação 
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direta do pesquisador das operações realizadas no período de maio até junho de 

2020. Foi aplicado um questionário ao nível tático para levantamento dos dados 

da empresa e da produção, como: produção mensal, matérias-primas utilizadas, 

materiais secundários, entre outros, possibilitando um maior conhecimento da 

empresa e compreensão das operações.

Alguns dados para análise, também foram coletados por meio do sistema 

eletrônico da empresa. Tal ferramenta proporcionou a coleta da quantidade de 

chapas vendidas no período estudado, compras e vendas de matérias prima, 

produto mais vendido, entre outros relatórios. Os dados foram tabulados e ana-

lisados com utilização de recursos como planilhas do Microsoft Excel. O ano 

calendário analisado foi o de 2019/2020.

Resultados e Discussões
 

O uso de pedras em construções em todo o mundo vem desde a antiguida-

de, onde as civilizações utilizavam as mesmas em construções e monumentos 

como: pontes, palácios, igrejas, túmulos, casas, entre outros. No Brasil o que 

impactou nas últimas décadas são as rochas ornamentais (AMARAL et al., 

2012).

A organização analisada se trata de uma empresa de pequeno porte. O 

iniciou de suas atividades foi no ano de 1996 na cidade de Irati (PR), e seu ramo 

de atuação é o de beneficiamento final de rochas ornamentais. Estreou com o 

nome de Marmoraria Cristina e na época continha apenas um proprietário. Nos 

anos seguintes a empresa passou por mudanças, sendo que no ano 2000 passou 

a ser administrada por cinco sócios. Posteriormente no ano de 2001 o quadro 

societário se alterou novamente, ficando apenas dois investidores, que assumi-

rão a empresa.
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As matérias-primas base da empresa são mármores, granitos e silestones. 

Os granitos e mármores são extraídos de Cachoeiro de Itapemirim – ES, polo 

principal de extração do Brasil. No caso dos silestone a empresa vem impor-

tando em grande quantidade diretamente da China, devido ao custo menor e a 

qualidade muitas vezes melhor do que os materiais encontrados aqui em nosso 

país. Devido a estes fatores, a Marmoraria Decorvis possui cerca de 10 forne-

cedores, situados em Países e Estados diversos como: Paraná, Santa Catarina, 

Espirito Santo, Bahia e China.

A compra da matéria-prima é realizada por um dos sócios da entidade. 

Em quase todos os casos as compras são feitas por telefone, utilizando fotos do 

material e relatórios dos fornecedores. Após o pedido ser efetuado, os granitos 

e mármore levam em média de 15 dias para ser entregue, no caso dos silestone 

que são importados da China a média é de 70 dias. A entrega depende muito da 

localização do fornecedor, valor como frete, disponibilidade do material, entre 

outros fatores. 

No período inicial de analise a empresa contava com um estoque de apro-

ximadamente 546 chapas, dessas 430 eram granitos, 91 mármores e 25 siles-

tone. As chapas são dispostas nos cavaletes de sustentação pelas cores e lotes. 

Conforme observado, o método de estocagem foi definido como um corredor 

de itens dispostos de acordo com a quantidade decrescente de vendas, porém 

nem sempre é seguido este método, em alguns casos as cargas são descarrega-

das nos cavaletes mais próximos e permanecem ali até que todas as unidades 

tenham sido vendidas. 

 Segundo relatos dos entrevistados (2020), no começo da empresa, as car-

gas chegavam com as chapas todas deitadas sobre o assoalho do caminhão, o 

que dificultava o descarregamento visto que necessitava de várias pessoas e era 

necessário um equipamento com rodas para deslocar as chapas até os cavaletes. 
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Com a modernização é possível que se faça a mudança destas chapas com faci-

lidade através da ponte rolante (pinça prendida a um cabo de aço e um motor), 

mas ainda falta um gerenciamento de layout das chapas em estoque. 

O ideal seria organizar cada espaço disponível de acordo com a cor exis-

tente no mesmo. Esta distribuição das cores é importante no fato de agilizar o 

corte e beneficiamento. Para que se consiga esse layout das cores é necessário 

analisar os materiais com o maior número de vendas de forma decrescente até o 

menor número. Sendo assim os granitos estaria a frente dos cavaletes, seguidos 

dos mármores e por fim os silestones e materiais exóticos. 

Um dos itens relevantes que pode definir a movimentação do estoque é 

a composição de cada material. Os granitos possuem formação compactada 

e com ótima durabilidade em qualquer tipo de serviço, logo sua margem de 

venda é superior aos outros materiais. O mármore é uma rocha metamórfica 

proveniente do calcário e dependendo da composição de seus minérios pode 

apresentar variadas cores como rósea, branca, esverdeada ou preta. Dentre es-

ses minérios está a mica, o feldspato e outros. Ela recebe o nome de rocha 

metamórfica porque é formada a partir da transformação físico-química sofrida 

pelo calcário a altas temperaturas e pressão. Isto explica porque as maiores jazi-

das de mármore se encontram em regiões de atividade vulcânica e que possuem 

a rocha matriz calcária. As chapas possuem espessura entre 2 cm a 3 cm.

No caso dos mármores é indicado que cada cliente escolha a sua própria 

chapa, visto que a variação de tonalidade é de grande a cada lote comprado. 

Isto ocorre devido a formação da pedra vir de origem calcaria, cada cor possui 

várias formações com veios e até tonalidades diferentes. Como as chapas exó-

ticas são escolhidas exclusivas para cada cliente, o que torna comum a sobra 

destes materiais. Uma das maneiras encontradas pela administração para não 

ter prejuízos com esse material é oferta-lo com um preço melhor, afim de ser 
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utilizado para itens com medidas menores como nichos, prateleiras, soleiras, 

entre outros.

Outro caso bastante habitual na empresa é o armazenamento dos itens 

que os clientes compram por conta própria e apenas solicitam para a empresa 

realizar o beneficiamento e instalação. O comprador paga o valor do frete para 

que o caminhão traga o produto até a fábrica. Após finalizar todos os projetos, 

as chapas são devolvidas ao cavalete e marcadas com o nome de cada cliente, 

ainda é feito um relatório da quantidade que foi usada em cada projeto.  

Não há tempo estipulado da permanência desse material no estoque da 

loja, o que se faz em alguns casos, é reaproveitar a chapa em novos projetos 

do próprio cliente, ou esse disponibiliza a empresa a vender o material para 

pessoas que tenham interesse. Contudo, esse método de estocagem o é pouco 

utilizado, pois o lucro maior da empresa está na venda dos granitos, mármores 

e silestone. 

Na Tabela 1 apresenta-se a quantidade de chapas disponíveis no pátio em que 
foram contabilizados no mês de abril de 2020.

Tabela 1 - Quantidade de chapas de acordo com a demanda

MATERIAL
M² 

VENDIDA 
AO MÊS

ESTOQUE 
MINIMO 
MENSAL

QUANTIDADE 
DE CHAPAS 

DISPONÍVEIS NO 
PÁTIO

Verde Panorama ou Bahia 30,70 6,1 20

Café Imperial 18,60 3,7 50

Ocre Itabira 12,80 2,6 16

Travertino 11,10 2,2 34
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Cinza Corumbá 7,30 1,5 10

Bege Ipanema 6,20 1,2 1

Amarelo Ornamental 5,80 1,2 42

Preto São Gabriel 4,00 0,8 17

Cinza Castelo 3,80 0,8 5

Arabesco 3,70 0,7 5

Branco Marfim 3,20 0,6 15

Branco Siena 3,10 0,6 21

Cinza Andorinha 2,50 0,5 1

Branco Ceara 2,30 0,5 3

Preto Aracruz 2,00 0,4 15

Fonte: Autores (2020).

É perceptível na Tabela acima que a quantidade de chapas disponíveis no 

pátio é superior à média mensal de chapas vendidas no mês, exceto do Verde 

Bahia. Porém como a compra é feita a cada 7 ou 15 dias, sempre haverá novos 

lotes desse material.

Conforme os dados da pesquisa (2020), 33,3% dos respondentes apon-

taram que a quantidade de material não é suficiente para suprir a demanda, 

essa resposta foi dada partindo do princípio que no ramo de beneficiamento de 

rochas há uma vasta quantidade de materiais e cores, em que alguns desses ma-
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teriais se encontram fora do país o que se torna inviável a comprar para atender 

uma pequena demanda de clientes.  Por outro lado, 66,6% comentaram que a 

quantidade de chapas em estoque é suficiente para suprir a demanda.

Visando o prazo em que a empresa tem para receber seu estoque em trân-

sito, as compras são feitas sempre levando em consideração o estoque de ciclo 

e o estoque de segurança, sendo que atualmente a empresa opera com uma 

quantidade maior de materiais em relação a demanda de mercado. Nas compras 

relacionadas com o estoque por antecipação, é feito um levantamento dos ma-

teriais com o maior tempo de entrega e maior demanda no fim de ano, período 

do que ano que se compra esse modelo de estoque. Sendo que algumas chapas 

são compradas 5 meses antes do mês de dezembro. 

A empresa possui gestão de estoque, caracterizada pela gestão de com-

pras, estoques mínimos, controle de entradas e saídas. Apesar de existirem tais 

atividades, há uma grande carência na sistematização e melhoramento do pro-

cesso. Alguns fatores podem ser colocados como dificultadores de uma gestão 

de estoques eficiente em marmorarias. O Quadro 1 apresenta as dificuldades e 

possíveis soluções para a gestão de estoque em marmorarias. 

Quadro 1 - Dificuldades e possíveis soluções para a gestão de estoque em            
marmorarias

PROBLEMAS ENFRENTADOS POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Necessidade de um software 
especifico para o ramo.

Verificar se há algo no mercado disponível 
e se houver qual o custo de implantação.

Catalogação de placas inteiras e 
pedaços menores.

Demarcar cada material com etiquetas.

Dificuldade da movimentação do 
estoque devido ao fator de peso.

Ponte rolante: equipamento que pinça as 
chapas o que atualmente já há na empresa.
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Dificuldade na separação do mesmo 
material, mas com tonalidade 

diferente.

Marcação do material através de etiquetas 
conforme item acima.

Necessidade da compra de mesmo 
lote de material para determinado 
projeto. Exemplo: há 3 placas em 

estoque, mas o projeto demanda de 5 
com tonalidade diferente.

Buscar aproveita o estoque da empresa 
para outros ambientes onde as chapas 
disponíveis se encaixem nas medidas 

necessárias.

Fonte: Autores (2020).

A necessidade de um software específico para o ramo seria de suma im-

portância para que se houvesse a contabilização exata de cada material. Com 

tonalidades e lotes diferentes, dessa forma, haveria a possiblidade de se saber a 

real quantidade de material em processo de armazenagem, produção e entrega, 

sendo possível assim, verificar o ciclo completo existente na marmoraria. Hoje 

em dia a empresa conta com um sistema informatizado com várias funções, 

contudo seus módulos não contam com uma tecnologia tão avançados e precisa 

para que a empresa consiga uma maior efetividade de suas atividades.

A catalogação das chapas é feita por meio de etiquetas, o que torna o pro-

cesso difícil visto há grande quantidade de materiais pequenos (cacos), e cha-

pas em tamanho padrão sem ainda ter recebido o corte. Há possibilidade que 

uma cor especifica tenha 4 lotes diferentes e vários pedaços que sobraram após 

o beneficiamento. Dessa maneira, há uma grande demanda de tempo para que 

os colaboradores cataloguem cada chapa e cada pedaço que sai após o corte.

Ainda há o controle de estoques de materiais acabados (projetos prontos 

para entrega) realizado pelo gerente de produção, a grande maioria desses ma-

teriais fica um curto período de tempo em estoque antes de sair para entrega. 

Em relação a esses, é possível saber a quantidade, custos do estoque, necessi-
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dade de compra, disponibilidade de materiais, entre outros. 

 O que atrapalha a gestão de reaproveitamento é a grande demanda de 

serviços que muitas vezes acaba sendo deixada de lado pelos gestores. A for-

ma atual que a empresa utiliza para evitar que os itens fiquem “esquecidos” é 

a britagem do material para ser usada para jardins e alguns pedaços menores 

são reutilizados para que sejam produzidos veleiros, vasos, prateleiras, porta 

sabonetes e outros projetos menores que não demandam de peças que sejam 

cortadas direto na chapa.

Rotatividade de Materiais 

As empresas devem analisar a rotatividade de seus produtos que compõe 

o seu estoque, com o intuito de verificar os produtos com maior e menor venda. 

Sendo assim é possível saber por quanto tempo o estoque será suficiente para 

suprir a demanda. A rotatividade dos estoques para Marin e Bueno (2019, p. 

259) “é quantas vezes o estoque vai girar dentro de um período de tempo esti-

pulado. Logo a rotatividade do estoque é o consumo médio do item dentro de 

determinado período dividido pelo volume médio do estoque”.

O granito Verde Bahia é o material que se destaca com o maior número 

de venda no ano de 2019. Isso é devido ao preço de venda ser acessível ao con-

sumidor, tonalidade escura remetente ao preto, isto é, material apreciado pelos 

clientes e por sua tonalidade ser indicada para todo tipo de ambiente pois não 

há problemas com manchas. 

 Segundo relato dos entrevistados (2020) um grande fator que impacta na 

venda e rotatividade dos estoques são os materiais com alto preço de venda. Há 

grande variação entre estes valores. Os granitos são os materiais com o menor 

preço de venda, sendo estes vendidos a partir de R$ 190,00 o m², logo em se-
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guida há os mármores que são vendidos a partir de R$ 325,00 m² e por último 

os silestone vendidos a partir de R$ 600,00 m². Alguns mármores e todos os si-

lestones são comprados de acordo com o valor do dólar atual ao dia da compra, 

pois são materiais importados.

Outro ponto analisado nas entrevistas realizadas sobre a rotatividade é 

a tonalidade de cada material, alguns materiais possuem vários lotes, porém 

com a mesma tonalidade ou pouca diferença entre cada um deles. Contudo há 

chapas em que a cada novo lote comprado se tem uma cor diferente. Nestas 

ocasiões é analisado todo o projeto e comprado uma quantidade de m² a mais 

caso ocorra alguma falha no processo de beneficiamento, sendo assim é eviden-

te que haja um estoque destas chapas que precisam ser vendidas apenas para 

projetos pequenos sem continuidade.

Ainda pode-se verificar a rotatividade conforme a qualidade dos mate-

riais, essa é analisada por meio de imagens recebida dos fornecedores. No caso 

dos materiais que chegam até a empresa e que após analise apresentam alguma 

variação que dificulte a venda, é contatado o fornecedor e feito a devolução das 

chapas, pois materiais com trincas ou veios que descaracterizem a chapa com 

primeira linha são descartados pois não atende as especificações dos clientes e, 

portanto, ficaram paradas no estoque provavelmente por um bom tempo trazen-

do prejuízo e um acumulo de estoque sem rotatividade.

No estoque da empresa há algumas chapas que estão paradas desde o mo-

mento em que a empresa surgiu. As compras desses materiais foram impulsio-

nadas pelo preço atrativo e pela falta de conhecimento da rotatividade na época. 

Conforme os dados apresentados pelos entrevistados (2020), as compras 

são realizadas conforme a rotatividade dos materiais. É averiguado quais mate-

riais possuem uma quantidade baixa de chapas no pátio da empresa, e, realiza-
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da a compra verificando a possibilidade de comprar do mesmo lote ou de algum 

lote próximo ao existente. 

Ainda segundo os relatos, em alguns casos específicos, porém com me-

nor frequência, se realiza a compra de acordo com os preços promocionais, 

contudo essa compra precisa ser analisada, levando em consideração principal-

mente a demanda necessária para movimentar o estoque, visto que há alguns 

lotes de materiais promocionais com baixo número de venda. Dos 100% de 

materiais em estoque, há em média 7% no processo de corte, beneficiamento e 

finalizados, outros 25% são pedaços pequenos que servem para pequenos pro-

jetos ou serão encaminhados para serem triturados e o restante  68%  ainda não  

iniciaram nenhum  o processo de beneficiamento. 

Dessa forma, buscando um cálculo mais preciso, Santos (2019) definem 

modelos de cálculos que podem ser utilizados como base para a empresa.  O 

Quadro  2  é uma sugestão de como a empresa pode utilizar esses modelos no 

seu dia a dia. 

Quadro 2 - Modelos de cálculos de estoques conforme dados da empresa

MODELOS PARÂMETROS EMPRESA

Modelo de 
reposição do 

máximo

Os parâmetros são o ponto de pedido 
e o estoque máximo. Ao final do 

período é avaliado o estoque físico 
mais o estoque que a empresa tem a 
receber e faz uma comparação com 
o ponto de pedido. Se este for maior 
não realiza um novo pedido, se for 
menor realiza um novo pedido para 

reposição do estoque máximo.

Utilizando este modelo 
de cálculo de estoque, 
é provável que alguns 
materiais adquiridos 
se tornem ociosos, 
pois há variação na 

quantidade vendida de 
determinados itens.
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Modelo de 
reposição da base

Os parâmetros são o estoque máximo 
e a necessidade liquida mínima. 

Ao final do período soma o estoque 
físico com o estoque que a entidade 

tem a receber. Caso não exista a 
necessidade líquida mínima realiza 
um pedido igual a diferença entre o 

estoque máximo e esta soma.

É o que se tem feito 
atualmente na empresa, 

o controle é feito 
através da margem 
máxima e mínima, 
para que se tenha o 

necessário para suprir a 
demanda.

Modelo de lote 
fixo

Os parâmetros são o ponto de 
pedido e o lote fixo. Ao final do 

período é avaliado o estoque físico 
mais o estoque a receber e faz uma 

comparação com o ponto de pedido. 
Se for superior o pedido não é 

realizado e se for inferior realiza um 
pedido igual ao lote fixo.

Não há como se obter 
um lote fixo, pois as 
rochas ornamentais 

possuem grande 
variação em sua 

formação e tonalidade, 
o que ocasiona 

quantidades variadas 
do mesmo material 

porem com diferentes 
aspectos naturais.

Modelo de 
cálculo de 

necessidade

Os parâmetros são o estoque de 
segurança e necessidade liquida 
mínima. Ao final do período é 

avaliado o estoque físico mais o 
estoque a receber menos a demanda 
prevista. Se a quantidade existente 
for nula ou superior não é realizado 
um novo pedido e se for negativa se 
faz um pedido da mesma quantidade 

existente.

Esse modelo ocorre 
normalmente na venda 
de materiais específicos 

como os exóticos e 
importados. Como 

as compras são feitas 
de acordo com cada 
venda, é necessário 

encontrar a quantidade 
certa para suprir o que 

se pede no projeto.

Fonte: adaptado de Santoro e Freite (2018).
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O ramo de beneficiamento de rochas necessita dos cálculos descritos aci-

ma para que se tenha a quantidade suficiente de material em estoque para suprir 

a demanda esperada, tal demanda é variável de acordo com as épocas do ano, 

sendo que nos primeiros meses até o meio do ano, as vendas são baixas, o que 

muda totalmente a partir do mês de julho até dezembro em que as vendas se 

elevam. 

Reaproveitamento de Materiais

O reaproveitamento é associado à taxa de desperdício das chapas. Segun-

do dados levantados nas entrevistas (2020), o mármore é o material que possui 

a maior taxa de desperdício pois sua formação na grande maioria apresenta 

fissuras, trincas e manchas, o que impossibilita o beneficiamento total da placa. 

Os pedaços são descartados e realocados para o lado de fora do barracão da em-

presa, futuramente o cliente escolhe o que quer aproveitar, e o restante acabará 

sendo triturado e vendido como pedra brita.

Outro fato do reaproveitamento é consequência de projetos que não se 

encaixam de acordo com a quantidade de material. Os funcionários da empresa 

que são responsáveis pelo corte, antes de iniciar, realizam um planejamento, 

buscando um mapeamento do máximo de reaproveitamento da chapa.

Os pedaços maiores são alocados novamente ao cavalete, já os pedaços 

menores ficam próximo dos cavaletes correspondentes a determinada cor. É 

pouco provável que o pedaço menor possa ser reutilizado em um novo projeto, 

pois a diferença de tonalidade confrontada com a chapa inteira não permite o 

corte. Sendo assim, seu uso é utilizado apenas para peças menores como, solei-

ras, prateleiras, vasos, entre outros.

Segundo os dados levantados na pesquisa, a maior dificuldade em encon-

trar materiais que apresentem a maior taxa de aproveitamento está nos granitos 
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e mármores que são rochas naturais, sua formação possui grande variação con-

forme cada pedreira extraída. Tais materiais normalmente apresentam falhas 

como trintas, veios, fissuras e marcações predominantes de cada cor, o que o 

torna a formação fora do padrão esperado.

Conforme se monta um plano de corte nas pedras naturais, se evita cortar 
um pedaço em que apresente as variações citadas acima, desta forma o retalho 
que não se aproveita ao projeto é descartado fora do barracão, desde que seja 
pequeno sem fim para outro corte, podendo ser usados para pisos, mosaicos ou 
para pedra brita que hoje é o ponto principal de reaproveitamento de materiais.

A empresa fez a aquisição de um britador de pedra para que os pedaços 
bem pequenos sejam usados como pedra brita em decorações de jardins e va-
sos. Porém há pouca venda desse tipo de pedra, pois há a concorrência com as 
floriculturas que possuem preço atrativo em outros modelos de pedras para jar-
dinagem, inclusive a pedra branca que é a mais procurada pelos clientes. Neste 
caso a marmoraria também saiu em desvantagem já que a quantidade dessa cor 
de pedra é bem pequena. 

O que se tem feito é parcerias com pessoas que trabalham com jardina-
gem para que crie um movimento no estoque de pedras britadas e que atinja um 
público maior com esse fornecimento.  Contudo, o movimento ainda é baixo e 
cada vez mais se acumula uma quantidade maior de materiais sem aproveita-
mento.

Conforme apresentado nas entrevistas (2020), os materiais com a menor 
taxa de desperdícios são os silestones, material fabricado com resina e aproxi-
madamente 94% de quartzo. Tornando assim um material com extrema facili-
dade de corte, beneficiamento e aproveitamento pois não possui variação em 
suas tonalidades. Já os granitos e mármores iram depender de sua formação, 
caso não apresentem fissuras ou marcas na chapa, poderão ser aproveitados o 
máximo possível.
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Considerações Finais

A empresa utiliza-se das seguintes ferramentas de gestão de estoque: 

Curva ABC, inventario físico, definição do nível de atendimento, custo padrão 

e rotatividade dos estoques. Porem ainda há algumas falhas em relação ao abas-

tecimento de informações ao sistema por parte dos colaboradores, foram feitas 

algumas analises para verificar qual a melhor sugestão para a empresa.

Buscou analisar os processos da gestão de estoque visando como se dava 

o armazenamento dos materiais, bem como o beneficiamento das chapas in-

cluindo o corte, produção/acabamento e entrega, para que se obtivesse uma 

perspectiva de reaproveitamento de materiais e rotatividade dos mesmos.

Conforme análise dos dados, percebe-se que há uma perda relativa de 

materiais, atualmente a empresa opera com um triturador de pedras, buscando 

reaproveitar o máximo possível os pequenos pedaços a diminuição dos  resí-

duos sólidos e compactos que podem trazer impactos ambientais em grandes 

proporções. Porém o comércio de rochas ornamentais britadas é pequeno e 

pouco atrativo se for para compararmos com o modelo de pedra vendido em 

floriculturas que hoje é o principal comercio para esse tipo de produto.

É inevitável perder material pois na maioria das vezes os materiais pos-

suem seus próprios traços que acabam sendo deixados de lado no plano de corte 

para atender um pedido de cada cliente sobre o seu projeto. Visando essa perda 

é necessário avaliar o melhor plano de corte e uma melhor explicação para cada 

cliente sobre o material que é natural e possui seus veios marcantes. 

Outro ponto analisado foi o estoque e rotatividade dos materiais, há con-

centrado algumas tonalidades que foram compradas a um bom tempo e que 

ainda permanecem em estoque, um dos fatores que fazem o material ter uma 
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pequena porcentagem de venda vem de encontro com o que foi citado no pa-

rágrafo acima. Sendo assim, a decisão a ser tomada seria a oferta por conta 

dos colaboradores da empresa para que os clientes tomem conhecimento do 

material e em alguns casos haja um preço promocional para haja rotatividade 

de materiais. 

Analisando o sistema de gestão que a empresa adota, pode-se perceber as 

limitações impostas pelo sistema atual.  Por ser um sistema com padrões mais 

simples e antigo, as vantagens operacionais são mínimas, pois o controle de 

entradas e saídas de materiais, alimentado por colaboradores diversos, acaba 

ocorrendo com atraso, o que gera o descontrole na contabilização do estoque, 

vendas, produção e finanças. Assim, a falta de gerenciamento em geral se torna 

um grande entrave para empresa, gerando grandes perdas financeiras. 

O ideal seria que a empresa adotasse um sistema de gestão integrada es-

pecifico para o seu ramo de atividade com um colaborador exclusivo só para 

seu gerenciamento. Essa tecnologia melhoraria os processos internos, por meio 

da integração de todas atividades e setores, como vendas, produção, finanças, 

estoque e recursos humanos. Com a centralização das informações, o fluxo de 

dados se tornaria mais fluido e compartilhado com facilidade. Ao mesmo tem-

po, essas soluções eliminam a duplicidade de informações o que contribuiria 

para uma tomada de decisão acertada e precisa.
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CAPÍTULO 2 

ATUAÇÃO DA POLÍCIA 
MILITAR DO PARANÁ NA 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS DE PESSOA IDOSAS

Adriano da Cruz

Mônica Aparecida Bortolotti

Doi: 10.48209/978-65-5417-050-2 

Introdução

O presente trabalho de conclusão de curso tem como principal objetivo 

constatar de que forma o agente de segurança pública poderá prover do uso da 

força, preservando os principais pontos de vista sobre os Direitos Humanos e 

os Direitos dos Idosos. No trabalho, contextualiza como ocorre a presença po-

licial, trabalhando sucessivamente as atribuições derivadas da Constituição Fe-

deral de 1988, proporcionando um novo conceito de segurança pública propon-

do em seu texto a importância da preservação dos direitos humanos. Tanto que 

na Constituição é chamada de “Constituição Cidadã” porque prescreve muitos 

direitos humanos e direitos que nunca foram concedidos aos trabalhadores.
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A Polícia Militar tem o dever constitucional, composto pela Carta Mag-

na, em seu artigo 144, § 5º, como polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública. Deste modo, cabe a polícia militar garantir com prioridade o estabele-

cimento da lei, a preservação da ordem pública e a diligência dos poderes cons-

tituídos, atuando com técnica preventiva, como membro do Estado. A polícia 

trata-se aqui de um modo geral, civil e militar, como uma instituição pertencen-

te ao estado, promotora de direitos, regida pela ótica de que a comunidade é a 

sua usufruidora.

Os agentes de segurança pública possuem um poder administrativo de-

signado como “Poder de Polícia”.  Dentro desse poder está a coerção policial, 

atributo em que a polícia pode usar a força, mas é um tema que merece pausa e 

discussão, pois quando se fala em coerção, use Quando usa-se a força, tem-se 

pensado em responder à violência, o que significa que a polícia age de acordo 

com a “agressão” a que é submetida, que o uso da força será comparável à res-

posta da polícia. O que precisa ser demonstrado é que essa coação na verdade 

nada mais é do que a promoção de direitos por meio do estabelecimento de 

diretrizes amparadas em lei, para que todos tenham o direito de acessar o que 

lhes pertence. Buscando atingir seus objetivos declarados.

Portanto o trabalho objetivou discorrer a respeito dos parâmetros norte-

adores da atuação da Polícia Militar do Paraná diante do Grupo de Vulnerá-

veis (idosos), na promoção dos Direitos Humanos. O tema desta investigação 

atende a um crescente proposito advindo da instituição policial, em frente do 

argumento discorrido a respeito da longa duração da vida dos seres humanos, 

no último decênio e associado com incumbências do Estado na geração de 

condições, na promoção e manutenção dos Direitos Humanos, Paralelamente, 

a partir do momento em que a Polícia Militar, tem como preocupação atuar de 

uma forma mais ampla, conduzindo o avanço da legislação da legislação.
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Realizou-se o uso da pesquisa exploratória, que de acordo com as aborda-

gens de Gil (2002), detém como objetivo essencial à criação e a interação mais 

ampla com o problema, tornando-o mais conhecido ou, até mesmo deduzir 

algumas eventualidades. Diante dessa possibilidade, pode-se afirmar que seu 

campo de execução é muito flexível, possibilitando a consideração dos mais 

variados aspectos ao fato estudado.

Para a seleção de tal técnica levou-se em consideração o fato de que a 

investigação ocorrerá por intermédio de fontes bibliográficas que se remetam 

ao tema abordado na pesquisa, ou seja, todo temático presente em exemplares, 

ensinamentos e artigos científicos, assim como, na legislação brasileira, onde 

se efetuou buscar diversas fontes norteadoras e inspirativas na procura da eluci-

dação de suas metas apresentadas. Tratando-se de direitos humanos, da polícia 

militar, da concessão dos idosos, fazendo-se necessário, a leitura examinando 

uma imensa dimensão literária, doutrinária e técnica.

A Atuação da Polícia Militar 

Com a efetivação do Estado Democrático de Direito surge a necessidade 

de colocar os direitos dos membros desse estado como fundamental para a sua 

existência. Com a necessidade de vincular direitos aos membros da comunida-

de, surge à constituição, a Carta Magna, que passou a sistematizar a concessão 

de direitos e deveres, transformando os “membros da comunidade” em cida-

dãos. Com isso, surge também a necessidade do surgimento da administração 

social, a administração pública. Meirelles (2003, p. 112-113) destaca que:

O poder administrativo nasce do Poder Público e se diversifica de acordo 
com as exigências do serviço público, os interesses da coletividade e os ob-
jetivos que almejam. Nesta diversidade classificam-se, segundo a liberdade 
do Governo, com poder vinculativo e poder discricionário; em segundo 
lugar, visam ordenar o Governo ou punir os a ele ligados, com poder hierár-
quico e poder disciplinar; para seus fins normativos, a regulação do poder; 
e, para limitar os direitos individuais, ao poder da polícia.
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Porém o estado se organiza e se legitima na função de organizar a con-

vivência social a partir da restrição de direitos e liberdades absolutas, sempre 

primando pelo bem estar da coletividade, que concedeu ao Estado o direito de 

indicar quais são as normas que delimitam o respeito à garantia dos direitos 

individuais, que recaiam sobre o chamado interesse público.

O interesse público, trata-se a respeito dos mais variados interesses da 

sociedade, tais como: segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do con-

sumidor, patrimônio cultural, propriedade (DI PIETRO, 2003, p. 111). Diante 

disto, tem-se dicotomia como garantir direitos a partir das limitações. Nota que 

o estado surge mais como o não fazer, do que promover a acessibilidade aos 

direitos.

Marcineiro e Pacheco (2005, p. 48) apontam que: “A polícia não constitui 

poder. É um instrumento do poder de polícia do Estado. Baseia a legalidade de 

suas ações no poder de polícia que o Estado monopoliza”. O poder de Polícia é 

um poder discricionário, mas de forma alguma arbitrário, já que o mesmo está 

pautado dentro do que regulamenta a Constituição e consequentemente o orde-

namento jurídico da nação.

Atuação Policial e Direitos Humanos

A pesquisa ressalta algumas concepções a respeito dos princípios básicos 

de direitos humanos, assim como os direitos básicos e elementares para o ob-

jeto de estudo, que são os Idosos, pessoas vulneráveis, que atingem cada vez 

mais essa condição de acordo com o aumento da longevidade humana.

Os Direitos Humanos são direitos legais, ou seja, fazem parte da legisla-

ção, sendo, inclusive, protegidos pelas constituições e legislações da maioria 

dos países do mundo. Na atualidade alguns países ainda não respeitam os Di-
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reitos Humanos básicos da pessoa humana, de modo que, a Organizações das 

Nações Unidades, por vezes, interferir na soberania interna dos países. Desse 

modo, verifica-se a dimensão da importância dos Direitos Humanos.

Após uma breve reflexão a referente a polícia e suas atribuições legais 

e poderes investidos, será feita uma análise sobre os princípios fundamentais 

que norteiam os Direitos Humanos, que são títulos legais que toda pessoa pos-

sui como ser humano, são universais e independem de cor, credo, raça, classe 

social e de sexo. Nesse sentido, um conceito desenvolvido por Rover afirma 

“Direito é um título. É uma reclamação que uma pessoa pode fazer contra outra 

de tal forma que o exercício desse direito não impeça a outra pessoa de exercer 

o seu direito”. (ROVER, 2005, p. 72). Sobre essa dificuldade de conceituar 

direitos humanos, José Eduardo Faria apresentou o seguinte: “[...] não é tarefa 

simples conceituar direitos humanos”

Para Rover (2005, p. 74), os direitos humanos são “os direitos legais, aos 

quais se encontram positivados em legislações internacionais, bem como em 

legislações e constituições de cada país do globo terrestre”. Os direitos huma-

nos na história da humanidade foram apresentados por juristas como uma com-

provação político-jurídica da história. Da mesma forma que os direitos funda-

mentais foram divididos, conforme o tempo, em dimensões ou gerações, que 

assim como sociedade e polícia, acompanhou a evolução histórica.

Inicialmente, os direitos humanos representam os direitos individuais e 

de liberdade, os quais encontram-se baseados na neutralidade e definição entre 

não- Estado e Estado, ou seja, fundamenta-se no direito individual, sendo vis-

tos como direitos naturais. Esses são expostos como sendo aqueles inerentes ao 

ser humano, encontrando-se desta forma, nas Declarações da Virgínia de 1776 

e da Declaração Francesa de 1789 (LAFER, 2003, p.126).
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela As-

sembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, 

sendo ratificada pelo Brasil em 10 de dezembro de 1948.Esta Declaração, den-

tre outros princípios e garantias de proteção aos cidadãos, visou também prote-

ger e dar assistências especiais às crianças e adolescentes. Sobre tal Declaração 

em especial, Rover (2005, p. 79) menciona que:

A Declaração Universal é o instrumento de direitos humanos mais impor-
tante da atualidade. Adotado pela Assembleia Geral em 19 8, não é um tra-
tado, mas visa criar um documento que forneça uma estrutura para orien-
tar e interpretar as disposições e obrigações de direitos humanos da Carta 
das Nações Unidas. [...] E, no entanto, muitas disposições da Declaração 
Conjunta foram incorporadas às Constituições e leis nacionais dos Estados 
Membros das Nações Unidas.

Liberati (2003, p. 8), destaca algumas das garantias apresentadas pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos:

[...] o nascimento de todos os povos é livre, igual em dignidade e direitos; 
capaz e capaz, gozando dos direitos e liberdades estabelecidos na Decla-
ração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, outra, origem nacional ou 
social, riqueza, naturalidade ..]

Finalmente, mesmo autor do conceito: “A Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos é, em suma, um tratado que garante e respeita a vida e a liber-
dade, que, são de todo homem, constitui, também, fundamento do direito da 
criança.” (LIBERATI, 2003, p. 8).

Grupos Vulneráveis

Preliminarmente, necessita-se entender o conceito de Grupos Vulnerá-

veis. Grupos vulneráveis são definidos como sendo um conjunto de cidadãos 

pertencentes a uma sociedade, no qual apresentam características e condições, 

psicológicas, sociais e/ou sexuais, que os tornam mais propensos a sofrerem 

violência de qualquer natureza.
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Os grupos vulneráveis reconhecidos pela Organização das Nações Uni-

das (ONU) são: Crianças e adolescentes; Mulheres; Idosos; População de rua; 

Pessoas com deficiência física ou sofrimento mental; e, LGBTT.

O conceito de Grupo Vulnerável é muitas vezes confundido com o con-

ceito de grupo minoritário. As minorias étnicas são definidas como um grupo 

de cidadãos de uma sociedade que, embora organizados e com objetivos co-

muns, possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes da 

maioria da população.

Enquanto as minorias étnicas se caracterizam por serem o menor grupo 

da população maioritária, os grupos vulneráveis são considerados impotentes. 

Ressalta-se que os grupos vulneráveis se relacionam com suas características 

de idade, gênero, orientação sexual, deficiência física ou mental e condição so-

cial, enquanto as minorias se relacionam com sua etnia, idioma e religião.

A diferença entre grupos vulneráveis   e minoritários é descrita por Emeri-

que e Guerra (2008, p.16) da seguinte forma:

Embora haja confusão conceitual entre minorias e grupos vulneráveis. uma 
posição não dominante no país ou grupo social em que vivem, enquanto 
grupos vulneráveis   formam um contingente expressionista, numericamen-
te, como mulheres, crianças e idosos. Grupos vulneráveis   são mais facil-
mente identificados como aqueles sem direitos, mas têm cidadania e outros 
requisitos que podem torná-los uma minoria.

Vale lembrar que os dados do censo de 2010, divulgados pelo Institu-

to Brasileiro de Geografia e Estatística (2012), mostram que de um total de 

190.755.799 brasileiros, havia 97.3 8.809 mulheres e 93.06.990 homens. Com-

posta por mulheres. O censo de 2010 também mostrou que havia 35.623.593 

crianças, 20.666.575 adolescentes e 20.590.597 idosos, levando-se em conta 

as definições legislativas previstas na Lei da Infância e Juventude e na Lei do 

Idoso, para crianças, adolescentes e idosos, respectivamente. A grande dificul-
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dade é “nomear” outras comunidades vulneráveis, principalmente os menos 

abastados, e comunidades prejudicadas pela seleção sexual.

Com isso, cada grupo vulnerável é analisado separadamente, para com-

preender suas características, bem como verificar se são mais vulneráveis   à 

violência e a determinadas formas de prevenção.

Legislação dos Idosos

No Brasil, por força da lei nº 10.741/03, idoso é compreendido como 

aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Contudo, a situação de 

vulnerabilidade da pessoa, analisando de forma individual, não depende ape-

nas da idade da pessoa, mas também, de circunstâncias relacionadas à saúde 

física e mental, condição econômica, condição social, entre outras, pois, assim 

como ressaltou Vilas Boas (2009, p.03), idoso não é sinônimo de decrépito nem 

“morto-vivo”, tem sua idade que pode ser considerada como velha [...], nem 

toda velhice se alia à enfermidade ou apresenta redução de aptidões em menor 

escala. Todavia, o legislador, utilizou apenas o critério objetivo, da idade, para 

classificar o idoso.

Segundo dados do Censo de 2010, havia no Brasil um número de 

20.590.597 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Isso significa, que 

aproximadamente, um a cada dez brasileiros é idoso. Muitas dessas pessoas, 

devido ao seu processo natural de envelhecimento, são mais suscetíveis a di-

versos tipos de violência, que constam da Série de Livros Policiais em Defesa 

dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (SENASP, 

2010, p. 102), tais como: física, (usar a força para forçar um idoso a fazer algo, 

ferindo-o, causando-lhe dor, incapacidade ou morte); psicológico (causando 

pena, dor ou sofrimento emocional por meio de manifestações verbais e não 

verbais que podem envolver medo da violência, abandono, isolamento ou cau-
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sar vergonha, indigno e ‘incompetente); negligência (rejeição ou omissão de 

cuidados devidos e necessários ao idoso, por responsável, família ou não, ou 

estabelecimento); financeiro e econômico (abuso ou exploração ilegal e/ou uso 

sem consentimento dos recursos materiais e/ou financeiros do idoso), e; aban-

dono (ausência ou deserção do responsável governamental, institucional ou fa-

miliar, ou qualquer um que tenha por obrigação a responsabilidade de prestar 

socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção).

A fim de evitar as diversas formas de violência e violações aos direitos do 

idoso, o Estatuto do Idoso estabelece os seguintes preceitos:

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, asseguran-
do-se lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

E mais:

Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discri-
minação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direi-
tos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.
§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras 
decorrentes dos princípios por ela adotados.

Destaca-se que o Estado não avocou exclusivamente para si o dever de 

prevenção à ameaça ou violação aos direitos do idoso. Pelo contrário, o legisla-

dor procurou delegar a todos tal obrigação de fazê-lo. Mesmo assim, o Estado 

não pode se furtar à proteção dos direitos dos idosos. É importante frisar, que 

a esmagadora maioria dos direitos enunciados no Estatuto do Idoso trata-se de 

direitos conferido a todos, de forma genérica, na Constituição Federal, em tra-

tados de direitos humanos ou em outras normas do ordenamento pátrio. 

Porém, por se tratar de um Grupo Vulnerável, o legislador envidou es-

forços para priorizar o atendimento e a proteção ao idoso. Esta prioridade fica 
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denotada em uma série de medidas, como: vagas especiais de estacionamento, 

prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, garantia de aten-

dimento médico-hospitalar (nem sempre observado), fornecimento de medica-

mento, em especial, aqueles de uso continuado e assim, dentre outras.

Os integrantes das forças policiais. Geralmente, este tema é abordado em 

cursos de Direitos Humanos, onde o profissional é habilitado a prestar o atendi-

mento adequado e a identificar eventuais violências e violações de direitos do 

idoso.

A Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, O Estatuto do Idoso, foi re-

sultado de trabalho em conjunto de profissionais das áreas de saúde, Direito, 

Assistência Social e das associações voltadas para a defesa dos direitos e pro-

teção aos idosos. Desse modo, a Lei engloba alguns aspectos como: o direito; 

a saúde, a educação, a habitação, a ação do Ministério Público para acelerar 

processos em defesa do idoso. Essas normas representam um exercício de cida-

dania no resgate da dignidade da pessoa humana.

De fato, o Estatuto do Idoso apregoa:

	estabelece como dever da família, da sociedade e do poder público assegu-
rar ao idoso, com absoluta prioridade, o efetivo direito à vida, à saúde, à 
alimentação, ao transporte, à moradia, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convi-
vência familiar e comunitária;

	transforma em crime, com penas que vão até 12 anos de prisão, maus tratos 
a pessoas idosas;

	proíbe a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de va-
lores diferenciados por idade;

	assegura o fornecimento de medicamentos, especialmente os de uso conti-
nuado, como para tratar hipertensão e diabetes;

	assegura aos idosos com mais de 65 anos que vivem em famílias carentes 
o benefício de um salário mínimo;

	garante prioridade ao idoso na compra de unidades em programas

habitacionais públicos.
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A Constituição Federal de 88 assegura que a família, a sociedade e o 
Estado devem ser responsáveis por assegurar ao idoso a sua participação na 
comunidade fornecendo seus devidos cuidados e benefícios. 

Uso da Força como Promotor de Direitos Humanos

Quando se fala em uso da força, verifica-se que o Estado, exercendo a 

manutenção da ordem e da Lei através de seus órgãos, quer seja pela imposição 

da norma, ou pelo poder de coerção dos órgãos estatais.

Dentro de um Estado Democrático de Direito, a autoridade e o poder ou-

torgado pelo cidadão às Organizações Policiais, dão a estas o caráter legal para 

o uso da força, concebendo até mesmo a possibilidade do uso da força letal em 

determinados casos. Assim, a responsabilidade dos policiais militares é enorme 

e pode gerar consequências irreparáveis frente ao mau uso, podendo ainda, ma-

cular a dignidade das pessoas envolvidas e gerar insatisfação à sociedade, em 

razão do flagrante oposição aos direitos humanos, considerando que a polícia 

existe para evitar a ação violenta e não para praticá-la desnecessariamente, e, 

nesse sentido, Cerqueira (1998, p.68) disse:

A tarefa da polícia na sociedade é difícil e delicada, e é reconhecido como 
inteiramente legitimo o uso da força pela polícia sob circunstâncias clara-
mente definidas e controladas. Entretanto, o abuso do poder de usar a força 
choca-se com o próprio princípio em que se baseiam os direitos humanos 
– o do respeito pela dignidade inerente à pessoa humana.

A Violência desnecessária gera mais conflitos e com esse argumento e 

nesse sentido, Balestreri (2003, p. 29), diz que “é por isso que a truculência ofi-

cial é causadora, sempre, de mais truculência, perturbação social e desordem”. 

A polícia que usa da violência para garantir um direito ou aplicar a lei, não está 

resolvendo o conflito, mas está se somando a ele e nesse sentido, entende-se 

que cabe aos agentes de segurança, em especial a Polícia Militar do Paraná, o 
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pleno conhecimento dos direitos dos vulneráveis, para que dentro do que rege 

a lei, assessore da melhor maneira possível os idosos, quando solicitarem, para 

que seus direitos sejam atingidos.

Muitas vezes os agentes de segurança pública, se limitam a promoção 

apenas do uso da força, porém, muitas vezes, quando acionados para promove-

rem o acesso a direitos ficam sem saber ao certo o que fazer, quando na verdade 

deveriam saber quais os direitos inerentes a pessoa, e qual o “caminho” para o 

seu fiel cumprimento. Muitas vezes o não conhecimento pela autoridade poli-

cial, gera uma nova violação a dignidade da pessoa humana. A Policia Militar 

do Paraná e seus são treinados para o cumprimento da lei, e ainda, assessorarem 

para que a comunidade alcance seus direitos.

A Atuação Da Polícia Militar Frente Aos Direitos 
Dos Idosos

A atual polícia, a Polícia Cidadã, implementada de acordo com a atual 

Constituição Federal, nasceu, cresceu, se desenvolveu e trouxe resultados para 

toda a sociedade brasileira, cumprindo a função de proteger o povo contra a 

criminalidade e lutar pela boa cidadania em geral.

Em todas as esferas da vida, em todos os grupos de pessoas, existem 

grupos vulneráveis   que precisam de maior atenção e proteção por parte da 

polícia e outras organizações estabelecidas para garantir o estabelecimento de 

um Estado Democrático de Direito. Dentro do país, a desigualdade, entre outros 

determinantes, torna as pessoas incapazes ou, pelo menos, dificulta fortemente 

sua capacidade de expressar livremente sua vontade.

É claro que, apesar do progresso da sociedade, embora os Estatutos 

estejam em vigor há seis anos, grande parte da sociedade ainda trata os idosos 

como se fossem apenas lixo, tão inútil, um simples descartável, um fardo. Para 
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muitas pessoas, envelhecer é passar de ativo para passivo, ou seja, deixar de 

fazer o que fazem por ele, ou seja, deixar de ser valioso, deixar de poder, deixar 

de ter opinião própria, deixar de ser cidadão e ser limitado em tudo. Isso é 

verdade em todas as áreas da vida, incluindo o local de trabalho. Ele era velho, 

aposentado, então sua longa história de serviço ao povo foi colocada no escuro. 

Esqueça o valor na vida, sua sabedoria é adquirida na prática de sua órbita. 

Sem esquecer de elogiar a rica experiência da empresa acumulada ao longo de 

muitos anos de existência. Esquecendo-se de que os idosos podem trazê-los de 

volta, podem resgatar muitos dos valores perdidos pela violência da sociedade, 

às pressas, perdidos pelo caminho, tais como: Honra, dignidade e honestidade, 

a estima trinitária do passado, da antiguidade”.

 A questão das humilhações, maus-tratos e crimes diversos contra o idoso 

continua sendo um problema grave na sociedade apesar de todas as denúncias, 

auxílios e proteções gerados pela legislação específica aplicável. As pessoas 

idosas continuam a ser vítimas das mais diversas formas de violência, tanto no 

âmbito social e familiar como no âmbito das organizações públicas e privadas, 

que agem como se estivessem acima da lei, quando na realidade estão margens 

destes

Delegacias Especializadas de Proteção ao Idoso são o elo entre as 

atividades da Polícia Militar, onde existirem, terão que tramitar processos, caso 

não haja Delegacia Especial para Crianças ou Menores. chamou a delegacia 

clássica.

Os adultos mais velhos também são vulneráveis   a todos os tipos de 

crime, sendo repetidamente agredidos fisicamente, feridos, mortos, roubados, 

roubados, roubados e enganados por vários golpistas ou golpistas de diferentes 

ilhas.
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Um fato que pode ser mencionado são os golpes que golpistas ou falsários 

costumam aplicar aos idosos, visando a sua mísera pensão. Pessoas sem 

escrúpulos, aproveitando-se da boa vontade, inocência, falta de discernimento, 

ignorância ou raciocínio lógico de muitos idosos, facilmente os enganam, 

mesmo por telefone, com falsas promessas ou benefícios mágicos, emprestando 

e comprando em seu nome. 

Na arena familiar, não é diferente. Às vezes, crianças ou entes queridos, 

usando truques, artimanhas, golpes ou procurações, começam a administrar 

sua renda ou a fazer empréstimos com as maiores condições possíveis para 

os idosos usarem o dinheiro em seu benefício, deixá-los em paz, superar a 

necessidade e a preciosidade, para reduzir ainda mais a sua pensão mínima ao 

longo de longos e contínuos anos.

É aí que entra a Polícia, a protetora da sociedade, a guardiã dos idosos, 

dos humanos, dos sensíveis, do filho, do pai, do futuro idoso. Surge para que a 

agressão cesse e a dignidade seja reparada.

 A Primeira Força do Poder Público trabalha para fazer valer os direitos 

dos cidadãos idosos. A polícia, o Ministério Público e o judiciário atuam para 

proteger os idosos e preservar a ordem constitucional de fazer cumprir a lei e 

punir seus infratores.

A Polícia na qualidade de guardiã das Leis e protetora da sociedade age 

preventivamente e repressivamente, evitando ou investigando os crimes para 

entregar os infratores à Justiça. Quando se fala em guardiã da lei, entende-

se aqui, a atuação onde o policial utilize-se da força necessária para garantia 

dos direitos dos idosos, promovendo a garantia de seus direitos, bem como a 

dignidade da pessoa humana.
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Considerações Finais

O presente Trabalho teve por finalidade realizar um estudo referente à 

formação e ação da Polícia Militar do Paraná em ocorrências que envolvam os 

grupos vulneráveis. Também foram abordadas as chamadas “Missões” previs-

tas na Constituição Brasileira de 88 e sua atuação que visa garantir os direitos 

individuais dos seres humanos, dentre os quais, estão inseridos, os idosos.

Durante o desenvolvimento do estudo, verificou-se a questão dos direitos 

humanos, tratados aos qual o Brasil faz parte, grupos vulneráveis e o Estatuto do 

Idoso. Quando o policial militar atuar em ocorrências envolvendo idosos, deve 

procurar delegacias e justiça especializadas em idosos. Também se apresentou 

o policial como agente de segurança pública e promotor de direitos humanos, 

elencando sua atuação de acordo com o que foi apresentado como competência 

da Polícia Militar. Para tanto, a atuação deve respeitar os princípios balizadores 

dos direitos humanos expressos na Constituição Federal, legislação internacio-

nal, diretrizes de procedimentos operacionais e a legislação específica do grupo 

apresentado.

O designo da pesquisa ressaltou algumas interpretações referentes à ori-

gem das primeiras ações policiais no âmbito nacional e mundial, e de que forma 

recebeu esta conceituação. Ademais, verificaram-se os aspectos doutrinários a 

respeito da missão das Polícias Militares no que concerne à preservação da Or-

dem Pública e a polícia ostensiva. Desse modo, para a realização esta função, 

estipulou a Polícia Militar como organização de Segurança Pública, apontando 

além dos conceitos doutrinários, o seu poder privilegiado, abrangente e vin-

culado.  Inclusive verificou-se a importância do preparo policial militar, bem 

como, o conhecimento das suas funções para tratar de um grupo que merece 

uma maior atenção.
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O objetivo final do trabalho foi apresentar a evolução legislativa, e mos-

trar que o policial, pode e deve atuar na promoção de direitos humanos e acessi-

bilidade. Procura-se apresentar que o “uso legítimo da força” não é unicamente 

uma resposta por parte da polícia a uma agressão sofrida, mas também um ato 

preventivo previsto em lei. Assim, pode-se dizer que os métodos utilizados são 

essenciais na realização do trabalho, ou seja, busca-se apresentar as formas de 

atuação do policial militar na perspectiva dos direitos humanos, levando em 

consideração as legislações pertinentes às populações idosas vulneráveis.
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CAPÍTULO 3 

AS BARREIRAS A PRESENÇA 
E A PERMANÊNCIA FEMININA 
EM CARGOS DE LIDERANÇA 

NO CAMPO PÚBLICO: O CASO 
DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA FAZENDA DO PARANÁ
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Introdução 

A inserção feminina é diminuta no mercado de trabalho, isso implica em 

que haja desigualdade de gênero e divisão sexual nas organizações/instituições. 

A exemplo disso o número de mulheres ocupando cargos de liderança e che-

fia no serviço público ainda é menor que o de homens. Mas, segundo Kergoat 

(2019) as relações sociais de trabalho acontecem pelo que se designa divisão 

sexual o que afeta diretamente as condições de acesso aos postos-chaves nas 

organizações entre homens e mulheres.
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Como posto por Kergoat (2019) conjuntamente a questões de ordem cul-

tural restam as mulheres ocupar espaços sugestionados como “femininos” na 

ordem do senso comum, ou seja, há uma atribuição e relação de poder ao grupo 

masculino na hierarquia e nos espaços de liderança. Situação identificável no 

estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 2018 em que as 

mulheres chegaram ao patamar de 59% do total de servidores federais, porém 

ganham em média 24% menos que os homens. 

Em levantamento feito pelo Conselho Nacional de Secretários da Ad-

ministração (Consad) em 2021 coloca que apenas 14% das mulheres ocupam 

cargos de coordenação, diretoria, gerência e/ou supervisão no setor público, 

já entre os homens o índice sobe para 16,9%. O interesse por esse tema sur-

giu através de entrevistas para fins jornalísticos já realizadas pelos pesquisa-

dores com as mulheres selecionadas por meio das redes sociais da Secretaria 

de Estado da Fazenda do Paraná (SEFAZ/PR). Mas, para que se garanta a não 

identificação das mulheres entrevistadas nesta pesquisa e que ocupam cargos 

de liderança na secretaria utilizou-se a estratégia de atribuir nomes fictícios, a 

sabe: Ana, Carolina, Carmen e Maria. 

Tendo em vista que o objeto de pesquisa é relatar das dificuldades de as-

censão e/ou acesso aos cargos de liderança das mulheres na SEFAZ/PR, optou-

-se por expor as vivências dessas. Para tanto, utilizou-se entrevistas e aplicação 

de questionários como formas de se obter dados de como essas líderes identi-

ficam, percebem e vivenciam individualmente as barreiras de progressão e de 

acesso aos cargos de liderança na secretaria supracitada. O estudo se baseia na 

análise das narrativas das entrevistadas as dificuldades em se legitimar lideran-

ças femininas em um ambiente organizacional predominantemente masculino 

no campo público.
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Os processos metodológicos de pesquisa deste trabalho iniciaram-se pe-

las abordagens bibliográfica e documental. Posteriormente, aplicou-se pesquisa 

empírica com entrevistas semiestruturadas com quatro mulheres da SEFAZ/PR 

pré-selecionadas, o que possibilitou a obtenção de dados qualitativos. A seleção 

das entrevistadas se deu por meio análise do organograma da secretaria, onde 

se identificou quatro mulheres ocupantes de cargos de chefia e de liderança, le-

vando-se em consideração os níveis de atuação e da amplitude dos efeitos das 

tomadas de decisão na instituição pública.

Após essa seleção inicial das mulheres em cargo de liderança na SEFAZ/

PR e das entrevistas a essas, foi possível mensurar, descrever suas experiências 

e as barreiras a ascensão a cargos relevantes ao processo decisório da institui-

ção, tomando-se um cuidado adicional de pré-apuração sobre o assunto pes-

quisado. O conjunto de fatos e de dados apurados nesta pesquisa a caracteriza 

como significativa tanto para as servidoras, quanto para a sociedade. Podendo 

as narrativas e a conclusão servirem de base ou estímulo a outras pesquisas 

ainda que se considere a temporalidade em que foi produzida.

Desenvolvimento 

Gênero e mercado de trabalho 

Scott (1995, p.75) afirma que o termo “gênero” é utilizado para designar 

as relações sociais entre os sexos. Dessa acepção do termo é que se pode com-

preender sua utilização nas construções culturais contemporâneas, relacionan-

do papéis sociais diferenciados e a desigualdade de acesso e uso do poder entre 

homens e mulheres. Justamente da desigualdade de gênero é que preconceitos 

tais como a misoginia e o machismo se conectam as questões cotidianas das 

mulheres sejam de ordem política, cultural, ou ainda presentes em ambientes 

de trabalho indiferentemente se estatal ou privado. Sendo no caso dos espaços 
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laborais a desigualdade de gênero perceptível pelo fato de se oportunizar em 

menor número as mulheres cargos do nível estratégico ou de melhor remunera-

ção nas organizações.

A desigualdade de gênero abre espaço para a divisão sexual do trabalho, 

atribuindo-se trabalhos não remunerados a exemplo da manutenção dos afa-

zeres domésticos e do cuidar dos filhos a figura feminina. Em outras palavras, 

é uma construção social que relaciona diretamente ao papel da mulher a cir-

cunscrição ao lar, menor acesso à educação voltada aos trabalhos remunerados 

e limitação à informação e a profissionalização, entendimento esse alinhado a 

concepção da divisão sexual do trabalho proposto por Kergoat (2009, p. 67)

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decor-
rente das relações sociais de sexo; essa forma é historicamente adaptada a 
cada sociedade. Tem por características a destinação prioritária dos homens 
à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, 
a ocupação pelos homens das funções de forte valor social agregado (polí-
ticas, religiosas, militares etc.)

Mesmo com as condicionantes sociais dadas pela divisão sexual do tra-

balho houve ampliação da participação feminina no mercado de trabalho em 

especial em meados dos anos 1970. Houve o acesso a carreiras e a profissões 

de prestígio e a cargos de gerência e mesmo diretoria, por parte de mulheres 

escolarizadas, mas em grande medida o crescimento mais acentuado foi o de 

mulheres em atividades precárias e informais (BRUSCHINI, 2007).

O que se coloca tendo em vista Bruschini (2007) e Kergoat (2009) como 

base da discussão dessa pesquisa é o quão desigual as práticas sociais limitam 

a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres na disputa de cargos de 

liderança nas organizações. Dessa assimetria de gênero ao acesso aos cargos no 

nível estratégico é que emerge a questão da baixa representatividade feminina 

em postos de poder decisório, pois, a exposição de mulheres nesta condição 

inspira e encoraja outras ocuparem esses espaços. 



56

Estudos contemporâneos em Administração e Ciências Contábeis

Volume III

Todavia, dentre as consequências da divisão sexual do trabalho e a de-

sigualdade de gênero estão as barreiras à ascensão das mulheres às posições 

de comando de organizações é o chamado “teto de vidro” que de acordo com 

Miranda (2006, p.15) é “uma barreira sutil e transparente, forte o suficiente 

para evitar a passagem das mulheres aos níveis hierárquicos mais elevados nas 

organizações onde trabalham”. Caracterizado também pela menor velocidade 

com que as mulheres ascendem na carreira, resultando sub-representação des-

sas em cargos com grande poder decisório nas organizações, de prestígio e das 

altas remunerações. (VAZ, 2013, p.765)

A condição posta por Vaz (2013) e Miranda (2006) sobre o teto de vidro 

explica o porquê as mulheres são encontradas em menor número na medida 

em que se aumentam as atribuições de chefia e de liderança nas organizações. 

Ainda que segundo os autores no campo público sejam menores as diferenças, 

pois, a forma de seleção e recrutamento ao emprego público depende, em gran-

de medida, de aprovação em concurso de provas e títulos o que em tese garan-

tiria isonomia de tratamento a integrantes de uma mesma carreira, fazendo com 

que no campo público pronuncie-se menos os efeitos do teto de vidro.

Apesar de uma menor exposição de situações do teto de vidro nas or-

ganizações públicas, identificam-se casos a exemplo do demonstrado em pes-

quisa publicada pelo Jornal Nexo em 2020 onde mapeou-se o número atual 

de secretariados estaduais no Brasil, a fim de analisar o número de estados 

com mulheres à frente de secretarias. Para tanto, sopesou-se quatro secretarias 

finalísticas, estratégicas e comuns a todas as unidades federativas e, das 104 

secretarias mapeadas pelo jornal, somente 26 eram ocupadas por mulheres em 

cargos estratégicos. O que vai de encontro com a narrativa de uma das gestoras 

entrevistadas: “Na maioria das reuniões e lugares que vou no âmbito público e 

econômico, 80% são homens”. 
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Extrai-se do exemplo dado que a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho é pela baixa representação em posições de prestígio nas organizações, 

ou pela via da precariedade quando no campo privado. O que a priori poderia 

se considerar intrinsecamente benéfico, a entrada das mulheres no mundo do 

trabalho remunerado, não se mostra eficaz quando o ponto em análise é a remu-

neração. Avigora as desvantagens de gênero, pois, agora se compartilham com 

os homens a responsabilidade da manutenção financeira da família, sem que 

com isso diminua ou extinga a responsabilidade para com os cuidados da casa 

e a atenção dos filhos. (SOUSA, GUEDES, 2016).

Maruani (2008) defende que o lugar das mulheres no mercado de traba-

lho é um fio condutor para descobrir o lugar delas na sociedade. Falar sobre os 

trabalhos remunerados ou não remunerados das mulheres é apresentar indireta-

mente sobre os papéis e as posições sociais a elas limitados ou impostos. Assim, 

a discussão sobre a divisão sexual do trabalho conjuntamente a desigualdade 

de gênero no tocante ao emprego e renda, corroboram para a explicação da si-

tuação da precarização, da dificuldade de acesso a cargos de nível estratégico e 

baixos níveis remuneratórios informam sobre a assimilação e as condições de 

trabalho especializado feminino nas organizações. 

Métodos e Técnicas

O estudo aqui colocado é delineado como descritivo, dentro da modali-

dade qualitativa e utilizando-se de dados primários extraídos dos questionários 

aplicados e das narrativas das quatro entrevistadas da Secretaria de Estado da 

Fazenda do Paraná (SEFAZ/PR) no ano de 2022, de maneira a compreender as 

situações de acesso e progressão na carreira, segundo a perspectiva dos parti-

cipantes. Os dados aqui aparecem de forma descritiva e narrativa, obtidos atra-

vés da transcrição das entrevistas e da seleção da informação a ser utilizada no 

estudo. “Visando à compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado, 
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considera-se que todos os dados da realidade são importantes e devem ser exa-

minados”. (GODOY, 1995, p. 62). 

Nas pesquisas qualitativas o fenômeno pode ser observado e compreendi-

do no contexto em que ocorre e do qual é parte. Para Godoy (1995) o pesquisa-

dor deve aprender a usar sua própria pessoa como o instrumento mais confiável 

de observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados. Como os 

pesquisadores qualitativos não partem de hipóteses estabelecidas a priori, não 

se preocupam em buscar dados ou evidências que corroborem ou neguem tais 

suposições. Partem de questões ou focos de interesse amplos, que vão se tor-

nando mais diretos e específicos no transcorrer da investigação. As abstrações 

são construídas a partir dos dados, num processo de baixo para cima. (GODOY, 

1995, p.63).

Um dos procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa foi a en-

trevista que de acordo com Caputo (2006, p.30) é “aproximação que o jornalis-

ta, o pesquisador (ou outro profissional) faz, em uma dada realidade, a partir de 

um determinado assunto e a partir de seu próprio olhar, utilizando como instru-

mento perguntas dirigidas a um ou mais indivíduos”. A entrevista é técnica de 

interação social, de interpretação informativa, quebrando isolamentos grupais, 

individuais, sociais; podendo servir à pluralização de vozes e à distribuição 

democrática da informação.

Nesta pesquisa utilizou-se o método de entrevista semiestruturada com-

pondo-se de questões específicas para o desenvolvimento do trabalho de pesqui-

sa. Trivinos (1987, p.145) afirma que “a entrevista semiestruturada ao mesmo 

tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade neces-

sárias, enriquecendo a investigação”. A partir do foco de interesse da pesquisa 

é possível que o entrevistado participe da construção da pesquisa, apresentando 

suas percepções e hipóteses.
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A pesquisa posta também se enquadra como pesquisa narrativa que de 

acordo com Clandinin e Connely (2000, p. 20) é uma metodologia baseada na 

coleta de histórias de determinado tema onde o pesquisador busca informações 

para entender determinado fenômeno, sendo que as histórias obtidas por meio 

de entrevistas, de diários, de autobiografias, de gravação de narrativas orais, de 

narrativas escritas, e de notas de campo. De outra forma, a pesquisa narrativa 

é “uma forma de entender a experiência” e um processo de colaboração entre 

pesquisador e pesquisado. 

Para Clandinin e Connely (2000, p. 21) “Experiência acontece narrativa-

mente. Pesquisa narrativa é uma forma de experiência narrativa”, concepção 

essa alinhada a abordagem e ao objeto de pesquisa por meio da coleta de his-

tórias das mulheres Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná que ascende-

ram a postos do nível estratégico da organização, de maneira a entender suas 

experiências e percepções no desenvolvimento de carreira no campo público. 

As narrativas dessas mulheres com os interlocutores, valorizam a própria de-

claração das fontes, trazendo parte da sua narrativa como dado qualitativo do 

trabalho.

Resultados e Discussão 

A estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná 

(SEFAZ/PR) se dá em níveis de atuação o primeiro é a Direção Superior e De-

cisão Colegiada (DSDC) que conta com o Secretário de Estado, Conselho de 

Contribuintes e Recursos (CCRF) e o Conselho Superior dos Auditores Fiscais 

(CSAF) onde todos os responsáveis no nível estratégico são homens. O segundo 

nível é composto pelos Assessoramento e Apoio Estratégico Especializado com 

a Escola Fazendária (EFAZ), Gabinete do Secretário (GS), Assessoria Técnica, 

Assessoria de Assuntos Econômico Tributário, Corregedoria Geral, Assessoria 

de Tecnologia da Informação e da Comunicação, Assessoria de Modernização 
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Fazendária onde identificou-se apenas uma mulher no cargo estratégico, a de 

Chefe de Gabinete. 

O terceiro nível SEFAZ/PR formada pela Gerência Geral onde verifi-

cou-se uma mulher como Diretora Geral, cargo assumido no início de 2022, a 

Gerência do Núcleo de Apoio Técnico Administrativo com mais uma mulher e 

no Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios, Diretoria de Orçamento Esta-

dual e Diretoria do Tesouro Estadual e pôr fim a Diretora de Contabilidade do 

Estado com mais uma mulher. Em números, nos setores de chefia da SEFAZ/

PR tem-se 11 homens e quatro mulheres participando dos processos decisórios, 

como exposto na Figura 1. 

Figura 1 – Organograma Secretaria da Fazenda do Paraná e a divisão dos                   
cargos por gênero 

Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Paraná. http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/
Organograma. Acesso em: 25 março de 2022.

Como constatável na Figura 1 a alocação das mulheres nos cargos da alta 

hierarquia na SEFAZ/PR limita-se ao terceiro nível, sendo os cargos de segun-

do e primeiro níveis destinados aos homens e justamente os que se enquadram 

http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/Organograma
http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/Organograma
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com as maiores responsabilidades e de liderança de equipes, constatando-se 

e reforçando a percepção do teto de vidro obtidos nos relatos das entrevista-

das. Tendo essas informações do quão desigual é o acesso e a permanência de 

mulheres nos cargos de primeiro nível na SEFAZ/PR, buscou-se, durante as 

entrevistas, saber como se deu as experiências dessas mulheres em seus cargos 

e quais foram as barreiras enfrentadas em relação as ascensões de carreira e as 

dificuldades em legitimar suas lideranças. 

Por meio da análise das entrevistas foi possível entender como se deu 

cerceamento a evolução de carreira e ascensão aos cargos de primeiro nível na 

SEFAZ/PR em meio ao afunilamento hierárquico. Para além dos fatores orga-

nizacionais da secretaria e a maioria estar em seu primeiro cargo de chefia na 

carreira, os fatores de ordem familiar são elementos de contorno para se enten-

der o contexto que cerca as servidoras entrevistas a exemplo da faixa etária, de 

30 a 50 anos, todas terem filhos. 

Outra dimensão relatada como problemática pelas entrevistadas é o rela-

cionamento interpessoal tanto dentro do seu setor quanto da organização como 

um todo, na medida em que identificam dificuldades em “dosar” a chefia e li-

derança. A exemplo do relato da diretora Ana quanto às dificuldades de liderar 

“A liderança nos impõe um desafio muito grande de autodisciplina e de boa 

relação interpessoal com todos”.  E, sendo mulher que ocupa cargo de chefia 

em ambiente hostil a sua figura provar competência e firmeza nas decisões. As 

consequências a essa condição foram: questionamentos a sua postura por meio 

de denúncia de assédio moral e outras retaliações e; “Costumo ser fechada e 

limitada para evitar problemas e me preservar”.

Conciliar os trabalhos não remunerados de organização da casa e dos cui-

dados para com família e filhos, e a demanda de trabalho na gestão na SEFAZ/

PR gerou consequências a ponto de uma das servidoras entrevistadas relatar 
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que fora exonerada de cargo de chefia em função de exercer o direito de gozar 

licença maternidade. Ainda que as entrevistadas percebessem a discriminação 

de gênero velada, o que não acontecia no passado em outros cargos e posições 

inferiores na hierarquia, como constatável na fala de Carmen “Ainda é possível 

observar de uma maneira mais velada, uma resistência em ter uma mulher em 

um cargo de chefia”, mas reafirmaram serem respeitadas e ouvidas na organi-

zação.

Para exercer um cargo de chefia no campo público as entrevistadas apon-

tam como características fundamentais: controle emocional para lidar com 

pressão, comunicação, consistência, dedicação, persistência e transparência. 

Todavia, para que ascendessem na carreira pública elas relataram discrimina-

ções sutis e implícitas, com frases e olhares de reprovação por assumirem car-

gos majoritariamente ocupados por homens. Principalmente se tratando de um 

ambiente de finanças onde prevalece a atuação do gênero masculino declara 

Ana: “Quando cheguei para trabalhar no estado, já ouvi que não teria capacida-

de e não daria conta de sentar nessa cadeira e comandar uma equipe”. 

Para Bruschini (2007) e Vaz (2013) é preciso levar em conta o conflito 

cotidiano vivido por pelas mulheres para conciliar as vidas profissional e pes-

soal, e que tem origem em uma divisão sexual do trabalho e permeada pela 

diferença de gênero, gerando uma sobrecarga, principalmente para aquelas que 

estão em cargos de liderança. Contexto verificável na fala de Maria sobres as 

responsabilidades da mulher em casa com os filhos e o lar: “Eu acho que o 

grande desafio da mulher líder hoje é conciliar a sua família com o seu traba-

lho. Estamos buscando nosso lugar no mercado de trabalho e sou mãe de duas 

crianças pequenas. Tento o máximo possível estar presente na vida dos meus 

filhos e também tento ao máximo dar o meu melhor no meu trabalho”. 
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Como forma de defesa, segundo Vaz (2013), parte das mulheres se auto-

excluem dos cargos de chefia e de carreiras de prestígio para evitar confrontos 

e obstáculos que normalmente são ampliadas, de modo a conciliar a vidas pro-

fissional e familiar. Sobre esse aspecto que influencia no teto de vidro Maria 

comenta: “Durante a minha carreira percebi que as mulheres têm que muitas 

vezes saber o assunto duas ou três vezes mais do que o colega do sexo mascu-

lino. Nós temos que provar que sabemos o que estamos fazendo e nos posicio-

narmos. Temos que ter mais voz para tentar ser ouvida e isso nos toma tempo, 

pois temos que estar sempre à frente. Muitas vezes acho que estou falhando em 

casa e muitas vezes acho que estou falhando no meu trabalho quando na verda-

de, estou dando o meu melhor”.

A divisão sexual do trabalho e o papel social atribuído as mulheres ao 

cuidado, explicam algumas das parcialmente as dificuldades de ascensão de 

mulheres aos níveis hierárquicos mais elevados nas organizações em especial 

quando a servidora expõe seu desejo à maternidade. Para esse tópico Carolina 

comentou: “Já ouvi que não poderia assumir cargo por estar grávida. Para a 

mulher na posição de chefia é muito difícil ter essa conciliação quando você 

resolve ter a maternidade também. Existe uma dúvida em colocar mulheres em 

cargos de chefia pela possibilidade dela querer ter filhos”.

Ainda de acordo com Carolina, após voltar da licença maternidade foi 

exonerada do cargo comissionado como exposto a seguir “Quando voltei da 

minha licença maternidade, após seis meses, perdi meu cargo comissionado 

para um homem. Às vezes aqui no nosso setor alguns chefes me perguntam: 

posso colocar outra pessoa no cargo dela? Então quando alguma servidora está 

fora por conta da maternidade, já começamos a pensar em como podemos su-

prir a ausência dela sem que depois ela possa perder esse cargo”.
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A qualificação profissional é um fator especial quando se trata das mu-

lheres, pois, além de se exigir comparativamente superior aos homens quando 

no exercício da profissão é um elemento limitante ao ingresso no mercado de 

trabalho em se considerando maternidade, filhos, casamento e vida pessoal que 

em conjunto e operado em um sistema machista de oportunidades estabelecem 

e fortalecem o teto de vidro. Mas, mesmo em meio a um ambiente hostil a pre-

sença e evolução nas carreiras as mulheres mostram-se em espaços de gestão. 

As entrevistadas ressaltaram o quão importante e representativo são para outras 

mulheres na ocupação de cargos de decisão em instituições públicas e privadas. 

Conclusão 

A pesquisa possibilitou elencar algumas barreiras e características da as-

censão hierárquica de mulheres em cargos de chefia e liderança na SEFAZ/PR. 

Através de entrevistas com questionários semiestruturados, coletando narrati-

vas de quatro mulheres que ocupam alguns dos cargos de prestígio da secretaria 

e que participam ativamente de processos decisórios da instituição. 

Notou-se nas falas das entrevistadas precisaram provar durante suas as-

censões na carreira e no exercício dos cargos competência técnica, atuando de 

forma mais incisiva para conseguir provar suas capacidades organizacionais. 

Verificou-se que essas mulheres já estavam presentes no âmbito da SEFAZ/PR 

e mostraram bons resultados, e ascenderam nas carreiras após atuarem em lon-

go tempo por outros cargos por demostrarem bons resultados organizacionais.

Vaz (2013, p.784) afirma que as mulheres atribuem a conquista profis-

sional (no caso, o cargo de direção que alcançaram) ao mérito e a uma longa 

trajetória de dedicação e esforço pessoal, sem favorecimentos. As entrevista-

das reconhecem que a ascensão na carreira exigiu a superação de preconceitos 

e discriminações, além da capacidade profissional. Parte delas ainda buscam 
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formas de chefiar onde possam manter um bom relacionamento interpessoal e 

serem ouvidas, o que traz um dilema comportamental entre ser a chefe simpá-

tica ou mais dura e incisiva. 

As entrevistas geraram dados de que na ascensão da carreira das servi-

doras entrevistadas, o fenômeno teto de vidro acontece, mesmo que em menor 

escala frente ao privado. Vaz (2013, p.787) ressalta que “apesar de estarem 

sujeitas a métodos de seleção de pessoal mais objetivos e transparentes, as car-

reiras do setor público brasileiro não escapam ao fenômeno do teto de vidro”. 

Uma das consequências da desigualdade de gênero na SEFAZ/PR é o acesso e 

a permanência de um reduzido número de mulheres ademais, dificultando a im-

plementação de ações organizacionais que estimulem uma maior participação 

feminina nas instâncias superiores da administração pública.
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Introdução

Toda atividade, seja ela agrícola ou não, exige um investimento mone-

tário, um gasto inicial, para que resulte em um ganho posterior, denominado 

retorno do capital investido. Este investimento pode ser para melhoria das con-

dições de produção, custeio das despesas correntes, entre outros. Existe a alter-

nativa de tomar emprestado parte ou o todo deste valor exigido inicialmente, 

com pagamento posterior do valor, acrescido de um valor correspondente ao 

juro. 
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Um bom exemplo de política pública de apoio aos pequenos agricultores 

no financiamento de atividades ligadas ao rural é o Programa Nacional de For-

talecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que possibilita o empréstimo 

de dinheiro a juros subsidiados para pequenos agricultores. Esta política prevê 

a concessão de crédito a inúmeras atividades, agropecuárias ou não, conforme 

previsto no Manual de crédito Rural (MCR). Sobre o PRONAF, “(...) destina-

-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, 

por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não 

agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitá-

rias próximas” (MCR, 2021, p.127).

Uma das formas de acesso aos recursos do PRONAF é através do custeio, 

no qual o proponente toma recursos financeiros para aquisição de insumos que 

serão utilizados ao longo de uma estação de cultivo, mediante apresentação 

de projeto técnico, constando informações detalhadas sobre o cultivo (MCR, 

2021). A cultura a ser custeada necessita constar em portaria específica, publi-

cada pelo poder público federal, como passível de cultivo no município pre-

tendido. A importância do PRONAF também pode ser avaliada pelos recursos 

alocados para a agricultura familiar, bem como sobre o número de contratos 

firmados (GAZOLLA e SCHNEIDER, 2013). No plano safra 2020/21, foram 

alocados, somente para o financiamento de pequenos agricultores, um mon-

tante de R$ 33 bilhões. Para a safra corrente, 2021/22 o valor destinado para 

financiamento via PRONAF é de R$ 39,3 bilhões, sendo R$ 21,4 bilhões para 

custeio e comercialização e R$ 17,6 bilhões para investimento (MAPA, 2021).

Dada a importância da política pública PRONAF custeio, como ferra-

menta para proporcionar acesso facilitado ao crédito rural com juros mais bai-

xos aos pequenos agricultores na aquisição de insumos para a formação de 

lavouras diversas, e consequentemente, contribuir para a segurança financeira 

e alimentar, é fundamental estudarmos o assunto para descobrirmos como es-
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tes recursos são distribuídos entre as culturas passíveis de financiamento em 

dado município, conforme portarias de zoneamento agroclimático. Os resul-

tados deste estudo podem embasar a tomada de decisão sobre as medidas que 

podem ser tomadas para diversificação de culturas beneficiadas com recursos 

do PRONAF. 

Ao longo dos últimos anos tem-se observado um aumento dos proces-

sos de especialização produtiva das unidades produtivas, com predominância 

cada vez maior de cultivos de soja, uma importante commodity base da balança 

comercial do país. Segundo dados do Departamento de Economia Rural (DE-

RAL), em uma análise por produto, no ano de 2020, a soja foi o principal pro-

duto produzido no Paraná, respondendo por 23% do Valor Bruto da Produção 

(VPB) do estado. Em seguida aparece o frango de corte (17%), milho (9%) e 

leite (6%). Historicamente, o faturamento é concentrado em um número peque-

no de culturas, com as 10 principais sendo responsáveis em média por 75% do 

VBP (DERAL, 2020, p.7).

Observa-se que a tendência de aumento na área destinada à produção de 
grãos se mantém ao longo dos últimos anos. Se em 2011 foram destinados 
8,8 milhões de hectares, em 2020 a área passou para 10,1 milhões de hec-
tares, um aumento de 14%. No mesmo período, a produção passou de 33,1 
milhões de toneladas para 42 milhões de toneladas. Verifica-se, portanto, 
que o incremento de 27% da produção advém também de ganhos de produ-
tividade (DERAL, 2020, p. 9)

Este cenário vem despertando a preocupação de autoridades e gestores 

preocupados com a segurança alimentar da população, uma vez que o foco 

dos sistemas produtivos vem sendo muito mais a produção para equilíbrio da 

balança comercial do país e menos para suprimento das cadeias curtas de co-

mercialização de alimentos. Dada a enorme abrangência do PRONAF no que 

diz respeito às culturas passíveis de financiamento e a ocorrência, no município 

de Prudentópolis-PR, de condições edafoclimáticas que possibilitam o culti-

vo de um número muito grande de espécies vegetais, o presente trabalho teve 
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como objetivo responder à seguinte indagação: o PRONAF, enquanto política 

pública, contribui efetivamente para a diversificação da produção de alimentos 

e consequentemente para a Segurança Alimentar e financeira local?

Sendo assim, o estudo teve o objetivo de analisar o aporte de recursos 

públicos via política pública PRONAF, através do custeio de lavouras, ao lon-

go de 8 anos safras, no município de Prudentópolis-PR e sua efetividade para a 

diversificação na produção de alimentos.

Metodologia

A presente pesquisa se classifica, quanto ao método e forma de aborda-

gem do problema, como qualitativa, caracterizada pela não utilização de instru-

mental estatístico para análise dos dados. O ambiente natural é a fonte de infor-

mação e o pesquisador é instrumento chave ao abstrair inferências ao analisar 

determinado conjunto de dados (RICHARDSON et al. 2007).

Quanto aos objetivos, a pesquisa é entendida como descritiva, este tipo de 

pesquisa é muito apropriado para estudos na área de Administração Pública, já 

que busca descrever as características de determinado fato ou fenômeno (GIL, 

2007). O presente estudo, ao analisar como se dá aporte de recursos através do 

PRONAF, pode contribuir fornecendo informações que melhor embasem a to-

mada de decisão por parte de poder público, visando alinhar a política pública 

com seu objetivo primordial, o de promover o desenvolvimento rural. 

No tocante aos procedimentos para coleta de dados, o estudo é classifi-

cado como pesquisa documental, pois foi desenvolvida sobre dados disponí-

veis em fontes secundárias, apresentadas em plataformas públicas. Segundo 

Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa documental consiste na coleta de dados 

em fontes primárias, podendo ser através de documentos escritos ou não, exis-
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tentes em locais públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e 

fontes estatísticas. 

O presente estudo utilizou, para realização de inferências, dados obtidos 

através de pesquisas no banco de dados do Banco Central do Brasil. O trabalho 

compila dados sobre as contratações de custeio de lavoura, realizadas no muni-

cípio de Prudentópolis/PR, no âmbito do PRONAF, entre os anos agrícolas de 

2013/2014 e 2020/2021. A pesquisa se utilizou de dados sobre área financiada 

total, quantidade total de contratos e valor total dos contratos, para cada uma 

das culturas beneficiadas por operações de custeio agrícola, para cada ano agrí-

cola compreendido no período supramencionado.

Caracterização Do Município De Prudentópolis-
-PR e o Zoneamento Agrícola de Risco Climático  
(ZARC)

O município de Prudentópolis está localizado no segundo planalto pa-

ranaense, região compreendida entre a serras do mar e a escarpa devoniana, a 

uma altitude de 840 metros acima do nível do mar. Possui formações pedológi-

cas muito variadas, incluindo as tipologias: Latossolos vermelhos, argissolos, 

litossolos, neossolos, entre outros, com texturas médias e argilosas (EMBRA-

PA, 2007).

Quanto ao clima, segundo a classificação Köppen e Geiger, se enquadra 

como Clima oceânico temperado (Cfb) não possuindo estação seca definida, 

com verões amenos e invernos com geadas severas. Prudentópolis tem uma 

temperatura média de 18.4 °C e pluviosidade média anual de 1446 milímetros. 

O mês de agosto, historicamente é o mês com menor precipitação (77mm) en-

quanto Janeiro aparece como mês com maior volume de chuvas, com uma mé-

dia de 192mm. O mês de janeiro é o mais quente, com médias de temperatura 
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que alcançam 21,8ºC, enquanto julho, com média de 14ºC é o mês mais frio do 

ano. As temperaturas médias variam 7.8 °C ao longo do ano (MAACK, 2017).

Dadas estas características, de clima e solo propícios para o cultivo de 

um número muito grande de espécies vegetais, o município de Prudentópolis 

apresenta uma variabilidade enorme de cultivos, com produções comerciais 

e relevantes para 18 cultivos temporários (alho, amendoim, arroz, aveia, ba-

tata inglesa, cana de açúcar, cebola, centeio, cevada, feijão, fumo, mandioca, 

melancia, milho, soja, tomate, trigo e triticale) e 10 espécies de lavouras per-

manentes (abacate, banana, caqui, erva-mate, laranja, maracujá, pera, pêssego, 

tangerina e uva) (IPARDES, 2021).  

Outro aspecto importante e que contribui para a variabilidade de cultivos 

é a existência de 6.625 estabelecimentos rurais, dos quais aproximadamente 

86,1% se enquadram nos critérios do PRONAF, com existência massiva de 

mão de obra rural (IBGE, 2017).

O sucesso dos cultivos agrícolas e das políticas públicas voltadas para a 

agricultura familiar, dependem de ferramentas que orientem a tomada de de-

cisão. Segundo Assad et al (2008), a relação entre o clima tem sido alvo da 

pesquisa brasileira a muito tempo, com o intuito de auxiliar o estado no plane-

jamento e controle da concessão de crédito de custeio e na regulamentação do 

seguro agrícola, dentre eles o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 

(PROAGRO).

Alguns eventos adversos climáticos são, frequentemente, os maiores cau-

sadores de perdas na agricultura. Objetivando conhecer melhor o comporta-

mento destas variáveis que influenciam fortemente os cultivos agrícolas foi 

realizado um estudo levando em consideração tempo e espaço, para identifica-

ção de áreas com características que oferecessem maior risco para a agricultura 
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brasileira. Este estudo deu origem ao que hoje se denomina Programa Nacional 

de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e foi transformado em 

política pública federal, a qual indica, para cada município, o que plantar, onde 

plantar e quando plantar (GÖEPFERT et al., 1993). 

O ZARC, regido pelo Decreto Nº 9.841/2019, tem a finalidade de for-

necer dados e informações sobre riscos agroclimáticos no Brasil, atuando no 

apoio à formulação, ao aperfeiçoamento e à operacionalização de programas e 

políticas públicas de gestão. A técnica é de fácil entendimento e adoção por par-

te de técnicos, produtores e agentes financeiros (MAPA, 2021). A metodologia 

utilizada leva em conta dados espaciais e temporais, quanto às características 

climáticas, análises agrometeorológicas, estatísticas, pedológicas e agronômi-

cas (ASSAD et al., 2007).

Os calendários de indicação agrícola são publicados em portarias do go-

verno federal e são anualmente revisados e atualizados de acordo com o surgi-

mento de novas cultivares, uso de novas técnicas de análise, aumento na base 

de dados climáticos e previsões climáticas (ASSAD et al., 2008).

Dada a importância das informações de probabilidade de ocorrência de 

adversidades em determinado local, em dada época para cada cultura, é mais do 

que necessário que uma política pública de custeio agrícola como o PRONAF, 

leve em consideração tais informações para obtenção de sucesso. Desta forma, 

a Resolução nº 4.915, do Conselho Monetário Nacional, em seu art. 2º define: 

O enquadramento de custeio agrícola está restrito aos empreendimentos 
conduzidos sob as condições do Zoneamento Agrícola de Risco Climá-
tico (Zarc) divulgadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) para o município onde localizado... Empreendimentos 
contratados por beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) e não compreendidos no Zarc poderão ser 
enquadrados no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária da Agri-
cultura Familiar (Proagro Mais), desde que exista indicação da Ater para 
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as condições específicas do agroecossistema em que situado o empreendi-
mento (MCR, 2021, p.178).

Conforme o contexto apresentado, o financiamento de culturas via PRO-

NAF para determinado município não necessariamente ficará restrito às cul-

turas constantes em portarias que dizem respeito ao Zarc, uma vez que a in-

dicação de Assistência técnica e extensão Rural poderá viabilizar a liberação 

do recurso. Atualmente, para a safra 2021/2022 existem 26 culturas constantes 

em portarias federais que apresentam os riscos climáticos para o município de 

Prudentópolis-PR (APLICATIVO ZARC – PLANTIO CERTO, 2021).

Programa Nacional de Fortalecimento da                         
Agricultura Familiar (Pronaf): Histórico e                        
Critérios  de  Enquadramento

Os primórdios do PRONAF datam do final da década de 80, como uma 

resposta do estado às pressões do movimento sindical rural, que exigia um 

maior apoio aos pequenos agricultores na tomada de crédito, os quais até en-

tão vinham disputando espaço com a classe de médios e grandes produtores. 

O cenário era de dificuldades de manutenção no campo por parte dos agricul-

tores menores e consequentemente um forte êxodo rural. O governo federal 

Itamar Franco criou então o Programa de Valorização da Pequena Produção 

Rural (PROVAP), que embora tenha aportado poucos recursos no campo, teve 

extrema importância na transição para a implantação do PRONAF, em 1996 

(SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004).

 O surgimento do PRONAF representa o reconhecimento e a legitimação 
do Estado em relação às especificidades de uma nova categoria social – 
os agricultores familiares – que até então era designada por termos como 
pequenos produtores, produtores familiares, produtores de baixa renda ou 
agricultura de subsistência (Schneider et al 2004, p.21)
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Ao longo de sua história, o PRONAF passou por diversas transformações, 

que visaram aprimorar seu funcionamento, ampliar o público alvo, incrementar 

o aporte de recursos, entre outros. Quando começou, na safra 1995/96, possuía 

elevadas taxas de juros (12% aa), o que, juntamente com o desconhecimento 

da política por parte dos agricultores e instituições, culminou com uma baixa 

adesão ao programa naquele período (ABRAMOVAY e VEIGA, 1999).

A partir de 1999, o programa passou a incorporar os produtores assenta-

dos de reforma agrária, público antes não compreendido dentre os beneficiários. 

Os agricultores passaram a ser divididos em 4 grupos, “A”, “B”, “C” e “D”, de 

acordo com o critério de renda bruta familiar anual (FERREIRA; SILVEIRA; 

GARCIA, 2001). Em seguida, mais ou menos entre 2003 e 2008, o programa 

passou a incorporar novas culturas e novos públicos alvo, em decorrência da 

crescente discussão sobre o “novo rural brasileiro”. Houve também uma nova 

redução nas taxas de juros. Nesse período, assim como no anterior, o volume 

aportado e o número de contratações seguiram crescentes (AQUINO e SCH-

NEIDER, 2010; SOUZA et al., 2011).

Nos últimos anos, o programa seguiu com taxas abaixo do mercado, am-

pliando o número de contratações e o valor liberado. No presente plano safra, 

2021/2022, as taxas variam entre 3,0% e 4,5% a.a, tanto para custeio quanto 

para investimento. Os prazos para pagamento podem alcançar os 10 anos, com 

carência chegando a até 3 anos (MCR, 2021). O plano estabelece condições, 

como menores taxa de juros e maiores prazos, que visam beneficiar em maior 

grau algumas culturas consideradas importantes para a segurança alimentar da 

nação.

Especificamente sobre o custeio de grãos, o plano safra 2021/22 estabele-

ce condição de juros menores (3,0% a.a.) às culturas: arroz, feijão, feijão-caupi, 

trigo, milho (cujas operações somadas atinjam o valor de até R$20.000,00 (vin-
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te mil reais) por mutuário em cada ano agrícola). O vencimento deve ser fixado 

em prazo não superior a 90 dias após a data da colheita (MCR, 2021).

Relativamente ao total de operações do PRONAF, somente no estado do 

Paraná, no período de julho/2013 a junho/2021, o programa aportou um total R$ 

32.392.102.784,14, em exatamente 1.012.818 operações de crédito. Deste total, 

R$ 21.400.082.561,10, ou 66,06%, foram para custeio; R$ 10.227.484.140,30, 

ou 31,57% foram para operações de investimento; R$ 588.658.501,99, ou 

1,81% foram destinadas a operações de industrialização; e apenas 0,54%, o 

que corresponde a um montante de R$ 175.877.580,75 foram para operações 

de comercialização (BCB, 2021). Para operações de custeio, no estado do Pa-

raná, no período compreendido entre julho/2013 a junho/2021 (tabela 1), foram 

contratadas 668.708 operações, para 97 culturas diferentes, cultivadas em uma 

área de 7.191.771,3 ha, totalizando um montante de R$ 17.737.389.809,91. 

Comparativamente ao Brasil, estes resultados para créditos de custeio através 

do PRONAF no Paraná, representam 34,1% da área financiada, 24,5% do total 

de operações e 28,7% do valor liberado no período (BCB, 2021).

Tabela 1 – Área financiada, Total de contratações e valor total contratado em 
operações de custeio, no estado do Paraná, em relação ao total do Brasil, no 
período entre julho/2013 a junho/2021.

Variável Paraná Brasil
% Paraná 
em relação 
ao Brasil

Área financiada 7.191.771,30 21.053.483,62 34,1

Total de 
contratações 668.708 2.724.283 24,5

valor total 
contratado 17.737.389.809,91 61.866.372.162,76 28,7

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) (2021).
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Nas condições atuais, a legislação determina que podem ser beneficiários 

do PRONAF, aquelas unidades de produção familiares que comprovem seu 

enquadramento mediante apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF 

(DAP) e, consequentemente, atendam aos seguintes critérios: “explorem par-

cela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, comodatário, 

parceiro, concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) 

ou permissionário de áreas públicas;” (MCR 2021, p.135), residam na pro-

priedade ou em local próximo; não detenham, a qualquer título, área superior 

a quatro módulos fiscais; obtenham no mínimo 50% da sua renda anual bruta 

de atividade agropecuárias ou não, desenvolvidas no estabelecimento rural; te-

nham a mão de obra familiar como predominante; e tenham obtido renda bruta 

anual total de até R$ 500.000,00 reais.

O programa prevê ainda a contratação de assistência técnica para as ati-

vidades a serem desenvolvidas, mediante pagamento juntamente com o ven-

cimento da parcela da operação de financiamento, ou seja, inclusive o valor 

destinado à remuneração do profissional que acompanhará a lavoura pode ser 

financiado (MCR, 2021).

Diversificação da Produção e sua Contribuição 
para a Segurança Alimentar e Nutricional

O tema desenvolvimento rural, embora venha buscando incorporar ou-

tros temas, com vieses sociais e ambientais, segue fortemente influenciado e 

pautado por questões econômicas, como geração de renda e empregos. O tema 

está fortemente atrelado à ideia de crescimento econômico, aumento de produ-

tividade, exportação e dependência de insumos externos (FIALHO e WAQUIL 

2008). 
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Nota-se, após uma análise simples dos dados de financiamento agro-

pecuário, uma priorização das produções de commodities, principalmente da 

soja, ao longo dos anos. Ebina e Massuquetti (2010), estudando o PRONAF 

no período de 1999 a 2008, registraram que na região Sul, cerca de 45,53% e 

30,18% dos recursos eram utilizados no financiamento da cultura do milho e da 

soja respectivamente. Outras lavouras apareciam com 8,1%, seguidas de trigo 

(6,36%), arroz (4,1%) e feijão (2,63%).

Gazolla e Schneider (2013), encontraram, para os municípios pesquisados 

no Médio Alto Uruguai (RS), uma predominância de financiamento através do 

PRONAF para implantação de lavouras anuais de grãos e commodities, como 

soja, milho, trigo e fumo. Em apenas um município o feijão teve importância 

considerável. Estas lavouras são muito dependentes de insumos externos, como 

fertilizantes químicos, agrotóxicos, sementes melhoradas, máquinas agrícolas 

e até sementes geneticamente modificadas no caso da soja, evidenciando o tipo 

de agricultura que o programa favorece (GAZOLLA e SCHNEIDER, 2013).

No estado do Paraná, no período de julho de 2013 a junho de 2021, do va-

lor total liberado para operações de custeio agrícola, 48,87% foi destinado para 

implantação de lavouras de soja, seguidos de milho (30,26%), trigo (10,44%), 

feijão (3,92%) e mandioca (1,79%). O valor direcionado para todas as outras 92 

culturas restantes correspondeu a somente 4,7% (BCB, 2021).

É importante, acima de tudo, ressaltar a importância da agricultura 

familiar na produção de alimentos e consequentemente, na segurança alimentar 

e nutricional da nação.  A discussão sobre segurança alimentar surgiu na segun-

da guerra mundial, quando mais da metade da Europa ficou devastada e sem 

condições para produzir alimentos para sua população. 
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O conceito leva em conta três aspectos principais, quantidade, qualidade 

e regularidade no acesso aos alimentos (BELIK, 2003). Mais recentemente, 

passou-se a usar o termo soberania alimentar, que “incorpora conceitos ligados 

a preservação do meio ambiente, não utilização de agrotóxicos e da produção 

extensiva em monoculturas” (BELIK, 2003. p. 14). Sabe-se que a disponibili-

dade de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e com preço acessí-

vel inclusive às parcelas menos favorecidas, passa pela produção diversifica-

da, o mais próximo possível do consumidor, reduzido custos com transporte e 

atravessadores. Essas condições certamente dependem do fortalecimento da 

agricultura familiar, através da abertura de linhas de crédito que incentivem a 

diversificação e a prestação de assistência técnica (BELIK, 2003).

Segundo dados do Censo agropecuário de 2006, quando se fala em pro-

dução vegetal, estima-se que são oriundos da agricultura familiar aproximada-

mente 87% da produção total de mandioca; 70% da produção de feijão; 46% 

da produção de milho; 34% da produção de arroz; 38% da produção de café. 

No tocante à produção pecuária, 58% da produção de leite vem de estabeleci-

mentos familiares. Além disso, os dados revelam que 59% do plantel de suínos; 

50% do plantel de aves; e 30% do plantel de bovinos são de responsabilidade 

da agricultura familiar (IBGE, 2006).

Ao analisar o padrão de consumo de agricultores familiares no município 

de Palmitos/SC, Bortolotti (2019), afirma que o surgimento de um novo regi-

me corporativo e internacional de produção de alimentos, além de influenciar 

fortemente os hábitos alimentares dos agricultores familiares, converge para a 

concentração da produção de alimentos em latifúndios, em detrimento da re-

dução da diversificação de alimentos, utilização de mão de obra familiar e pro-

dução em menor escala. A expansão dos complexos produtivos agroindustriais 

leva a uma verticalização das cadeias agroalimentares, acirrando o conflito de 
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interesses entre a produção de alimentos para suprimento da cadeia local e o 

mercado globalizado de commodities (BORTOLOTTI, 2019).

Estes dados confirmam a importância de políticas públicas efetivas no 

fortalecimento da agricultura familiar, as quais alavanquem o real desenvolvi-

mento desta parcela, atendendo a questões não apenas econômicas, e que con-

tribuam para a produção de alimentos para a população. 

Apresentação e Análise dos Resultados/Intervenção

O presente trabalho se baseou em dados obtidos no banco de dados do 

Banco Central do Brasil, separados por ano agrícola, de julho de 2013 a junho 

de 2021, para o município de Prudentópolis/PR. O portal apresenta as seguintes 

variáveis: número de contratações, área total e valor total financiado, para cada 

cultura, em cada ano agrícola, no âmbito do PRONAF.  A partir da pesquisa 

documental, foi possível tabular as seguintes variáveis para cada ano agrícola1: 

Número Total de Contratações (NTC); Número de Culturas Diferentes Finan-

ciadas (NCD); Número de contratações por cultura (NCC); Valor médio dos 

contratos (VMC); Valor Médio Liberado Por Hectare (VMH); Área Total (AT); 

e, Área Média Por Contrato (AMC)

O Banco Central traz os dados de todas as culturas financiadas no mu-

nicípio, porém as contratações que ocorreram em um número menor que 4 em 

cada ano agrícola não são especificadas e aparecem com o dizer “oculto”. Os 

dados para cada uma das variáveis foram tabulados e deram origem à gráficos 

a fim de facilitar a observação dos resultados. Para facilitar a apresentação e 

discussão, os gráficos consideram as 5 principais culturas de cada ano agrícola, 

as quais coincidem em todos eles, são elas: soja, feijão, milho, trigo e morango. 

1 Referente aos anos agrícolas de 13/14 e 14/15, não constam, no banco de dados pesquisado, os 
dados referentes à área financiada. Desta forma, os resultados de VMH, AT e AMC não consideram 
estes anos agrícolas.
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Juntas, estas 5 espécies correspondem a 97,37% do total de contratos celebra-

dos entre julho de 2013 e junho de 2021. Analisando o gráfico 1, é possível 

observar que o número total de contratações (NTC) ao longo dos anos agrícolas 

pode ser considerado baixo (19,9% na safra 2020/2021) em comparação com 

o total de agricultores familiares existentes no município de Prudentópolis, os 

quais somam aproximadamente 5700 (IBGE, 2017). Soma-se como agravante 

a isso, o fato de que uma mesma unidade familiar pode acessar os recursos do 

PRONAF através de mais de uma cultura, tanto na primeira quanto na segunda 

safra, num mesmo ano agrícola, tornando esse valor menos expressivo ainda, 

quanto a abrangência.

Gráfico 1 – Número total de contratações (NTC) e número de culturas diferen-
tes financiadas (NCD) por ano agrícola

ano agrícola

Fonte: Adaptado do BCB (2021).

Quanto NTC (gráfico 1), ocorre uma oscilação ao longo dos anos agrí-

colas. O destaque fica para o período compreendido entre os anos agrícolas 

14/15 e 15/16, no qual observa-se uma redução de 8,25% no total de contratos 

de custeio celebrados no município. No período seguinte, esse indicador voltou 

a ter um incremento, de aproximadamente 10%. Essa variação pode ser con-
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sequência de diversos fatores, como previsões climáticas, preços dos produtos 

agrícolas, resultados de safras anteriores e, principalmente taxa de juros esta-

belecida para o período. 

Ainda, analisando o gráfico 1, a linha na cor laranja apresenta a oscilação 

do número de culturas diferentes (NCD) financiadas ao longo do período consi-

derado de oito anos agrícolas. Nota-se que este indicador sofreu pouca variação 

ao longo dos oito anos agrícolas, oscilando entre 11 e 16 culturas diferentes, 

sendo que 6 delas foram financiadas em apenas uma ocasião, uma cultura ape-

nas em dois anos agrícolas e outras duas culturas aparecem no banco de dados 

em apenas 3 anos. Todas elas não identificadas por motivo de sigilo bancário. 

Na tabela 2, percebe-se o aumento significativo nas taxas de juros ocor-

rida entre os anos de 2014/2015 e 2015/2016. Para operações de até R$ 10 mil, 

o aumento foi de 66,6%. Para operações entre R$ 10 mil e R$ 30 mil, 50%; e 

para operações entre R$ 30 mil e R$ 100 mil, as taxas tiveram um incremento 

de 57%. Na safra subsequente, 2016/2017, as taxas de juros não sofreram alte-

ração no valor, mas sim no critério de diferenciação, que passou a ser principal-

mente a cultura beneficiada e não mais o valor do contrato.

Tabela 2 – Taxas de juros no âmbito do PRONAF, para operações de custeio 
agrícola, nos anos agrícolas de 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

Condições
Ano agrícola

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Operações até 

R$ 10 mil 1,5% aa 2,5% aa Algumas culturas com interesse 
para a segurança alimentar e milho 

até R$ 20 mil = 2,5% aa> R$ 10 mil até 
R$ 30 mil 3% aa 4,5% aa

> R$ 30 mil até 
R$ 100 mil 3,5% aa 5,5% aa Milho > R$ 20 mil e demais 

culturas = 5,5% aa

Fonte: Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná                                
(FETAEP) (2021)
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Por outro lado, o número total de culturas com potencial para produção 

no município, o qual pode ser conhecido através das portarias de zoneamento 

agroclimático, é de 26, isso sem considerar a possibilidade de financiamento de 

outras culturas, mesmo sem indicação climática.

Gráfico 2 – Número de contratações por cultura (NCC) por ano agrícola

ano agrícola

Fonte: Adaptado do BCB (2021).

Referente aos dados apresentados no gráfico 2, o NCC para as 3 prin-

cipais culturas (soja, feijão e milho) era muito próximo no início do período 

estudado, safra 13/14. Ao longo dos oito anos agrícolas, a soja experimentou 

um incremento de 59,7% no total de contratos, enquanto que o feijão e o milho 

tiveram uma redução de 23,4% e 47% respectivamente. O NCC da cultura do 

trigo aumentou cerca de 40% ao longo dos últimos 5 anos.

Merece destaque, a súbita elevação do NCC da cultura do feijão entre os 

anos agrícolas 2016/17 e 2017/18, um total de 119 contratos, ou, 53,6%. Na 

safra seguinte, 2018/19, a mesma variável experimentou uma redução de 141 

contratos, aproximadamente 41,3%. Este comportamento denuncia a grande 

sensibilidade desta variável a fatores externos, possivelmente relacionados ao 

mercado da cultura e à resultados de safras anteriores.

16/17 17/18
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Embora com pouca expressividade perante as demais culturas, a cultura 

do morango vem apresentando uma tendência de redução do NCC nos últimos 

6 anos agrícolas.

Gráfico 3 – Valor médio dos contratos (VMC) por ano agrícola

ano agrícola

Fonte: Adaptado do BCB (2021).

No gráfico 3 é apresentada a variação, ao longo dos anos, do Valor médio 

dos Contratos (VMC) para cada cultura considerada. Essa informação possi-

velmente dá uma ideia do perfil dos produtores que estão acessando a política 

ao longo do tempo, embora seja fortemente influenciada pela variação do custo 

de produção. Contratos com valor mais elevado geralmente são oriundos de 

projetos destinados a áreas maiores, com maior investimento em tecnologias e 

insumos que movimentam o mercado agrícola e ao mesmo tempo prendem o 

produtor rural à tais “necessidades”.

O aumento do VMC para as culturas de soja e milho, ao longo dos oito 

anos agrícolas foi de 135,3% e 140,7% respectivamente, enquanto que a cultu-

ra do morango, por outro lado, teve um incremento de apenas 5,3%, revelando 

uma possível estagnação dos custos de produção dessa cultura e/ou uma ten-

dência de manutenção da área financiada.

16/17 17/18
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A partir de uma análise da evolução do valor médio liberado por área 

plantada, esse cenário é ainda mais reforçado, quando os dados apontam para 

um aumento de 86% deste valor, para soja, e de 85,5% para a cultura do milho 

no período entre julho de 2015 até junho de 2021. Para fins de comparação, a 

inflação para o período supracitado foi de 29,27%, índice que está diretamente 

ligado ao custo de produção (IBGE, 2021). Por outro lado, de julho de 2015 até 

o período imediatamente anterior ao decreto da situação de pandemia global, 

fato que desencadeou uma desordem mundial nos preços praticados, o preço da 

saca de soja e de milho tiveram um aumento de 42,7% e 81% respectivamente 

(SEAB, 2021).

Estes resultados apontam claramente a grande influência que o PRONAF 

incide sobre o desenvolvimento rural e a produção agrícola, bem como uma 

tendência do programa, que é a de especialização produtiva e profissionalização 

dos agricultores. O produtor, direta ou indiretamente é levado a cultivar aquilo 

que o sistema bancário e os programas de governo mais difundem e estão mais 

acostumados a contratar, contribuindo para redução de diversidade produtiva, o 

que consequentemente prejudica a segurança alimentar e nutricional. Resulta-

dos semelhantes foram encontrados por Gazolla e Schneider (2013), ao analisa-

rem o padrão de financiamento pelo PRONAF no estado do Rio Grande do Sul.

Gráfico 4 – Área total (AT) por ano agrícola

ano agrícola

Fonte: Adaptado do BCB (2021).

16/17 17/18
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Sob a ótica da Área Total (AT) financiada (gráfico 4), ao longo dos 5 anos 
agrícolas considerados, o financiamento de áreas com trigo teve um aumento 
de 85,6%, seguido pela cultura da soja (26,9%) e feijão (25,5%). A cultura do 
milho teve uma redução de 11,6%, enquanto que o morango teve sua área total 
financiada reduzida em 63,1%. Isso demonstra que cada vez mais produtores, 
principalmente aqueles com maior área disponível, estão acessando o PRO-
NAF para custeio de trigo, soja e feijão.

 Os dados se referem ao financiamento de áreas pelo PRONAF, e por isso 
não refletem o cenário geral dos cultivos. De maneira geral, têm-se observado 
uma redução na área cultivada com feijão. Segundo dados do DERAL, des-
de a safra 96/97 até 19/20, houve uma redução de 14,6% na área plantada de 
feijão no município, porém a produção teve um incremento de 36%, ou seja, 
obteve-se um ganho significativo em produtividade, reflexo do maior acesso 
ao recurso por parte de produtores mais tecnificados e o abandono por parte de 
produtores menores e com menor infraestrutura.

Novamente, assim como verificado para a variável NCC, nota-se um 
incremento substancial na área total financiada na cultura do feijão, na safra 
17/18, fato que pode ser em decorrência da situação descrita anteriormente, 
relacionada à alta sensibilidade da cultura do feijão às condições climáticas, 
mercado da cultura e resultado de safras anteriores.

Gráfico 5 – Área média por contrato (AMC) por ano agrícola

ano agrícola

Fonte: Adaptado do BCB (2021).

16/17 17/18
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Analisando os dados para Área Média por Contrato (AMC), em cada ano 

agrícola (gráfico 5), percebe-se que soja e trigo são as culturas com as maiores 

áreas médias financiadas, seguidas por feijão e milho. Morango aparece bem 

distante, com áreas médias próximas a 1500 m2, o que pode ser explicado pelo 

alto valor agregado da cultura.

Feijão e milho vêm apresentando uma tendência de aumento na área mé-

dia financiada por contrato, consequência, possivelmente, do acesso por produ-

tores cada vez maiores dentro dos limites permitidos pelo PRONAF. Soja prati-

camente não teve alterações ao longo do período analisado. Chama a atenção, o 

fato de a área média por contrato para a cultura do trigo apresentar uma redução 

de 15,8% no período analisado (15/16 a 20/21), embora a área total tenha au-

mentado 85,6%. Isto nos sugere uma maior procura por recursos para custeio 

de lavouras menores, por parte dos agricultores com menor área disponível.

A reversão deste cenário, de gradual aumento do aporte de recursos para 

financiamento de custeio de soja ao longo dos anos, obviamente não é tare-

fa simples. Ele resulta da ação de uma série de fatores direta e indiretamente 

atrelados às decisões do poder público e, por isso, não apresenta um grau de 

resposta rápido e direto. O incremento do aporte de recursos do PRONAF para 

uma gama maior de culturas, que contribuam para a segurança financeira e 

alimentar local, passa pelo maior incentivo a este tipo de contratação através 

de taxas de juros realmente diferenciadas, rebates financeiros a fundo perdido, 

facilitação da renegociação de dívidas, seguro agrícola simplificado e desburo-

cratizado, entre outros.

Ocorre ainda, em função dos critérios de enquadramento estabelecidos 

para o PRONAF, uma generalização dos agricultores familiares. Atualmente 

(safra 2021/2022) os critérios definem como agricultor familiar, todos aqueles 

que obtiveram renda bruta anual de até 500 mil reais, sem distinções internas. 
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Sendo tratados da mesma forma pela política, isso dificulta a criação e con-

cessão de benefícios de acordo com o patamar de renda, o que promoveria 

o desenvolvimento das famílias menos favorecidas. Promoveria também uma 

maior segurança financeira e alimentar às famílias, a diferenciação por produto 

produzido, concedendo melhores benefícios às unidades produtoras de alimen-

tos que compõem a cesta básica. Tal informação já consta na Declaração de 

aptidão ao PRONAF (DAP).

Considerações Finais

O presente trabalho teve como objetivo responder à seguinte indagação: 

o PRONAF, enquanto política pública, contribui efetivamente para a diversifi-

cação da produção de alimentos e consequentemente para a Segurança Alimen-

tar e Nutricional local? A pesquisa, bem como a apresentação e discussão dos 

resultados foram moldadas para analisar como se deu o aporte de recursos via 

PRONAF custeio, no município de Prudentópolis-PR, entre os anos agrícolas 

de 2013/14 e 2020/21.

Os resultados para área total financiada, para cada cultura, ao longo do 

período considerado, apontaram a concentração de recursos para financiamen-

to, através do PRONAF, de áreas cultivadas com a cultura da soja. Do ano 

agrícola 15/16 até o ano 20/21, a área total financiada para cultivo da cultura 

da soja aumentou 26,9%. Na safra 2020/2021, aproximadamente 2/3 da área 

total financiada com recursos do PRONAF foram destinados para custeio de 

lavouras de soja. A cultura do trigo, no mesmo período, teve um incremento 

de 85,6% na área financiada, provavelmente influenciado pela maior procura 

devido ao maior risco de perdas da produção em comparação a outras culturas. 

A área financiada com milho reduziu 11,6% e com morango 63,1% ao longo do 

período analisado.
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Quanto ao número de contratos celebrados, a cultura da soja é a que al-

cança os maiores patamares, todo ano agrícola, com contratos referentes a áreas 

e valores cada vez maiores. O somatório dos contratos celebrados para finan-

ciamento de custeio para plantio de soja no ano agrícola 13/14 correspondeu 

a 34,3% do total. Já no ano safra 20/21 este índice correspondeu a 52,8% do 

total, apontando uma tendência de restrição da diversidade de culturas financia-

das. As contratações para a cultura do trigo tiveram um aumento de 162% ao 

longo dos últimos 5 anos, mostrando o aumento do interesse dos agricultores 

em financiar esta cultura, possivelmente devido ao alto índice de frustrações 

de safra, o que estaria impulsionando esta procura. Observa-se uma tendência 

para celebração de contratos de maior valor para soja e milho, culturas essas al-

tamente dependentes de insumos externos, como sementes geneticamente mo-

dificadas e pacotes de insumos atrelados a tal tecnologia. No período, o valor 

médio dos contratos para cultivo de soja e milho tiveram um incremento de 

135,3% e 140,7% respectivamente.

É grande a discrepância entre o número de culturas diferentes financiadas 

e o número total de culturas com potencial para produção no município. Se 

analisarmos o ano safra 20/21, foram financiadas através do PRONAF, 50% do 

total de culturas zoneadas. Quando consideramos o total de 97 culturas diferen-

tes financiadas em todo o estado do Paraná, este percentual cai drasticamente 

(13,4%), mostrando o enorme potencial de apoio à produção de alimentos que 

pode ser explorado através da política pública PRONAF.

O incremento do aporte de recursos à uma gama maior de culturas, de-

pende de medidas do poder público, tais como: taxas de juros diferenciadas, 

rebates a fundo perdido, renegociação de dívidas, desburocratização do segu-

ro agrícola, bem como uma reestruturação dos critérios de enquadramento ao 
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PRONAF, de modo a beneficiar de forma diferenciada os agricultores produto-

res de alimentos. 

Reflete deste novo modelo agrícola, de especialização produtiva, intensi-

ficação da produção e restrição do número de culturas presentes nas unidades 

produtivas, uma tendência para insegurança alimentar e financeira, não somen-

te no meio rural, mas também nos centros urbanos. As famílias do meio rural, 

que antes produziam boa parte dos alimentos consumidos, passam a aproveitar 

ao máximo seus recursos disponíveis em terra, capital e mão de obra para cul-

tivos voltados ao mercado, e desta forma, passam a consumir alimentos pro-

cessados e com menor valor nutricional. Problemas de ordem agronômica e 

sanitária, decorrentes do monocultivo, tendem a ser mais frequentes, exigindo 

maior dispêndio financeiro para seu controle, muitas vezes sem êxito. Na outra 

ponta, a sociedade de maneira geral passa a se organizar em torno de um mode-

lo produtivo mais frágil, voltado cada vez mais para o comércio de exportação, 

geralmente com margem de lucro baixíssima, que não valoriza a agricultura 

familiar e é dependente cada vez mais de relações externas.
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CAPÍTULO 5 

PROGRAMA BOLSA VERDE: 
ANALISE SOCIECONÔMICA 

DOS BENEFICIÁRIOS
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Introdução

Pagamentos por serviços ambientais (PSA) é um instrumento baseado no 

mercado para contribuição da conservação ambiental, qual considera o princípio 

provedor-recebedor e usuário-pagador (WUNDER, 2005). Dessa forma quem 

se beneficia dos mecanismos de serviços ambientais, como por exemplo: os 

utilizadores de água limpa, precisam pagar por ela, já os que contribuem para 

geração dos serviços, como usuários de terra, são compensados por disponibilizar 

esse tipo de serviços. (WUNDER, 2005; PAGIOLA; PLATAIS, 2007). A função 

principal do PSA é recompensar pessoas que usem e manejem corretamente os 

recursos naturais e o meio ambiente, fornecendo bens e serviços ambientais 

beneficiando a sociedade como um todo.
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O Programa Bolsa Verde (PBV) é um PSA que visa recompensar os 

produtores rurais pelo fornecimento de serviços ambientais, representando 

uma mudança de interpretação do papel que cumprem os agentes econômicos 

que vivem na zona rural. De agentes do processo de degradação ambiental, 

passam a ser vistos como protagonistas da dinâmica de conservação e 

recuperação ambiental, sendo geradores de externalidades positivas que 

precisam ser compensadas de forma a aumentar o bem-estar conjunto da 

população (MMA, 2016). Assim, o programa busca reforçar a conservação por 

meio de uma combinação de desenvolvimento comunitário, pagamento por 

serviços ambientais, prestação de serviços públicos e apoio às organizações 

da comunidade (JODAS, 2010; PAGIOLA, 20011; WUNDER, S.; WERTZ-

KANOUNNIKOFF, S., 2009).

O programa tem como principais objetivos o incentivo à conservação 

dos ecossistemas, a promoção da cidadania, a melhoria nas condições de vida 

dos beneficiários, o aumento da renda para grupos familiares que estejam 

vivendo em situação de extrema pobreza no meio rural e, ainda que residam 

em áreas determinadas como prioritárias para a proteção ambiental, que 

estejam desenvolvendo atividades sustentáveis em suas propriedades. Além 

dessas proposições, o PBV busca estimular a participação dos beneficiários em 

oficinas de capacitação ambiental, educacional, técnica, profissional, voltada 

para a educação ambiental e a inclusão produtiva. (MMA, 2016).

Embora seja evidente a importância do PBV como uma política pública 

ambiental de PSA, que visa promover a proteção ambiental através de incentivos 

econômicos, realizados pela esfera estatal, como política de desenvolvimento 

rural aliada à proteção ambiental, ainda existem poucas publicações que 

sistematizam essas experiências e analisam o instrumento de PSA criticamente 
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no Brasil, e, como consequência, os responsáveis pelos projetos enfrentam 

muitas dúvidas conceituais sobre os mecanismos relacionados.

Logo, essa pesquisa busca investigar o perfil socioeconômico dos 

beneficiários PBV, no contexto dos assentamentos beneficiados pelo programa 

nos Municípios da APA da Serra da Esperança no Paraná.  Salienta-se que ao 

se analisar a importância desse instrumento, se obtém uma maior chance de 

conhecer e entender a realidade concreta do programa PBV, podendo gerar 

novas estratégias que fomentem os agricultores a manter a floresta em pé, e o 

governo a utilizar de recursos econômicos com o intuito de proteger os serviços 

ambientais.

Fundamentação Teórica

A devastação do meio ambiente tem incessantemente requisitado do 

Estado e da iniciativa privada a criação de novos instrumentos que busquem e 

assegurem a exploração sustentável dos recursos naturais. Diversas experiências 

têm comprovado que, apenas a determinação de punições civis ou criminais 

não são eficientes para o socorro do meio ambiente. O aperfeiçoamento dos 

mecanismos de proteção já efetivos, tanto quanto o desenvolvimento da 

legislação, demonstram que é mais benéfico incentivar a preservação do que 

aplicar sanções pelo descumprimento das normas ambientais.

Dessa forma, estabeleceram-se novos recursos de caráter econômico, 

além dos habituais instrumentos de controle e gerenciamento já existentes, a 

fim de integrar o custo externo provocado pela degradação ambiental, e assim 

estimular os proprietários e habitantes tradicionais de áreas de preservação a 

prestarem serviços ambientais, mediante provento de remunerações, servindo 

como incentivo à preservação dos ecossistemas. Logo Hercowitz et al 
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(2009), definem os serviços ambientais como aqueles prestados em prol do 

equilíbrio do planeta, decorrentes do adequado funcionamento da natureza, 

independentemente da interferência humana. 

Uma das definições mais aceita hoje, é a de Wunder (2005), segundo 

a qual o PSA é considerado uma transação voluntária em que um serviço 

ecológico específico é adquirido por um (ou mais) adquirente, de um (ou mais) 

provedor do serviço ecológico, se o provedor do serviço ecológico assegurar a 

sua provisão. A única problemática expostas por autores como, Engel, Pagiola 

e Vant (2008), em relação à conceituação de PSA apresentada por Wunder 

(2005), é que está relacionada a ausência de explicação dos aspectos de maior 

complexidade, tais como o caráter voluntário das negociações, a definição sobre 

quem são os agentes e de que maneira podem atuar no mercado entre outros. 

Em referência aos pressupostos acima elencados Muradian, Corbera, 

Pascual, Kosoy, May (2010) expõem que o PSA é uma forma nova de buscar apoio 

para externalidades positivas, por meio da transferência de recursos financeiros 

dos beneficiários de certos serviços ecossistêmicos para os provedores desses 

serviços. Dessa forma, a atratividade está no fato de que o PSA pode ser um 

instrumento de tradução de valores ambientais externos, não capturados pelo 

mercado, em incentivos financeiros reais para atores locais proverem serviços 

ecossistêmicos (ENGEL et al., 2008).

Afirmam Pagiola e Platais (2007) que os mecanismos de PSA pretendem, 

na prática, colocar em funcionamento o chamado teorema de Coase, segundo 

o qual, há possibilidade de que as ineficiências econômicas do mercado sejam 

negociadas e assimiladas por agentes privados, sem necessidade de intervenção 

estatal, desde que os custos de transação tendam a zero e os direitos de propriedade 

estejam bem definidos e garantidos (ENGEL et al., 2008). Segundo Pagiola et 

al. (2005), o PSA aparece como uma forma de acrescentar valor monetário aos 
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serviços gerados, fazendo com que a oferta de serviços ambientais seja realizada 

a partir de decisões estratégicas individuais dos agentes, pois dessa forma os 

usuários têm um encorajamento claro a tornar suas práticas mais sustentáveis.

Autores como Petheram e Campbell (2010) retomam o conceito de 

Wunder (2008) e elucidam que pagamento por serviços ambientais são esquemas 

projetados para produzir de forma eficiente resultados ambientais por meio de 

recompensa às pessoas mediantes esforços para proteção ambiental.

Segundo os autores, a particularidade da transação voluntária diferencia 

o pagamento por serviços ambientais de instrumentos de comando-e-controle 

mais tradicionais. A presença do um “elemento volutivo” irá diferenciar o PSA 

dos outros recursos de gestão ambiental, que pode ser caracterizada como 

um instrumento de controle. Segundo os mesmos, os usuários dos serviços 

ambientais concedem o pagamento a um fornecedor que concorde em realizar 

certo tipo de uso da terra ou manejar um recurso de forma a acrescentar a 

probabilidade de alcançar uma melhora no serviço ambiental. Dessa forma, 

os fornecedores de serviços ambientais assumem os riscos na conservação das 

florestas, quando incêndios podem destruí-las, ou da qualidade de corpos de 

água que pode ser comprometida por tempestades tropicais e inundações, o 

que determinaria a descontinuidade no fornecimento de serviços ambientais 

(PETHERAM E CAMPBELL, 2010).

Destacam se atualmente, quatro tipos de serviços ambientais: a) 

armazenamento e sequestro de carbono, quando, por exemplo, agricultores são 

pagos para manter e plantar árvores adicionais; b) proteção de biodiversidade, em 

que doadores pagam à população local para reservar ou restaurar áreas florestais, 

a fim de criar corredores biológicos; c) proteção de recursos hidrológicos, 

em que os usuários de água à jusante pagam aos agricultores localizados 

a montante, para que adotem usos da terra que limitam o desmatamento, a 
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erosão do solo e riscos de inundação; d) proteção de beleza cênica, quando, por 

exemplo, uma operadora de turismo paga a comunidades locais para não caçar 

em florestas usadas em turismo de observação da vida selvagem (WUNDER; 

2005). Dessa forma o PSA é considerado uma ferramenta promissora na 

resolução de problemas relacionados à degradação dos ecossistemas, através de 

mecanismos de valoração ambiental. Assim os valores dos recursos ambientais 

podem ser presumidos de diferentes formas, dentre essas formas como o valor 

do uso direto, uso indireto, método do custo de viagem e o do conhecimento 

da disposição da sociedade a pagar pela preservação dos recursos e serviços 

ambientais (VILLAR,2010). Para Becker, (2005), os serviços prestados devem, 

idealmente, ser mensuráveis, como, por exemplo: a biodiversidade preservada, 

as toneladas de carbono capturadas, o desmatamento evitado e o volume de 

água potável fornecida.

Programa Bolsa Verde

A preservação ambiental é a principal finalidade dos programas 

governamentais de pagamentos por serviços ambientais, tendo como fundamento 

o aumento da renda das famílias rurais beneficiadas, fato que contribui para 

a promoção do desenvolvimento rural sustentável. O Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental – Programa Bolsa Verde, instituído em 2011 pela Lei nº 

12.512/2011 e regulamentado pelo Decreto nº 7.572/2011 (Ministério do Meio 

Ambiente, MMA, 2011), foi desenvolvido com foco na população residente em 

áreas rurais prioritárias definidas pelo governo federal. 

A instrumentalização do PBV acontece por meio da colaboração entre o 

MMA e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

sendo requisito básico conforme a lei, a família estar cadastrada no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O CadÚnico é 
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uma base de dados mantida pelo MDS, que contém informações sobre famílias 

carentes, com a finalidade de identificá-las e permitir-lhes o eventual acesso a 

políticas de proteção social. Além dessa condição legal, buscou-se a integração 

do PBV com o Programa Bolsa Família, com a finalidade de fazer uso do 

mesmo sistema de pagamento – por intermédio da Caixa Econômica Federal – 

incluindo os benefícios. O valor do BV é de R$ 300,00 por trimestre, recebido 

através do cartão do Bolsa Família, ao qual é fixado um adesivo identificando 

a pessoa recebedora do PBV. O pagamento se dá por até dois anos, passível de 

renovação (Brasil, 2012). 

Para ter acesso ao programa, a família deve atender algumas condições 

sociais, o seu atendimento acontece por meio da elaboração de um cadastro dos 

potenciais beneficiários pelo MMA. É criado uma base de dados, com o registro 

de famílias residentes nestas unidades territoriais prioritárias, e encaminhadas 

ao MDS, que cruza as informações com os dados do CadÚnico e verifica se 

a família possui registro, se possui renda menor do que R$ 85,00 por pessoa 

e se é beneficiária do Bolsa Família. Uma vez atendidas tais condições, bem 

como as condicionantes ambientais (cobertura vegetal da área e existência de 

instrumento de gestão), a família é qualificada para acessar o PBV.

 Os objetivos principais do PBV são incentivar a conservação ambiental, 

promover a cidadania, aumentar a renda dos beneficiários que vivem em 

situação de extrema pobreza, melhorar suas condições de vida, fomentar a 

participação das famílias contempladas em ações de capacitação ambiental, 

técnica e profissional, proporcionando a inclusão social e produtiva dessas 

pessoas, conforme artigo 1º da Lei nº 12.512/2011. Quanto ao objetivo da 

conservação ambiental, o PBV considera duas disposições relevantes: a primeira 

é a manutenção da cobertura vegetal identificada na área em que a família reside 

e a segunda se refere ao uso sustentável, que consiste na exploração do meio 
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ambiente de modo a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis 

e dos processos ecológicos, resguardando a biodiversidade e os ecossistemas, 

propiciando o acesso de todos ao meio ambiente saudável. 

Os beneficiários do PBV devem promover o desenvolvimento sustentável 

dos recursos naturais existentes em suas propriedades, os quais devem estar 

contidos em áreas prioritárias de proteção. Essas são, conforme a legislação: as 

Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas Federais, as Reservas Federais 

de Desenvolvimento Sustentável, os Projetos de Assentamento Florestal, 

os Projetos de Desenvolvimento Sustentável, os Projetos de Assentamento 

Agroextrativista instituído pelo INCRA, e, por fim, outras áreas rurais indicadas 

pelo Comitê Gestor do Programa Bolsa Verde e definidas pelo Ministério do 

Meio Ambiente, conforme disposições do artigo 3º e incisos que o seguem da 

Lei nº 12.512/2011.

Método 

O propósito dessa pesquisa foi   investigar o perfil socioeconômico dos 

beneficiários PBV, no contexto dos assentamentos beneficiados pelo programa 

nos Municípios da APA da Serra da Esperança no Paraná, buscando uma maior 

compreensão da realidade pratica do programa.  Para isso, foi utilizada uma 

abordagem qualitativa, com caráter descritivo, buscando identificar os principais 

critérios, utilizados pelo MMA, para seleção dos beneficiários. 

A escolha da abordagem qualitativa nessa pesquisa se dá pelo fato da 

pesquisa qualitativa não se preocupar com a representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social ou 

de uma organização (MINAYO,2010).  Em relação aos objetivos, de acordo 

com a concepção indicada por Marconi  e Lakatos (2000) essa pesquisa se 

qualifica como descritiva, pois têm como finalidade principal a descrição das 
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características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento 

de relações entre variáveis.

Em referência aos procedimentos metodológicos utilizados, esta pesquisa 

está classificada como bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica 

porque se utilizou, na pesquisa, material de vários autores, enfocando 

principalmente temas como, serviços ambientais, pagamento por serviços 

ambientais, experiência por pagamentos ambientais, dentre outros assuntos. 

Também foram utilizados materiais obtidos em jornais, revistas e internet. A 

investigação também pode ser considerada documental, porque se valeu de 

documentos fornecidos pelo Ministério do Meio Ambiente, INCRA, EMATER 

e prefeituras municipais. Em referência ao tipo de pesquisa, esta pesquisa está 

pautada no estudo de caso, que segundo Yin (2001) é adequado quando se 

pretende investigar como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos.

Para a realização dessa pesquisa foram realizadas visitas in locu, entre os 

meses de novembro de 2016 a janeiro de 2017, nas comunidades de Bom Retiro, 

Evandro Francisco, 13 de novembro e Faxinal dos Rodrigues, beneficiadas 

pelo PBV, possibilitando uma análise dos fenômenos à medida que ocorrem, 

sem qualquer interferência significativa do pesquisador. Seu objetivo foi 

compreender o evento em estudo e ao mesmo tempo desenvolver novas teorias 

a respeito dos aspectos característicos do fenômeno observado.

No Paraná, no ano de 2017, eram contempladas 277 famílias na modalidade 

destinada a assentamentos da Reforma Agrária, geridos pelo INCRA. Destas 

254 se encontram no assentamento Celso Furtado no Município de Quedas 

do Iguaçu, localizado no centro-oeste do Estado. O universo empírico 

pesquisado apresenta a segunda maior quantidade de beneficiários do centro-

sul Paranaense, totalizando 13 famílias. As outras 10 famílias se encontram 

divididas nos municípios de Sulina, Lapa, Pinhão e Palmas, localizados no 

Sudoeste Paranaense.
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A coleta de dados aconteceu, entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, 

nas quatro comunidades da APA da Serra da Esperança beneficiadas pelo PBV, 

por meio de entrevista e visitas in locu. A população deste estudo foi composta 

por 13 beneficiadas pelo programa PBV. 

Analise dos Dados 

A área de proteção ambiental da serra da Esperança foi instituída pela 

Lei Estadual n. 9.905/92, tendo como intuito a proteção da região, por meio de 

uma iniciativa de um grupo de técnicos do então Instituto de Terras, Cartografia 

e Floresta (ITCF), atual Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Entre os meses 

janeiro e março de 1993 foram realizados levantamentos em campo para o 

estabelecimento do perímetro da APA da Serra da Esperança. Sua área após 

este levantamento ficou definida em 206.555,82 ha. 

A fonte de renda dos moradores beneficiários do PBV conta principalmente 

com o auxílio do Programa Bolsa Família do governo federal e do Programa 

Família Paranaense atingindo um percentual 63,7% de famílias, 26,89% conta 

com suplemento de aposentadorias (Tabela 1). O hábito alimentar incide em 

56,8% por meio da agricultura, 17,2% por meio de caça, 16,9% pesca e 9,1% 

via coleta extrativista.  Em relação à força do trabalho empregado na agricultura, 

86% utiliza exclusivamente o auxílio da mão-de-obra familiar e animal, não 

fazendo uso de qualquer tipo de equipamentos mecanizado. 

Quanto ao gênero 100% dos benificiários são do sexo feminino. Segundo 

relatórios do MMA, a maioria dos cadastrados como beneficiários do PBV são 

mulheres, sendo possível perceber esse dado na pesquisa realizada em campo, 

da amostra estudada todos os beneficiários são do gênero feminino. Esse 

número não se deve à ausência de assentados do gênero masculino como chefes 

de família, mas sim ao fato de que é a mulher que pleiteia políticas públicas 

destinadas ao grupo familiar, acessando, por exemplo, o CadÚnico e o Bolsa 
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Família, cadastros que integram a escolha de beneficiários para o Bolsa Verde.

Em relação à origem das famílias que ocuparam o local dos assentamentos, 

muitas famílias vieram de outras regiões do Estado Paraná, porém boa parte 

delas sãos oriundas dos próprios municípios. Constatou-se que as famílias, 

antes de sua integração aos Assentamentos estudados, viviam, em sua maioria 

(48%), em outras regiões do estado do Paraná. Nos relatos, os municípios 

citados foram Apucarana, Rolândia, Mauá da Serra e Cornélio Procópio. Há 

famílias que vieram de outros municípios, porém na mesma região que somam 

13% dos beneficiados. Detectou-se ainda que 39% das famílias entrevistadas 

são do mesmo Município, das localidades de Maderit, Cachoeira, Matão e São 

Domingos. Segundo os entrevistados na época do acampamento houve ampla 

divulgação das ações dos sem-terra, aliada ao fechamento de madeireiras que 

integrava a região e formava as comunidades de Maderit, Cachoeira e matão 

colaborando assim para o aumento de famílias que se integravam ao movimento 

sem-terra.

Em relação a idade, observa-se que 40% dos beneficiários possuem 

idades entre 41 e 50 anos; 30% estão entre 31 e 40 anos; 23% têm idades 

entre 21 a 30 e 51 a 60 anos; os entrevistados com mais de 61 anos somam 7% 

dos beneficiários. Logo é possível concluir que, quase em sua totalidade, os 

beneficiários do Programa Bolsa Verde estão em idade ativa, entre 20 e 60 anos.

Sobre a escolaridade dos beneficiários, 57% dos entrevistados possuem 

o Ensino Primário completo; 30% não concluíram o ensino primário, que 

corresponde do 1 ao 5 ano escolar e 13% são apenas alfabetizados. Os dados 

coletados apontam a importância de se proporcionar aos agricultores condições 

de dar prosseguimento aos estudos. Ao analisar outras variáveis, verificou-se 

que para 58% dos entrevistados a escola mais próxima de seus lotes se localiza 

de 5 a 12 km de distância. Para outros 37%, a escola fica a mais de 15 km.
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Tabela 1. Dados sociais e econômicos das comunidades estudadas

PERFIL SOCIAL

Gênero %

Masculino                                                                      
Feminino 

0
100

Faixa Etária / Anos %

10-20
21-30
31-40
41-50

Acima de 50

0
23
30
40
7

Meio de Comunicação %

Rádio 
Televisão 

Carta 
Celular 

Todos os itens

35
35
0,5
20
0,5

Energia Elétrica %

Não 
Sim  

0
100

Grau de Escolaridade %

Ensino Primário completo
Ensino Primário incompleto

Apenas alfabetizados

57
30
13

Meio de Locomoção %

Carro/motocicleta 
Ônibus 

Animais/carroça 
Bicicleta 

50
25
15
10
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Estrutura das casas %

Alvenaria 
Madeira 

Mista (Alvenaria/madeira)

0
0

100

Forma de organização %

Mão de obra familiar
Associação comunitária 

Mutirão 

0,5
54
41

Fonte: Pesquisa, 2017.

Constatou-se durante as visitas de campo que 100% dos beneficiários do 

PBV residem em casas em parte de alvenaria e parte de madeira e todos possuem 

energia elétrica. Em relação à água 40% utilizam a água de nascentes locais 

e 60%, de minipoço artesiano. 10% dos entrevistados ainda usam banheiros 

instalados fora da casa e 90% dentro de casa.

Uma das primeiras características encontradas nas comunidades estudadas 

é que todas as unidades têm como marco um alto nível de associativismo 

local por meio de associações de moradores. De maneira geral, a atuação das 

associações é bastante assídua em termos de representação de interesses da 

comunidade frente ao poder público, na organização de atividades produtivas e 

lúdicas, como festas religiosas e campeonatos esportivos.

No que diz respeito às áreas essenciais como educação e saúde os relatos 

foram variados. Em termos da educação, todas as áreas estudadas não possuem 

escolas instaladas na localidade, os estudantes se dirigem à sede do município 

ou a escolas em comunidades maiores. 

Em referência a saúde, há muita variação em termos de atendimento 

e estrutura.  Na maioria das unidades não há equipamento de saúde pública 
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instalado na comunidade, conjectura em que se é ainda muito usado a visita 

periódica de Agentes Comunitários de Saúde. Entretanto, alguns entrevistados 

criticaram a frequência escassa das visitas e apontaram a necessidade de recorrer 

a consultas particulares por falta de acesso na rede pública. De qualquer modo, 

é evidente que procedimentos e tratamentos mais complexos são realizados fora 

das comunidades, tornando evidente o custo do deslocamento a partir destas 

áreas, tanto em tempo quanto em recursos financeiros.

Em questões fundamentais como o acesso à energia elétrica, parece haver 

uma característica prevalecente de melhorias promovidas na última década. 

Todas as comunidades da pesquisa possuem acesso constante a energia elétrica. 

Já em relação ao saneamento básico a história é diferente. Isso porque nenhuma 

das comunidades pesquisadas tem acesso à água de qualidade para consumo 

humano, sendo que em alguns casos a escassez da água é um dos principais 

problemas enfrentados pelas famílias. O mesmo pode ser dito sobre a falta de 

sistemas de esgotamento adequados e de maneiras de lidar com o lixo produzido 

pelas pessoas, e esse muitas vezes acaba sendo despejado diretamente nos 

mananciais contaminando a água utilizada para consumo nos domicílios.

Em referência a renda agrícola das famílias beneficiárias, 48%, dos 

beneficiários possui renda agrícola média de 1 salário mínimo, seguida de 22% 

cujos rendimentos estão entre 1,5 e 2 salários mínimos. Essa categoria de análise 

corresponde ao valor declarado da comercialização dos produtos oriundos 

dos lotes. Considerando a peculiaridade da produção agrícola, que por vezes 

envolve sazonalidades e, resultando em oscilações de preços e quantidades, 

optou-se por qualificar a renda estimada em frações de salário mínimo vigente. 

Nas extremidades, 4% dos beneficiários afirmaram ter renda agrícola de até 0,5 

salário mínimo e 17% declararam não possuir renda agrícola. Segundo dados do 

IBGE (2011), a renda de 32% das famílias residentes na zona rural representa 
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um quarto do salário mínimo per capita, contra menos de 10% na zona urbana 

(IBGE, 2011).

Sobre a renda total do grupo familiar, nesse conjunto encontram-se 

acumuladas todas as rendas recebidas pelo grupo familiar, ou seja, somam-

se a renda agrícola, pensões, aposentadorias, trabalho braçal realizado para as 

empreiteiras da região, bem como os valores oriundos das políticas públicas 

que beneficiam o grupo familiar, como Programa Bolsa Família, Bolsa jovem 

e o próprio Programa Bolsa Verde. A renda total mensal percebida pelo grupo 

familiar dos entrevistados tem 13% na faixa de 1 salário mínimo, 17% entre 

1 e 1,5 salário mínimo, 48% com rendimentos de 1,5 até 2 salários mínimos e 

outros 22% informaram ter renda acima de 2 salários mínimos.

 Foi verificado que nos Assentamentos estudados existem beneficiários que 

recebem pensões, aposentadorias e outros auxílios como Bolsa Verde e Bolsa 

Família. Para vários desses entrevistados, o valor dos auxílios é significativo 

na renda total familiar, visto que mais de 74% das famílias encontravam-se em 

patamares de renda agrícola de até 1 salário mínimo, sensivelmente modificado 

quando se observa a renda total e o incremento dos auxílios financeiros.

Perfil Ambiental 

Segundo os dados coletados às reservas ambientais das comunidades são 

coletivas e não individuais, isso ocorre devido a divisão feita pelo INCRA no 

início dos assentamentos. Diante desse fator as comunidades acabam encontrado 

um empasse diante do PBV, já que esse é direcionado para a manutenção das 

reservas, porém o índice de recebimento do benefício dentro dos assentamentos 

não chega a 10%. 

Com referência ao lixo 90% dos beneficiários do programa enterram ou 

queimam o lixo no próprio lote, em lugar especifico. Esse tipo de ação não é 
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considerada uma prática sustentável para a conservação do solo, pois o descarte 

de resíduos sólidos sem tratamento e em locais inadequados pode ocasionar 

diversos danos ao meio ambiente, como contaminação da água, do solo e dos 

alimentos e, consequentemente, afetar a saúde humana (SILVA et al., 2014).

Tabela 2: Dados Ambientais comunidades estudadas

PERFIL AMBIENTAL

Reserva Ambiental %

Coletiva 
Individual 

100
0

Descarte Lixo %

Queimam 
Enterram

Rio 
Coleta 

Não sabem 

45
45
0
0
10

Impactos ambientais presenciados
na Comunidade

%

Lixo 
Queimadas 

Poluição de nascentes 
Desmatamento 

Degradação solo

10
40
0,5
30
15

Ações de Redução  dos impactos ambientais nas 
comunidades 

%

Plantio de mudas 
Proteção de nascentes 

Palestras e oficinas de conscientização 
Nenhuma ação 

10
30
0
60

Fonte: Pesquisa, 2017.
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Voltamos a salientar, que o intuito do PBV é a conservação e proteção 

ambiental, logo a questões das reservas legais dentro dos assentamentos 

deveriam ser olhadas de forma diferenciada, já que nem todos os integrantes se 

sentem na obrigação de ajudar na sua manutenção, pois não são beneficiários 

do PBV. 

Em relação aos impactos ambientais mais apontados pelos beneficiários 

pode-se destacar as queimadas, que ocorrem de maneira desregrada devido a 

prática de roça e o desmatamento, que ocorre devido aos preços pagos pela 

madeira. Outro ponto a ser considerado é a falta de um modo adequado de 

recolhimento do lixo, tendo em vista que a comunidade não conta com nenhuma 

ajuda governamental para melhorar esse ponto. 

Conclusões 

Por meio dessa pesquisa foi possível concluir que, embora os beneficiários 

do PBV possuam o perfil enquadrado no   CadÚnico, ao mesmo tempo eles 

compõem um grupo com particularidades que o tornam um grupo peculiar em 

relação aos cadastrados como um todo. No ano de 2017, havia cerca de 72 

mil famílias beneficiárias do PBV, o que representa menos de 1% do total das 

famílias que compõem o CadÚnico.   O perfil das condições domiciliares dos 

beneficiários do PBV revelou que todas as famílias beneficiárias residem em 

área rural. Como as áreas rurais, de modo geral, têm menos infraestrutura do 

que as áreas urbanas, isto se reflete nas condições humanitárias desse grupo. 

Apesar de ter sido encontrado um alto grau de associativismo dentro 

das comunidades, este é insuficiente quando o assunto é educação e saúde. Os 

serviços de saúde e educação não são ofertados nas comunidades beneficiarias, 

devido principalmente à distância que estas se encontram. A rotatividade de 

famílias dentro dos assentamentos é considerada um entrave para as conquistas 
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do associativismo local, já que quase 50% das famílias vieram de outros locais 

do estado. No que tange aos serviços de energia elétrica, todas as comunidades 

da pesquisa possuem acesso constante a energia elétrica. Contudo essas 

comunidades não têm acesso a serviços básicos de saneamento. 

O PBV por fazer parte do Programa “Brasil Sem Miséria” só beneficia 

as famílias em situação de extrema pobreza, provocando assim conflitos e 

desconfortos na execução do programa, já que a reserva legal dos territórios 

beneficiado são de responsabilidade de todos os membros. Logo está se tornando 

comum dentro desses territórios, o sentimento de insatisfação de famílias que 

não recebem o benefício e, assim, não se sentem envolvidas ou obrigadas a 

colaborar para a manutenção da cobertura vegetal daquele território, o que é um 

elemento essencial da concessão ou não do benefício. Percebe-se que o Bolsa 

Verde e sua concepção, foi, como outros programas semelhantes, incapaz

As informações aqui exibidas revelaram que, embora possuam perfil 

para estar no CadÚnico, os beneficiários do PBV possuem condições de vida 

mais precárias do que o conjunto dos indivíduos cadastrados no CadÚnico. 

O PBV enfrenta diversos problemas, entre eles a falta de informação; falta 

de monitoramento, sendo muitas vezes encarado por muitos apenas como um 

instrumento de transferência de renda, não havendo qualquer penalidade para 

aqueles que não realizam a conservação. Muitos dos beneficiários ainda pensam 

que o PBV é um complemento do Bolsa Família. 

Assim, é possível verificar que além de condições de vida mais humanas, 

os beneficiários do PBV necessitam de capacitação quanto regras do Programa. 

O PBV tem um amplo potencial de fazer a diferença na vida de muitas famílias, 

mas para isso, o programa necessita realmente ter foco, e vir acompanhado 

de informação, capacitação e de cursos para as famílias, acompanhando as 

atividades e monitorando a conservação.
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