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Carta do Editorial

Esta edição da revista Multiface apresenta várias mu-
danças. Primeiro, o formato e a aparência da revista 
foram totalmente modificados: a Multiface agora vem 
em tamanho menor, facilitando o manuseio da revis-
ta. A aparência também foi bastante modificada com a 
adoção de um visual mais limpo, que não sobrecarrega 
a visão e permite ao leitor focar mais no conteúdo. O 
logotipo da Multiface, já reconhecido na Faculdade de 
Ciências Econômicas, foi mantido e estabelece a cone-
xão entre as edições passadas e as futuras. 

Todas essas mudanças foram feitas em parceria com o 
PET-Arquitetura, que aplicou à Multiface a experiência 
obtida na revista Parahyba. Mais do que o produto ma-
terial da parceria, o que obtém-se aqui é uma aproxi-
mação entre diferentes PETs e diferentes unidades, um 
movimento que se identifica com a busca pela interdisci-
plinaridade que vigora no ambiente universitário atual.

No entanto, as mudanças foram além daquelas mate-
riais. Nesta edição aparecem pela primeira vez os tex-
tos introdutórios. Ao contrário dos artigos acadêmicos 
tradicionais, esses textos são voltados para as pessoas 
que estão apenas começando a trilhar seus caminhos 
na universidade. Por isso, o propósito desses textos é 
apresentar ao leitor algum conceito, teoria ou campo 
de pesquisa. Os dois primeiros textos desse tipo, que 
figuram nessa edição, apresentam o leitor à ciência 
pós-moderna e à economia feminista. O leitor notará 
também que há uma seção de “sugestões de leitura” 
ao fim de cada texto. As sugestões procuram propor 
ao leitor os passos iniciais caso tenha se interessado 
pelo tema apresentado.

Além dos textos introdutórios, há outra mudança im-
portante: a partir desta edição as entrevistas serão 
guiadas pelos mesmos propósitos dos textos introdu-
tórios. Nesta edição o Professor José Luís Oreiro, da 
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Universidade de Brasília, introduz os conceitos básicos 
da escola pós keynesiana de economia. A entrevista é 
guiada pelos eventos da crise econômica que começou 
em 2007, mas ainda parece não ter ido embora, princi-
palmente na Europa e nos Estados Unidos. Ao fim  da 
entrevista o Professor Oreiro também deixa suas su-
gestões de leitura para aqueles interessados na escola 
pós keynesiana.

Além destas mudanças, a Multiface mantém o espaço 
dedicado à publicação de trabalhos dos alunos de gra-
duação. A seção de artigos acadêmicos conta com um 
artigo de três alunas do curso de Ciências Econômicas 
tratando da circulação monetária no período colonial. 
A seção de cases traz dois trabalhos realizados pela 
UFMG Consultoria Júnior (UCJ), empresa júnior da Fa-
culdade de Ciências Econômicas da UFMG, que man-
tém a parceria bem-sucedida com a revista Multiface.

A Multiface gostaria, por fim, de convidar os alunos a 
contribuírem para as próximas edições. Os interessa-
dos podem entrar em contato através do novo e-mail 
- editorialmultiface@gmail.com. O novo portal da re-
vista também está disponível: http://revistamultiface.
wordpress.com.

Boa Leitura!
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Entrevista com José Luís Oreiro

Editorial Multiface

José Luís Oreiro é Doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professor adjunto 
do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Oreiro é um dos 
expoentes da escola pós keynesiana no Brasil, com mais de 70 artigos publi-
cados em períodicos nacionais e internacionais, inclusive no Journal of Post 
Keynesian Economics. Além disso, Oreiro escreve artigos de opinião para vá-
rios jornais, dentre eles o Valor Econômico. Na entrevista abaixo, feita via e-
-mail, José Luís Oreiro aborda alguns dos pontos fundamentais do paradigma 
teórico pós keynesiano.

1. O economista Robert Lucas, um dos precursores da 
escola das expectativas racionais, afirmou que não 
é mais necessário ler a Teoria Geral do Emprego, do 
Juros e da Moeda, de John Maynard Keynes. Como o 
senhor avalia a importância da obra de Keynes para o 
entendimento das condições econômicas atuais?

Não concordo com o Lucas. A Teoria Geral de Keynes é 
uma obra fundamental para aqueles que desejam en-
tender o funcionamento de uma economia capitalista 
moderna. Os modelos usados por Lucas e pelos novos-
-clássicos são relativamente sofisticados do ponto de 
vista matemático, mas representam economias extre-
mamente primitivas. Os modelos de equilíbrio geral 
dinâmico usados pelos novos-clássicos representam 
economias onde (i) nenhuma transação pode ocorrer 
a “falsos preços”, ou seja, preços para os quais a oferta 
e a demanda de cada mercadoria são iguais, (ii) a deci-
são de contratação de insumos e a venda da produção 
acabada no mercado são simultâneas de maneira que 
as empresas não necessitam financiar a atividade de 
produção e (iii) os mercados são completos no senti-
do Arrow-Debreu. Nesse tipo de economia não existe 
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nenhum espaço para a moeda e o sistema financeiro. 
Os novos-clássicos só conseguem incluir moeda nos 
seus modelos por intermédio de “short-cuts” como as 
hipóteses de “cash-in-advance” ou a inclusão, a força, 
da moeda na função utilidade dos agentes. Sem es-
sas hipóteses, indivíduos racionais não demandariam 
moeda, nem como meio de pagamento, no mundo su-
posto pelos novos-clássicos. Isso porque nesse tipo de 
economia, parafraseando Frank Hahn, “existe um pre-
ço cotado hoje, para um guarda-chuva a ser entregue 
em Cambridge, no Natal de 2112, se chover”. Em outras 
palavras, os mercados são completos de maneira que 
todas as transações podem ser efetuadas e liquidadas 
em t=0. Como não existem transações a serem reali-
zadas depois de t=0, apenas entrega de mercadorias, 
também não há espaço para a moeda como meio de 
pagamento, e menos ainda como reserva de valor. 
Também não há espaço para o sistema financeiro, 
particularmente para bancos. Daqui se segue que a 
economia suposta por Lucas e pelos Novos-Clássicos 
é, no fundo, uma barter economy. Se isso é verdade en-
tão com que autoridade Lucas afirma que a leitura da 
Teoria Geral é desnecessária? Acaso ele quer afirmar 
que a análise de uma economia não-monetária, onde o 
sistema financeiro é inexistente, é mais relevante para 
o entendimento sobre o funcionamento de uma eco-
nomia capitalista moderna do que a Teoria Geral de 
Keynes, a qual foi escrita para dar conta da análise de 
uma Economia Monetária de Produção? O problema é 
que esse pessoal do mainstream americano confunde 
formalismo com relevância.  

2. Atualmente existe uma grupo de economistas consi-
derados novos keynesianos. Qual a principal diferença 
entre esse grupo de economistas e aqueles que ado-
tam o paradigma pós keynesiano? O senhor os consi-
deraria como economistas realmente keynesianos?
Os Novos-Keynesianos podem ser classificados em 
primeira e segunda geração. Nos trabalhos da pri-
meira geração de novos-keynesianos (Stiglitz, Romer 
e Mankiw) o objetivo eram simplesmente mostrar a 
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compatibilidade entre o suposto tradicional neoclássi-
co de comportamento racional e os resultados da “ve-
lha” macroeconomia Keynesiana. Mais especificamente 
tratava-se de responder o porque agentes econômicos 
racionais mantinham preços e salários nominais rígi-
dos face a uma queda da demanda agregada, quando 
essa rigidez era a responsável pela queda da produção 
e do emprego, a qual afetava de maneira adversa aos 
agentes econômicos em seu conjunto. A resposta des-
sa primeira geração de novos-keynesianos foi mostrar 
que num contexto no qual existem custo de ajusta-
mento de preços e onde as imperfeições no processo 
de seleção e monitoramento dos trabalhadores pode 
dar origem a rigidez de salário real, pode ser do in-
teresse privado das empresas manter os preços dos 
seus produtos inalterados face a uma queda da de-
manda agregada. 

Os novos-keynesianos de segunda geração (Woodford 
e Galí) foram muito além disso. Eles resolveram repli-
car a mesma metodologia de construção de modelos 
dos novos-clássicos e adotaram o assim chamado “mo-
delo de equilíbrio geral estocástico dinâmico”, ou seja, 
a versão inter-temporal do modelo de equilíbrio geral 
Arrow-Debreu para uma economia sujeita a “incerteza”, 
ou seja, na qual o resultado das decisões dos agentes 
econômicos é condicional ao “estado da natureza”. Foi a 
rendição final dos novos-keynesianos a hipótese de ex-
pectativas racionais. A diferença dos modelos DSGE dos 
novos-keynesianos com respeito ao dos novos-clássicos 
é que nos primeiros se impõe, de forma puramente ad-
-hoc, a existência de rigidez de preços. A justificativa 
para esse procedimento é que os modelos DSGE são a 
forma “correta” para se analisar os efeitos dinâmicos 
das políticas econômicas. Dessa forma, deve-se sacrifi-
car a relevância no altar do formalismo.
Eu tenho alguma simpatia pelos novos-keynesianos de 
primeira geração, mas acho um completo non-sense 
o trabalho feito pelos novos-keynesianos de segunda 
geração. Particularmente acho que o velho e antiqua-
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do modelo IS-LM-BP (ou sua versão remasterizada, o 
modelo IS-RM-BP) muito mais relevante para o enten-
dimento a respeito do funcionamento de uma econo-
mia capitalista moderna do que o modelo DSGE. 

Quanto a considerar os novos-keynesianos como “real-
mente keynesianos” está claro que não considero. Não 
se trata de ter uma visão “fundamentalista” da obra de 
Keynes. Longe disso. Mas qualquer pessoa que tenha 
minimamente lido a Teoria Geral sabe que a economia 
ali apresentada não guarda nenhuma relação com a 
economia representada pelos modelos DSGE. Trata-se 
de uma apropriação indébita do nome de Keynes. 

3. A zona do euro está passando por um período de 
crise em que alguns países têm enfrentado grande 
dificuldade para pagar as dívidas contraídas ante-
riormente. Em reposta a essa situação várias medidas 
de austeridade foram adotadas com apoio do Fundo 
Monetário Internacional e do Banco Central Europeu. 
Como o senhor avalia essas medidas?

Acho que essas medidas não vão funcionar. A crise 
atual da área do Euro não está relacionada com gover-
nos gastadores que se endividaram em excesso, mas 
com o fato de que os países que compõe a área do 
Euro perderam a capacidade de imprimir sua própria 
moeda, de tal forma que os mercados de títulos sobe-
ranos estão sujeitos ao que eu denomino de “corrida 
para liquidez”, algo que é muito próximo em essência a 
uma corrida bancária. Considere que os detentores de 
títulos de um país como a Itália, por exemplo, passem 
a desconfiar, a partir de um determinado momento, 
da capacidade desse país em honrar as suas obriga-
ções financeiras. Nesse caso, cada investidor tomando 
individualmente pode até não acreditar num default 
soberano, mas pode ficar incerto a respeito do com-
portamento dos demais investidores. Nesse contexto, 
se houver uma corrida para a liquidez, ou seja, se to-
dos os demais n-1 investidores (ou uma fração signifi-

Entrevista: José Luís Oreiro
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cativa dos mesmos) resolverem liquidar suas posições 
em títulos da Itália, o preço de mercado desses títulos 
irá despencar, gerando uma grande perda de capital 
para o investidor que mantiver sua posição em títulos 
do governo desse país. Daqui se segue que cada inves-
tidor individual terá um forte incentivo a se desfazer 
de suas posições antes que todos os demais o façam. 
Como todos tem o mesmo incentivo o resultado é uma 
corrida para a liquidez, onde o preço dos títulos sobe-
ranos despenca e, consequentemente, a taxa de juros 
aumenta muito. A depender da extensão da elevação 
da taxa de juros, a dívida pública pode se tornar insus-
tentável, o que realiza as profecias pessimistas dos in-
vestidores. A única forma de se evitar esse “equilíbrio 
ruim” é por intermédio do compromisso (que pode ser 
implícito) da autoridade monetária com a monetização 
da dívida pública em casos de “corrida para a liquidez”. 
Se o compromisso for crível então a corrida para a li-
quidez não irá ocorrer e a autoridade monetária não 
será obrigada a comprar os títulos soberanos. 

Austeridade não é substituto para a função de em-
prestador de última instância. Isso porque a austerida-
de num momento de recessão atua apenas no sentido 
de aprofundar a queda do nível de renda e de empre-
go, reduzindo assim a arrecadação de impostos e, por-
tanto, a capacidade dos governos de fazer frente aos 
seus compromissos financeiros. 

4. A interpretação pós keynesiana trata como possível 
que uma economia mantenha sistematicamente uma 
taxa de juros maior do aquela considerada neutra - 
isto é, aquela que proporciona plena utilização da ca-
pacidade produtiva da economia. Podemos considerar 
que a economia brasileira tem uma taxa de juros muito 
acima da taxa neutra? Por quais razões isso ocorre?

O Brasil possui uma taxa de juros sistematicamente 
elevada para os padrões internacionais, mesmo quan-
do comparamos com outros países em desenvolvimen-
to. Os economistas brasileiros, das mais diversas ten-
dências, tem apresentado diversas explicações para o 
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fenômeno, mas não existe um consenso na literatura 
brasileira sobre qual seja a causa dos juros elevados 
no Brasil. Eu acredito que uma explicação possível 
para esse fenômeno seja o fato de que o passado de 
alta inflação experimentado no Brasil, ao expandir 
enormemente o sistema financeiro e a demanda por 
substitutos próximos da moeda corrente, criou uma 
“cultura rentista” em nosso país, na qual os indivíduos, 
das mais diversas classes sociais, ficaram viciados em 
juros elevados sobre aplicações com liquidez diária e 
risco praticamente zero. Essa cultura rentista pode ter 
gerado uma taxa de juros convencional muito alta, o 
que cria um piso abaixo do qual o Banco Central não 
consegue colocar a taxa de juros sob risco de perder 
totalmente a credibilidade por parte do público. Nes-
se contexto, a redução da taxa de juros torna-se um 
processo extremamente lento, realizado ao longo de 
vários ciclos de taxa de juros, onde a cada ciclo a taxa 
de juros média é ligeiramente mais baixa do que no 
ciclo anterior. Dessa forma, o público lentamente revê 
suas convenções sobre o valor “normal” da taxa de ju-
ros, permitindo assim ao Banco Central prosseguir no 
processo de redução de juros sem por em risco a cre-
dibilidade da política monetária. 

5. A formação da taxa de juros e as causas da inflação 
são explicadas de maneira diferente pelo teoria pós 
keynesiana. Como seria a gestão da política monetá-
ria sob uma perspectiva pós keynesiana e no que ela 
difere da gestão ortodoxa? Quais seriam os objetivos 
e  os mecanismos de ajuste adotados pela autoridade 
monetária?

Deve-se observar que não existe um consenso entre os 
economistas pós-keynesianos sobre qual a forma ideal 
de condução da política monetária. Podemos identifi-
car pelo menos duas posições sobre o tema. A primeira 
posição atribui um papel fundamental para a política 
salarial no processo de controle da inflação (vejam o 
livro de Hansjorg Herr e Milka Kasandziska, Macroeco-
nomic Policy Regimes in Western Industrial Countries, 
publicado em 2011 pela Routledge). A ideia aqui é que, 

Entrevista: José Luís Oreiro
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no longo-prazo, existe uma forte correlação entre a in-
flação salarial e a evolução do deflator implícito do PIB, 
de tal maneira que o controle do primeiro implica no 
controle do segundo. Nesse contexto, a política salarial 
deve seguir uma regra segundo a qual a taxa de varia-
ção dos salários nominais deve ser igual ao crescimen-
to da produtividade do trabalho acrescido da meta 
de inflação. Os salários não podem ser corrigidos pela 
inflação passada em nenhuma circunstância, mas ape-
nas pela meta de inflação perseguida pela autoridade 
monetária. Essa regra de reajuste dos salários nomi-
nais facilita a convergência da taxa de inflação com 
respeito a meta, fazendo com que o Banco Central pos-
sa manter a estabilidade da taxa de inflação com uma 
dosagem menor de taxa de juros. Nesta abordagem, a 
taxa de juros é um instrumento meramente auxiliar, 
embora fundamental, no controle da taxa de inflação. 
Sua função é impedir que a inflação apresente grandes 
desvios, ainda que temporários, com respeito a meta 
de médio e longo-prazo, em decorrência de pressões 
de demanda que induzam ao aumento das margens de 
lucro por parte das empresas. Isso por sua vez atua 
no sentido de conferir aos sindicatos a segurança de 
que reajustes de salário nominal com base na meta de 
inflação, ao invés de baseados na inflação passada, não 
irão proporcionar perdas salariais para seus filiados. 
Em resumo, nessa abordagem, o controle da taxa de 
inflação é conseguido por intermédio da coordenação 
entre as políticas monetária e salarial. 

A segunda posição, a qual poderíamos chamar de “Key-
nesianismo vulgar”, acredita que o grande problema 
das economias capitalistas é a tendência a um estado 
de semi-depressão devida a escassez crônica de de-
manda agregada (ou seja, uma situação na qual a pou-
pança de pleno-emprego supera o investimento). Para 
manter a economia operando com pleno-emprego é 
necessário então que o governo incorra no déficit fiscal 
necessário para absorver o excesso de poupança de 
pleno-emprego. A sustentabilidade do déficit fiscal no 
longo-prazo exige que a política monetária seja então 
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usada para manter a taxa real de juros ligeiramente 
abaixo da taxa de crescimento do produto real, de for-
ma a impedir o aumento exponencial da relação dívida 
pública/PIB. O controle da taxa de inflação seria obtido, 
nesse contexto, pela adoção de um regime de taxa de 
câmbio fixo combinado com controles fortes, se não 
proibição total, dos fluxos de capitais internacionais 
de curto-prazo aos moldes do prevalecente durante o 
Acordo de Bretton Woods. 

Pessoalmente tenho muito mais simpatia pela primei-
ra posição do que pela segunda. É possível que eco-
nomias como a Japonesa ou mesmo a Alemã tenham 
um problema crônico de “excesso de poupança” de 
tal forma que seja necessário um grande déficit fiscal 
(ou um grande saldo comercial) para manter o pleno-
-emprego. Mas certamente não é o caso de economias 
como a dos Estados Unidos ou do Brasil. Além disso, 
controlar a inflação por intermédio da adoção de um 
regime de câmbio fixo só seria viável no bojo de uma 
ampla reforma do sistema financeiro internacional, 
algo que parece inviável num mundo multi-polar. 

6. A crise de 2007-08 abalou a teoria econômica or-
todoxa diante de sua incapacidade de lidar com os 
problemas que surgiram. Desde então foi possível 
perceber aumento no interesse pela perspectiva pós 
keynesiana dentro do meio acadêmico? Como o senhor 
avalia a situação dessa corrente teórica no Brasil?

A crise de 2007-08, a qual ainda não terminou, aumen-
tou o interesse do público em geral tanto por Keynes 
como por Marx. No Brasil observamos um aumento do 
interesse, tanto dos estudantes de economia como 
do público em geral, pelas ideias de Keynes e de Pós-
-Keynesianos. Em nosso país a escola Pós-Keynesiana 
é bastante forte e atuante. O pensamento Pós-Key-
nesiano é largamente difundido entre os cursos de 
graduação e pós-graduação em economia no Brasil 
em função da presença de professores/pesquisadores 
dessa corrente teórica. Atualmente os centros mais re-

Entrevista: José Luís Oreiro
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presentativos do pensamento pós-keynesiano no Bra-
sil ainda são o Instituto de Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e o Instituto de Economia da 
Universidade Estadual de Campinas. Mas outros cen-
tros também tem se destacado na docência e pesquisa 
com base nessa corrente teórica. Aqui cabe destacar a 
UFRGS, a UFMG e a UnB. Não posso deixar de mencio-
nar a importância para essa corrente de pensamento 
da criação, em 2008, da Associação Keynesiana Brasi-
leira. Este ano faremos em São Paulo o V Encontro In-
ternacional da AKB. Atualmente a AKB conta com mais 
de 100 filiados, número que aumenta a cada ano. 

7. O senhor e outros economistas pós keynesianos tem 
participação ativa em alguns veículos de mídia con-
vencional. Você acredita que os meios de comunicação 
tem concedido mais espaço para essa interpretação 
distinta da economia?

Com certeza. Atualmente os economistas pós-keyne-
sianos tem um espaço bastante considerável em jor-
nais como o Valor Econômico. Outros veículos de mídia 
convencional nos contatam regularmente para saber 
nossa opinião sobre assuntos diversos. A ditadura do 
pensamento único prevalecente até 2005 terminou no 
Brasil. 

8. A Revista Multiface tem como um de seus objetivos 
principais despertar o interesse dos alunos de gra-
duação para a pesquisa acadêmica. O senhor poderia 
recomendar algum livro ou artigo para aqueles que 
desejam iniciar seus estudos na área de economia pós 
keynesiana?

Recomendo dois livros. O primeiro, do Marc Lavoie, in-
troduction to post-keynesian economics, publicado em 
2009 pela Palgrave Macmillan. O segundo do Thomas 
Palley, post keynesian economics, publicado em 1996 
também pela Palgrave Macmillan. 

Editorial Multiface
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PDCA - Desenvolvendo uma 
cultura de gestão focada em 
resultados através da orientação 
de professores seniores
Verônica Fujise

Tema: terceiro setor.
Empresa: UFMG Consultoria Júnior

Resumo

O projeto surgiu a partir de objetivos comuns de três organizações envolvi-
das: uma instituição beneficente recém-criada, a UCJ e a ONG beneficiada. 
O objetivo principal era melhorar a gestão da ONG, através de um planeja-
mento estratégico e com isso, possibilitar o desenvolvimento e crescimento 
das organizações participantes. O projeto foi baseado no ciclo PDCA, fazendo 
com que a equipe executora tivesse maior conhecimento a respeito desse 
método de gestão e de outras ferramentas que complementaram a execu-
ção das etapas. 

A parceria foi importante para a UCJ envolvida e para execução do proje-
to, pois possibilitou a transferência de conhecimento de empresas seniores 
para o meio júnior, fazendo com que o método pudesse ser utilizado em ou-
tros projetos, além de desenvolver os membros da UCJ. A ONG para qual o 
projeto foi executado, melhorou sua gestão e seus resultados, fazendo com 
que, futuramente, mais jovens possam ser atendidos com maior qualidade.

Introdução

O projeto teve como objetivo principal melhorar a ges-
tão de uma organização não governamental através 
de um planejamento estratégico e contou com três 
organizações envolvidas: uma instituição beneficente 
recém-criada, a UFMG Consultoria Jr. e a ONG benefi-
ciada. A ONG é a maior e mais antiga organização de 
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educação prática em negócios, economia e empreen-
dedorismo do mundo, mantida pelo setor privado e 
que possui unidades em todos os estados brasileiros. 
A recém-criada instituição sem fins lucrativos tem 
como foco principal a transferência das melhores e 
mais modernas práticas de gestão do setor privado 
para o setor público. A proposta do projeto-piloto em 
parceria com a UCJ visou repassar metodologias e co-
nhecimentos do meio empresarial para instituições 
públicas e organizações não governamentais, capa-
citando os empresários juniores para a execução e o 
gerenciamento do projeto. 

A UCJ foi escolhida para efetuar tal projeto e a institui-
ção beneficente comprometeu-se a direcionar, plane-
jar e ensinar toda a metodologia necessária à realiza-
ção do mesmo. Observando que sendo uma proposta 
inovadora e com um alto nível de conhecimento envol-
vido, a diretoria da UCJ decidiu custear o projeto, a fim 
de proporcionar aos seus membros aprendizado e ca-
pacitação para a aplicação de metodologias utilizadas 
por empresas seniores. Além disso, o projeto foi aceito 
pela EJ, visto que condiz com sua missão que é desen-
volver membros conscientes do seu papel social, visan-
do o desenvolvimento e crescimento dos mesmos.

O método gerencial utilizado para o planejamento e a 
execução do projeto foi o PDCA. Assim, foi possível de-
tectar os principais problemas da ONG e promover um 
alinhamento de sua estratégia com sua missão e visão.
Desenvolvimento: O projeto foi baseado e adequado ao 
ciclo PDCA, um método de gestão que traça o melhor 
caminho para se alcançar uma meta. Ele é composto 
por quatro etapas principais, são elas: Plan (planejar), 
Do (executar, colocar o trabalho em prática), Check 
(verificar a efetividade das ações) e o Act (atuar nos 
processos em função dos resultados e padronizar). Em 
sua etapa inicial – “Plan” – foi possível visualizar quais 
eram os principais gargalos presentes na organização 
e definir quais eram os principais norteadores para o 
planejamento estratégico. Para isso, houve as etapas 
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de entrevistas com pessoas em posições - chave, para 
identificar e definir claramente os problemas. Logo 
após, foi feito um mapeamento da cadeia de valor e a 
elaboração do DEP (Diagrama de Escopo do Projeto), 
que visa ilustrar as principais interfaces da organiza-
ção através de suas entradas e saídas, do processo 
principal da instituição - explicitando as etapas da exe-
cução do mesmo - dos requisitos necessários para que 
tal processo ocorra e os instrumentos, ou seja, as áreas 
de apoio, a fim de se identificar as principais oportuni-
dades de melhoria no processo como um todo. Assim, 
foi possível obter uma visão mais ampla do ambiente 
em que a organização estava inserida e qual era o seu 
funcionamento interno, além de investigar e identificar 
as características específicas dos problemas sob dife-
rentes pontos de vista. Logo após, houve uma análise 
de todos os processos que apresentavam problemas e 
um diagnóstico de cada um foi feito pela equipe. O mé-
todo dos “5 porquês”, visando identificar a causa-raiz 
dos problemas, e o Diagrama de Ishikawa, com fins se-
melhantes, foram as principais ferramentas utilizadas 
nessa etapa. 

Com as informações analisadas, foi possível obter 
uma ampla visão da organização, essencial à elabo-
ração dos norteadores do planejamento estratégico. 
De acordo com a metodologia BSC (Balanced Score-
card), os objetivos estratégicos foram definidos a fim 
de traçar as principais metas pelo qual todas as áreas 
da organização iriam trabalhar, a fim de que a visão 
fosse atingida. Por isso, todos os objetivos foram inter-
ligados e a relação de causa-e-efeito foi estabelecida 
entre eles, a fim de convergir os esforços de todos na 
organização para o mesmo fim, mostrando que cada 
área depende da outra e por isso, os resultados tam-
bém são interligados.

Os objetivos estratégicos, portanto, foram representa-
dos visualmente através do mapa estratégico. De acordo 
com o BSC, o mapa possui quatro principais perspectivas, 
são elas: financeira, clientes, processos internos, aprendi-

Case: PDCA
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zado e crescimento. Como a ONG não tem a perspectiva 
financeira como a mais importante, o mapa estratégico 
do projeto foi adaptado à realidade do cliente.

Nesta etapa, também foi elaborado um plano de co-
municação que teve como objetivo gerar compromisso 
dos colaboradores perante a organização e o projeto, 
obter uma participação mais ativa e agregadora, ali-
nhar todos os esforços a um objetivo comum e disse-
minar os resultados obtidos através do trabalho rea-
lizado. Para isso, foram feitas quatro recomendações 
por parte da equipe executora do projeto, são elas: a 
confecção de um banner do mapa estratégico, um qua-
dro de gestão à vista, no qual todos poderiam visuali-
zar suas metas e seus resultados, um plano de fundo 
padrão para todos os computadores com a missão e 
a visão da organização e o envio de newsletter para 
mantenedores e voluntários com o intuito de disse-
minar os resultados e tornar a relação mais próxima, 
aumentando a transparência da organização frente à 
sociedade. Logo após, foi possível definir as metas e 
desdobrá-las, além de determinar os indicadores de 
acompanhamento. Essa etapa foi muito importante, 
pois com o auxílio da diretoria e da gerência da ONG, 
pudemos estabelecer as metas e transformá-las em 
números, algo importante para o gerenciamento dos 
resultados futuros. 

Posteriormente, foi feita a definição das recomenda-
ções e sua priorização se deu através de critérios que 
valorizaram as ações que poderiam ter maior impacto 
na implementação do planejamento estratégico. A efeti-
vidade dessas recomendações foi estabelecida através 
da elaboração dos planos de ação de sustentação a par-
tir do método 5W2H. Esta etapa foi crucial para organi-
zar e controlar os processos, através da estruturação de 
ferramentas que possibilitou o controle dos resultados. 
Isso foi essencial para que as causas dos problemas fos-
sem atacadas diretamente e efetivamente. 

O projeto chega à etapa “Do”, do ciclo PDCA, com a 
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equipe da UCJ responsável pelo gerenciamento dos 
planos de ação e os funcionários da ONG responsáveis 
pela execução, fazendo com que houvesse um maior 
envolvimento deles com o projeto e com a organização. 
Com isso, foi possível a continuidade do ciclo PDCA, 
uma vez que todos os funcionários entraram em con-
tato com o método. Foram executados 18 planos de 
ação simultaneamente e a utilização do MS Project foi 
essencial para o acompanhamento e gerenciamento 
pela equipe da UCJ. 

Na etapa “Check” do PDCA houve a definição dos prin-
cipais rituais de acompanhamento dos resultados. Para 
organizar e coletar os dados, foi feita uma planilha que 
visou o maior controle dos indicadores individuais de 
cada colaborador da ONG. Além disso, foi implementa-
do um sistema de gestão à vista, composto pelos qua-
dros de mesa e um banner com o mapa estratégico, que 
teve como objetivo disseminar as metas e os resultados, 
mostrando o desempenho de cada área da organização. 
Essas ferramentas possibilitaram a fácil comunicação 
dos principais objetivos e seus efeitos, auxiliando as 
rotinas de acompanhamento. Isso possibilitou aos co-
laboradores obterem uma visão ampla da organização, 
fazendo com que estes vissem a importância de cada 
área para o atingimento do principal objetivo. 

Um calendário também foi estabelecido juntamente 
com a diretoria e a gerência da ONG, para que todas as 
reuniões de acompanhamento dos resultados fossem 
marcadas com antecedência e com isso, gerassem um 
maior comprometimento com o resultado das metas 
definidas anteriormente. E a partir dessas reuniões, foi 
possível verificar se as causas dos principais problemas 
foram realmente bloqueadas e neutralizadas. Se os re-
sultados fossem positivos, haveria uma padronização 
daquele determinado processo, para que essas ações 
continuassem trazendo benefícios à organização. 

Já a etapa “Act” trabalhou com a possibilidade das 
ações não terem um resultado satisfatório. Nesse caso, 
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se os efeitos fossem negativos e a causa raiz não fos-
se detectada e corrigida, um novo ciclo do PDCA iria 
rodar.  A diretoria e a gerência da ONG iriam verificar 
onde se encontrava o erro, para que novos planos de 
ação pudessem ser elaborados a fim de atingir o pro-
blema principal. Nessa etapa, portanto, ações corre-
tivas seriam tomadas para que o resultado tornasse 
satisfatório para a organização. 

Futuramente, essas reuniões serão muito importantes 
para o bom andamento do planejamento estratégico 
mesmo após a finalização do projeto realizado pela 
UCJ, isso fará com que a ONG crie uma cultura de acom-
panhamento dos resultados, gerando maior controle e 
efetividade das ações.  Para a realização desse projeto, 
houve o acompanhamento de uma consultora orienta-
dora da instituição beneficente recém-criada. Através 
de reuniões presenciais e por Skype com a equipe da 
UCJ, além de uma planilha de acompanhamento para 
um maior controle, foi possível o bom andamento e efi-
ciência na execução do trabalho. A consultora foi de 
fundamental importância, não só na orientação do uso 
da metodologia do PDCA como as empresas seniores 
utilizam, mas também para gerenciamento do projeto, 
fazendo inferência sobre a execução, apresentações 
de etapa, e garantindo que o projeto fosse concluído 
com 0% de atraso. Assim, a transferência de conhe-
cimento foi direta e imediata durante a sua execução.
 
Conclusão

O projeto trouxe resultados importantes e significativos 
para as três instituições envolvidas. O planejamento es-
tratégico auxiliou a ONG a convergir seus objetivos e 
metas para um único foco, o que possibilitou uma men-
suração do desempenho de cada área da organização. 
Isso provocou um maior amadurecimento da gestão, no 
qual a partir do projeto, tornou-se focada em resulta-
dos. Assim, uma cultura de dados foi estabelecida, pro-
movendo maior controle sob a efetividade das ações to-
madas. Além disso, houve um maior acompanhamento 
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dos gestores quanto aos resultados apresentados por 
cada colaborador. Para a diretoria e a gerência, uma 
maior motivação da equipe foi visível durante e após o 
projeto, houve também, um maior envolvimento de to-
dos no que se refere ao planejamento das ações, além 
do maior acompanhamento sistematizado dos resulta-
dos de todas as áreas através das ferramentas imple-
mentadas, das reuniões padronizadas e melhorias de 
comunicação entre as áreas da organização.

Com a realização do controle dos indicadores, pode-
-se mensurar os resultados do projeto. Houve uma 
diminuição do atraso dos projetos da ONG, fazendo 
com que o resultado do indicador superasse a meta 
em 19%. O número de voluntários foi um indicador 
positivo, superando também, em média, em 20%. E o 
número de alunos captados, um dos indicadores mais 
relevantes para o alcance da missão da organização, 
ultrapassou a meta, em média, em 15%. Esses resulta-
dos mostram que o projeto foi aplicado e que trouxe 
benefícios reais para a ONG. Portanto, as mudanças 
ocorridas foram direcionadas e organizadas, fazendo 
com que a organização tomasse novos rumos focados 
nos melhores resultados.  

Para a UCJ houve um ganho notável. O método e o co-
nhecimento utilizados foram aplicados na gestão in-
terna da empresa e em 9 projetos externos do total de 
15 em execução, já durante a execução do mesmo (ou 
seja, o método foi aplicado a 60% dos projetos que es-
tavam em execução na UCJ imediatamente após a ab-
sorção do método). Com isso, visualizamos claramente 
a grande aplicabilidade do método a outros escopos 
de trabalho. Desse modo, o contato dos membros com 
a metodologia utilizada por empresas seniores foi efe-
tivo visto que o conhecimento foi aplicado na prática. 
Houve, portanto, compreensão do método que pôde 
ser repassado para a empresa através de capacitações 
feitas pela equipe do projeto, mostrando a importância 
da gestão do conhecimento. 
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Para a instituição recém-criada, o sucesso do projeto-pi-
loto mostrou que essa parceria pode dar certo com ou-
tras ONGs e EJs. O resultado pôde ser alcançado e com 
isso, o projeto foi divulgado entre demais empresas 
juniores. Portanto, a missão da instituição foi realizada, 
pois modernos métodos de gestão foram disseminados 
no meio júnior e houve a elevação da qualidade e da efi-
ciência do atendimento da ONG beneficiada. 

Concluímos, portanto, que esse projeto atingiu seu 
objetivo com grande êxito, levando em consideração 
que foi realizado em tempo hábil e obtendo resulta-
dos satisfatórios e concretos para todos comprome-
tidos com a ação. 

FUJISE, Verônica

Título: PDCA – Desenvolvendo uma cultura de gestão 
focada em resultados através da orientação de profis-
sionais seniores
Categoria: Projeto Externo
Tema Relacionado: Terceiro Setor
Nome do autor: Verônica Fujise
Nome da EJ: UCJ
Informações da EJ: IES: UFMG; cursos vinculados: Adminis-
tração, Economia, Ciências Contábeis, Controladoria e 
Finanças, Relações Econômicas Internacionais; 
CNPJ: 42.772.152/0001-52
Telefone: 31 3499 3560
Email: mej@ucj.com.br
Endereço: Av Antonio Carlos 6627, Belo Horizonte - MG



21Revista Multiface | Belo Horizonte | v. 5 nº2 | p. 21 | jul-dez 2011

Relacionamento com o 
Cliente focado em satisfação 
e resultados
Glauco Gonçalves

Resumo 

Ter a satisfação do cliente como o foco do trabalho é uma necessidade para 
empresas bem sucedidas. E, para isso, apenas um bom produto não é o bas-
tante. É necessário que a empresa atenda a todas as suas expectativas, e o 
conquiste, entregando a esse mais do que o esperado. Com esse intuito a UCJ 
desenvolveu processos de gerenciamento do relacionamento com o cliente 
que permitem o monitoramento das suas expectativas e percepções, possi-
bilitando que sejam traçadas estratégias que garantam que este fique mais 
que satisfeito, tornando-se um promotor da UCJ. Os processos são distribuí-
dos nas seguintes etapas: definição do perfil do cliente e de como o relacio-
namento será trabalhado, acompanhamento de sua satisfação e reuniões de 
alinhamento. Com a implementação desses processos, o número de clientes 
que tomaram conhecimento da UCJ através de indicações de ex-clientes e o 
número de clientes retidos aumentou consideravelmente.

Introdução:

Um cliente satisfeito pode gerar diversos benefícios 
para a empresa prestadora de serviços. Sua satisfa-
ção pode resultar desde sua fidelidade até a indica-
ção de novos clientes. Além disso, clientes satisfeitos 
impactam internamente na empresa, ao melhorar o 
seu relacionamento com a equipe executora do pro-
jeto, promovendo uma maior motivação e produtivida-
de desses e, conseqüentemente, a melhora do clima 
organizacional. Além desses benefícios salientados, é 
importante observar que clientes retidos ou que che-
gam por indicação custam menos para as empresas, 
ao reduzirem os esforços de Marketing e publicidade. 

Tema: qualidade.
Empresa: UFMG Consultoria Júnior
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Para alcançar tal satisfação, é necessário que a empre-
sa conheça bem seus clientes, entenda suas necessi-
dades e expectativas e seja capaz de transformar isso 
em resultados excelentes para o contratante.

Com essa intenção, a UFMG Consultoria Jr. implemen-
tou processos de relacionamento com os clientes e os 
alinhou aos processos de atendimento, negociação, 
execução do projeto e implementação do serviço. Es-
ses processos permitem maior proximidade entre o 
cliente e a UCJ – tanto com a equipe executora do pro-
jeto, quanto com a célula de Marketing, departamento 
da empresa responsável por gerenciar esse relacio-
namento e prezar pela satisfação do cliente. Todas 
as informações desse processo são centralizadas em 
uma ferramenta de banco de dados, facilitando assim 
a gestão do conhecimento e, principalmente, a análise 
dos clientes da empresa como um todo de maneira di-
nâmica. Tal análise permite à UCJ definir melhor seus 
clientes-alvo e estratégias necessárias para conquistá-
-los, tornando as práticas de Marketing mais inteligen-
tes e assertivas. 

A identificação da necessidade de aprimoramento dos 
processos de relacionamento com cliente ocorreu no 
segundo semestre de 2008 – quando foi feita uma 
pesquisa e a elaboração dos processos - com sua im-
plementação no primeiro semestre de 2009. Desde os 
primeiros meses de operacionalização da ferramenta, 
a empresa obteve uma visível melhora nos índices de 
satisfação de seus clientes, impactando diretamente 
no número de clientes que chegaram à UCJ.

Desenvolvimento: Um dos maiores desafios de uma 
Empresa Júnior (EJ), na busca de sua consolidação e 
crescimento, se encontra na interação com o mercado, 
principalmente na captação de projetos. Essa dificul-
dade, decorrente da escassez de recursos financeiros 
e do desconhecimento do mercado quanto ao conceito 
empresa júnior, exige que as Células de Marketing das 
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EJs constantemente pesquisem, adaptem e desenvol-
vam novas técnicas e estratégias para captar projetos. 
Na UCJ, pode-se observar que as técnicas de captação 
ativa, demandam muitos esforços e trazem poucos re-
tornos. Sendo assim, o Marketing de Relacionamento 
foi priorizado e passou a ser estudado e adaptado à 
realidade da organização.

O estudo mais aprofundado sobre o Marketing de 
Relacionamento possibilitou à UCJ entender que um 
dos principais diferenciais de uma empresa durante 
uma prestação de serviços é garantir a proximida-
de e transparência entre o cliente e a prestadora do 
serviço, através de um fluxo de informações eficien-
te, alinhando melhor as expectativas dos clientes e 
as capacidades da organização. Entretanto, para que 
resultados concretos sejam obtidos, os processos e 
ferramentas utilizadas no relacionamento com o clien-
te devem estar adequados à realidade da empresa e 
de seu mercado consumidor. Portanto, após a confir-
mação de que o Marketing de Relacionamento seria 
a melhor solução, devido aos seus excelentes resul-
tados em outras empresas prestadoras de serviços e 
seu baixo custo, iniciou-se o processo de adaptação de 
suas técnicas à realidade de uma Empresa Júnior. Abai-
xo, estão descritos os processos de gerenciamento do 
relacionamento com o cliente adotado na UCJ.

O gerenciamento do relacionamento com o cliente come-
ça a partir do primeiro contato dele com a EJ. Nesse primei-
ro momento é feito um diagnóstico, onde são coletadas 
informações mais básicas do cliente (nome, CNPJ, porte, 
ramo de atuação, data de fundação da empresa), bem 
como o que levou o cliente procurar a UCJ e de que forma 
ele a encontrou. Tais informações permitem identificar de 
que forma a empresa deve trabalhar sua imagem perante 
o mercado da maneira mais eficiente possível. Caso neste 
contato a empresa seja considerada uma potencial clien-
te, é feita uma pesquisa mais aprofundada, que visa en-
tender melhor suas necessidades e expectativas. 

Case: Relacionamento com o Cliente focado em satisfação e resultados
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A etapa de identificação do perfil do cliente também 
é crucial para todos os processos de relacionamento 
com o cliente, pois todas as ações a serem tomadas 
a partir dessa definição a terão como base. O perfil é 
definido a partir da análise da Célula de Projetos da 
empresa, responsável pelo processo de negociação, 
que identifica as características do cliente em relação 
a sua capacidade de assimilar e implementar a solução 
proposta pela UCJ, bem como seu nível de sensibilida-
de em relação a atraso, qualidade e inovação no pro-
jeto. Além disso, nessa etapa também são levantadas 
características estruturais da empresa cliente, a fim de 
poder identificar oportunidades de negócios.

A UFMG Consultoria Jr., a fim de conseguir categorizar 
seus clientes e averiguar se, de fato, conseguiu cap-
tar seu público-alvo e utiliza critérios pré-definidos. 
Os critérios para a priorização são: porte do cliente 
(com foco em micro e pequenas empresas), produto 
do portfólio da empresa (quanto maior a capacidade 
de gerar resultados para o cliente, maior a pontuação 
alcançada), forma de captação (é dada preferência aos 
que chegam por indicação), retorno de imagem (clien-
tes cuja marca é interessante de ser vinculada com a 
empresa) e impacto político (clientes cuja marca gera 
impacto positivo entre outros stakeholders da EJ, como 
universidade e Movimento Empresa Júnior).

Após essa primeira etapa de conhecimento do cliente, 
que ocorre junto ao processo de negociação, é dado 
início à fase de monitoramento da satisfação dos clien-
tes. Caso o projeto não seja vendido, o cliente responde 
a uma pesquisa, que avalia sua satisfação com o pro-
cesso de negociação e levanta os principais motivos 
para o não fechamento do negócio, além de críticas e 
sugestões. Tal pesquisa permite que a UCJ monitore as 
razões mais recorrentes de não-efetivação de vendas 
e corrija seus principais gargalos no processo de nego-
ciação. Além disso, a pesquisa consegue identificar se 
há oportunidades de entrar em contato com o cliente 
para negociar projetos futuramente.
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Caso o projeto seja vendido, o monitoramento da sa-
tisfação do cliente tem início imediato. A UCJ entra em 
contato com o contratante para levantar o grau de 
satisfação dele com o processo de negociação e suas 
expectativas com a execução do projeto vendido, de 
modo a selecionar informações essenciais que irão 
guiar os esforços da equipe executora do projeto.

Iniciada a execução do projeto, o gerenciamento da sa-
tisfação do cliente é composto por três etapas que se 
repetem até o fim da execução: a pesquisa de satisfa-
ção, a reunião de alinhamento e a reunião de projetos.
Após as apresentações parciais dos projetos, são fei-
tas pesquisas de satisfação pelo Gerente de Relacio-
namento Corporativo (GRC), o gerente da Célula de 
Marketing. Nela são coletados os níveis de satisfação 
geral do cliente com a execução do projeto, bem como 
possíveis críticas e sugestões de melhorias.

A reunião de alinhamento consiste em uma conversa 
quinzenal entre o GRC e os gerentes de projeto. Nela 
são repassadas as impressões coletadas com o cliente 
sobre o projeto e traçadas estratégias para garantir 
sua satisfação. Tal prática gera um aumento conside-
rável na qualidade dos serviços prestados. Todas as 
informações sobre a satisfação do cliente e sobre o 
andamento do projeto são então centralizadas no ban-
co de dados pelo GRC. 

A próxima etapa é a reunião de projetos, que ocor-
re quinzenalmente com a participação do gerente da 
Célula de Marketing, dos gerentes de projetos e do 
Diretor de Projetos. Durante a mesma, são analisadas 
as informações coletadas em todas as pesquisas de 
satisfação e nas reuniões de alinhamento, também 
são discutidas possíveis alterações na forma de exe-
cução dos projetos. 

Esses processos geraram uma melhora significativa 
na qualidade dos serviços prestados pela empresa, 
uma vez que os executores de projetos estão cons-

Case: Relacionamento com o Cliente focado em satisfação e resultados
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tantemente alinhados com a expectativa de seu clien-
te e cientes do seu nível de satisfação com trabalho 
que executam. Além disso, os clientes veem de forma 
muito positiva o fato de serem ouvidos e de saber que 
seus pontos de vista estão sendo defendidos, na figura 
do GRC, durante a execução do projeto.

Tão importante quanto garantir a qualidade dos ser-
viços, é prezar para que eles sejam implementados, 
de modo que possam, então, gerar os resultados es-
perados para o cliente.  Com isso, durante a imple-
mentação, ocorre a última fase do gerenciamento do 
relacionamento com o cliente. Esta etapa consiste no 
processo de pós-execução, feita pelo GRC. Neste pro-
cesso, o gerente terá uma conversa com o cliente onde 
irá tratar três questões principais: se houve alguma 
falha crítica na execução do projeto, se há alguma su-
gestão ou crítica a ser feita à Empresa Júnior e quanto, 
em uma escala de 0 a 10, ele indicaria os nossos ser-
viços. É utilizada a metodologia Net Promoter Score 
(NPS) para analisar, de acordo com a nota coletada, 
se o cliente é um promotor ou detrator da imagem da 
Empresa Júnior. Notas 9 e 10 evidenciam que o cliente 
é um promotor da imagem da empresa.  Notas de 0 a 
6 apontam que o cliente não ficou muito satisfeito e, 
sendo assim, se tornará um detrator. Caso seja dada 
a nota 8 ou 7, pode-se dizer que o cliente será neutro. 
Essa metodologia permite à empresa identificar se a 
satisfação do cliente poderá trazer retorno à EJ por 
meio da indicação de novos clientes. O NPS também 
é utilizado como indicador estratégico da Célula de 
Marketing, impulsionando que essa trabalhe cada vez 
mais em prol da satisfação de seus clientes.

Para dar suporte a esse gerenciamento do relacio-
namento com o cliente, a empresa conta com algu-
mas ferramentas, como banco de dados que consiste 
numa planilha que centraliza todas as informações 
supracitadas, facilitando a consulta e a análise das 
mesmas. Essa análise já permitiu, por exemplo, que a 
empresa identificasse a necessidade de inserir a reu-
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nião de alinhamento no processo de relacionamento 
com o cliente, no início de 2009.

Conclusão 

Esses processos de gerenciamento do relacionamen-
to com o cliente foram elaborados tendo como base 
processos de empresas líderes globais, prestadoras 
de serviços semelhantes aos da UCJ. Todas as etapas e 
ferramentas estão alinhadas ao processo de prestação 
de serviços da empresa, que é semelhante àquele das 
demais empresas juniores, de forma que, tais proces-
sos demandam a dedicação de apenas cerca de uma 
hora semanal por projeto do gerente da Célula de Ma-
rketing, destacando-se em aplicabilidade.

Apresentando alguns resultados, a satisfação dos 
clientes, identificada nas pesquisas de relacionamen-
to, aumentou de forma significativa após a implanta-
ção total do processo descrito elevando-se de 7,8 para 
8,13, em uma escala de 0 à 10, entre 2008/2 e 2009/1. 
No ano de 2010 a média de satisfação subiu para 9,22. 
E, como a principal forma de obtenção de clientes na 
empresa é a indicação a partir de ex-clientes, o nú-
mero de diagnósticos efetuados também aumentou 
de consistentemente. Foram 19 clientes em 2008/1, 
28 em 2008/2 e 38 em 2009/1, um aumento de 100% 
em relação ao primeiro semestre do ano anterior. No 
primeiro semestre de 2010 a UCJ fez 47 diagnósticos 
e 48 em 2010/2.

É importante salientar que para a implementação de 
um gerenciamento efetivo do relacionamento com 
clientes, é aconselhável que as empresas estudem 
formas de incorporar isso em sua estratégia. No caso 
da UCJ, os indicadores estratégicos da célula de Ma-
rketing - NPS, captação de clientes em conformidade e 
categorização de clientes – e de Projetos – qualidade 
de projetos - necessitam de um bom relacionamento 
para alcançarem bons resultados, impulsionando uma 
postura pró-ativa da EJ em relação ao mercado. 

Case: Relacionamento com o Cliente focado em satisfação e resultados
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Ciêcia pós-moderna: uma 
primeira abordagem

Marcos Gustavo Pires de Melo¹

Palavras-chave: Ciência moderna; Ciências sociais, ciência pós-moderna

Introdução

A ideia de ciência pós-moderna que abordaremos aqui 
nasce da obra de Boaventura Sousa Santos, Um discur-
so sobre as Ciências, adaptação de uma palestra pro-
ferida pelo mesmo, no qual o autor discute, já em 1985, 
a possibilidade de queda do paradigma dominante 
que conduz a produção do conhecimento (a ciência 
moderna) e o surgimento de um novo paradigma que 
estaria se moldando (a ciência pós-moderna).

Antes de entrarmos especificamente na discussão de 
ciência pós-moderna quero fazer algumas pondera-
ções sobre o adjetivo “pós-moderno”.  A Pós-moderni-
dade é reconhecida tanto em um movimento filosófico 
como em inúmeras mudanças socioculturais em anda-
mento na história recente (principalmente no “empo-
deramento” das minorias). Em muitos casos, o movi-
mento pós-moderno é apresentado com um cisão total 
com a atual sociedade burguesa industrial, fruto da 
modernidade. A essa interpretação se opõem autores 
como Berman (2007) e Harvey (1998), que contestam o 
conceito de modernidade empregado e a lógica “liber-
tadora” da pós-modernidade, respectivamente. 

Julgar a Pós-modernidade e suas implicações reais é 
uma árdua tarefa, e talvez impossível, devido a própria 
essência da mesma, e não será o objetivo deste texto, 
no qual, no entanto, é importante frisar algumas ca-
racterísticas da interpretação com a qual utilizaremos 
este termo. Em primeiro lugar, utilizar a prefixo “pós” 
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remete a um processo de “superar se apoiando em”; 
nesse sentido a pós-modernidade procura superar de-
terminadas consequências do projeto de modernidade 
vigente, mas ao mesmo tempo não o nega totalmente. 
Em segundo lugar a Pós-modernidade é um fenômeno 
recente cujas fronteiras não são bem definidas, o que 
abre portas para inúmeras definições. Não será nos-
so objetivo aqui definir Pós-modernidade, mas seguir 
Santos (2004) na sua construção do conceito de ciên-
cia pós-moderna, que remete muito mais a um proces-
so de reinterpretação e de reconstrução da ciência 
baseada nas mudanças socioculturais recentes do que 
a um alinhamento com algum movimento filosófico². 
Pós-modernidade, nesse caso, aparece muito mais 
como um conceito convencionado para dar nome a um 
série de novos eventos que não se abrigam, sem algum 
incômodo, debaixo do conceito de Modernidade. 

Uma ressalva semelhante pode ser feita quanto às 
ponderações que serão feitas sobre a ciência moder-
na: longe de estabelecer uma caracterização completa 
e definitiva estaremos seguindo a argumentação ini-
ciada por Santos (2004) e algumas de suas implica-
ções, cujo objetivo final é lançar as bases para um novo 
paradigma científico. Não abordaremos a intensa dis-
cussão metodológica existente por baixo do que cha-
mamos de ciência moderna, mas reconhecemos sua 
importância e sua diversidade.

A ciência moderna

Uma das cristalizações mais relevantes e evidentes 
do projeto iluminista da modernidade e que possui 
um peso considerável para a organização da socieda-
de contemporânea é a ciência moderna. A concepção 
de ciência nasce na Revolução Científica do século XVI 
motivada pelo projeto de secularização, de obtenção 
de uma razão pura que conduza à descoberta da Ver-
dade. O método científico nasce nesse contexto fruto 
dos trabalhos metodológicos da Física e da Astrono-
mia. O reconhecido avanço dessas ciências naturais 

² A ideia de ciência 
pressupõe a existên-
cia de uma verdade 
a ser descoberta, de 
um conhecimento a 
ser desmistificado. A 
ciência pós-moderna 
procura estabelecer 
novos paradigmas 
de investigação do 
real e não negá-lo 
totalmente partindo 
para um relativismo 
total, pelo menos não 
diretamente.
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sobre o domínio e a compreensão da natureza exerceu 
um intenso fascínio sobre as ciências sociais a partir 
do século XIX.

Segundo Santos (2004), a ciência moderna se constrói 
a partir da delimitação do conceito de racionalidade, 
negando esse status a toda forma de conhecimento 
que não siga seus princípios epistemológicos e suas 
regras metodológicas, Exclui-se assim, em definitivo, o 
senso comum e os estudos humanísticos (teológicos, 
históricos, filosóficos, jurídicos, literários, etc.) do cam-
po do racional.

O desenvolvimento da ciência moderna e da racionali-
dade instrumental é correspondente a uma forma de 
compreensão do mundo e Santos (2004) descreve as 
características mais fundamentais e marcantes dessa 
racionalidade científica moderna, que de forma sucin-
ta e simplificada são:

1) Separação entre homem e natureza, definindo a 
última como elemento passivo, externo e reversí-
vel, ou seja, atomizável e desvendável em forma de 
leis com a finalidade da dominação³.
2) A matemática como linguagem dedutiva e repre-
sentativa, universalmente aceita. Nesse contexto, 
conhecer se torna sinônimo de quantificar e o que 
não é quantificável não é cientificamente relevante;
3) As relações de causalidade são o objeto do co-
nhecimento, privilegiando-se o “como funciona”.
4) A busca pela previsibilidade evidencia a valori-
zação do conhecimento científico com a capacida-
de de intervenção técnica instrumental e depende 
do pressuposto da estabilidade do mundo. Nesse 
sentido, as leis científicas devem ser a-históricas e 
a-espaciais.

Como ocorre a aproximação entre as ciências sociais 
e esse paradigma de ciência moderna? Santos (2004) 
argumenta que, de modo geral, as ciências sociais se-
guiram dois caminhos distintos: o da “física social” e 

³ A complexidade 
deve ser reduzida a 
sua menor parte, que 
é estudada e depois 
reagrupada para a 
formação do todo.
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do projeto autônomo. O primeiro se insere dentro da 
tradição positivista e pretende uma transmutação das 
características enunciadas anteriormente para conhe-
cer não somente as leis da natureza como também as 
leis da sociedade com a mesma finalidade de inter-
venção mecanicista e de ordenação social⁴. O segun-
do defende que as ciências sociais são subjetivas por 
definição e, por isso, não se pode valer da objetivida-
de das ciências naturais para explicar o corpo social. 
Para tanto, necessita-se de um quadro metodológico 
autônomo. Deve ter o objetivo da “[...] obtenção de um 
conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensi-
vo, em vez de um conhecimento objetivo, explicativo e 
normativo” (SANTOS, 2004, p. 38-39).

Louçã (2006) destaca que dentro das ciências econô-
micas a modernização da ciência assume a forma de 
naturalização (em uma postura positivista) da teoria 
social – gerando um corpo teórico que se pretende 
a-histórico – e uma marginalização da teoria crítica 
(especialmente a marxista). Esse movimento somente 
se aprofundou com as técnicas econométricas (mes-
mo que paradoxalmente eles surgiram para contestar 
as práticas neoliberais), consolidando no mainstream 
econômico as ideias neoclássicas do equilíbrio geral. 
É interessante notar que apesar de perseguir os mé-
todos da física, a economia não acompanha de perto 
seus avanços epistemológicos:

A emancipação que permitiria a aproximação justamen-
te quando as ciências naturais começaram a se sociali-
zar foi travada pela falta de autonomia epistemológica 
da economia, que não queria deixar de se naturalizar. 
(LOUÇÃ, 2006, p. 620).
Deste modo, a economia da primeira voga da moderni-
zação manteve-se fiel a um paradigma de ciência for-
malmente metaforizada a partir da física do século XIX e 
retingindo as suas operações lógico matemáticas então 
disponíveis, e resistiu à segunda voga de modernização 
concedendo lha adaptações circunstanciais (LOUÇÃ, 
2006, p.635).

⁴ A ideia de um 
conhecimento posi-
tivista guarda íntima 
relação com a ideia 
de ordenação social: o 
conhecimento cientí-
fico das leis naturais 
da sociedade per-
mitiriam a construção 
de uma sociedade 
livre de superstições 
e ideologias. O caráter 
contrarrevolucionário 
dessa doutrina é 
latente.
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Os dois lados das Ciências Sociais

As ciências sociais se apresentam assim, de forma 
muito simplificada, sob a influência de duas formas de 
organização do conhecimento: uma ligada aos para-
digmas das ciências naturais que acredita ser possível 
a aplicação dos ideais do objetivismo e do positivismo 
para o estudo dos fenômenos sociais e outra ligada a 
construção de uma teoria crítica, fortemente assenta-
da nos estudos históricos e no poder de ação do agen-
te, que procura constituir para as ciências sociais uma 
metodologia de estudo própria.

É possível o trabalho de objetivação dentro das ciên-
cias sociais? Ou seja, a metodologia importada das 
ciências naturais é suficiente, ou a mais adequada, 
para se aprender os fenômenos sociais? Não. Essa foi 
a resposta dada pelos adeptos da teoria social crítica, 
em especial os marxistas, que enxergam no método 
cientifico moderno aplicado as ciências sociais, um ins-
trumento de controle e de ideologia burguesa.

A aplicação direta do positivismo naturalista nos estu-
dos sociais faz alguns pressupostos contestáveis den-
tre os mais importantes podemos destacar: a imutabi-
lidade dos fenômenos e das leis sociais; a impotência 
do agente para agir sobre tais leis e a separação entre 
o pesquisador e o objeto de sua pesquisa.

Exatamente sobre essa última característica que 
a crítica marxista se assenta: o pesquisador social 
constrói sua teoria a partir de um ponto de vista so-
cial, a partir de uma classe social sujeita a uma ideolo-
gia e dificilmente se separa dela. Dessa forma as teo-
rias sociais tradicionais corresponderiam a ideologia 
burguesa e, dessa forma, procurariam a manutenção 
do status quo. Segundo Lowy (1985), a teoria marxista 
assume essa condição e produz uma teoria crítica a 
partir do ponto de vista do proletariado, reconheci-
damente revolucionária. 

Texto introdutório: Ciência pós-moderna
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Conforme nos lembra Lowy (1985) o erro do positivis-
mo é ignorar as especificidades metodológicas das ci-
ências sociais:

1) O caráter histórico dos fenômenos sociais, tran-
sitórios, perecíveis, susceptíveis de transformação 
pela ação dos homens.
2) A indenidade parcial entre sujeito e o objeto do 
conhecimento.
3) O fato de que os problemas sociais suscitam a 
entrada em jogo de concepções antagônicas das 
diferentes classes sociais.
4) As implicações político-ideológicas da teoria 
social: o conhecimento da verdade pode ter con-
sequências diretas sobre a luta de classes. (LOWY, 
1985, p. 15)

Se a ciência é um conhecimento ligado a estrutura de 
classe, a realidade é infinita, pode se apresentar sob 
diferentes perspectivas quanto mais são as classes 
sociais. Como definir então qual teoria nos aproxima 
mais da verdade? Ainda segundo Lowy (1985), a classe 
revolucionária é sempre a mais apta a demonstrar o 
que ainda não foi demonstrado sobre a realidade so-
cial exatamente porque ela pretende alterar essa re-
alidade ao invés de mantê-la, nesse sentido a classe 
revolucionária é a mais apta a desconstruir as ideolo-
gias que escondem aspectos essenciais da realidade. 
Da mesma forma  a burguesia, com o apoio da ciência 
moderna, combateu às antigas formas de dominação 
social (dando inicio ao processo de secularização), o 
proletariado é a classe responsável pelo combate às 
atuais formas de organização burguesa. No entanto, 
ainda segundo Lowy (1985) a luta do proletariado é 
diferenciada: a burguesia objetivava uma troca de po-
der, uma mudança nas relações de classe em seu pró-
prio benefício, ou seja, exigia uma mudança ideológica. 
A luta do proletariado, por representar efetivamente 
o desejo da maioria da população, pretende o acabar 
com uma sociedade de classes e, portanto, com toda 
forma de ideologia; assim consequentemente, mais 
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próximo da verdade. O relativismo do materialismo 
histórico não nega uma verdade objetiva mas questio-
na os limites históricos e sociais das aproximações que 
somos capazes de fazer dela.

A dualidade que viveria as ciências sociais, por outro 
lado, é criticada por Bourdieu (2004), que analisa os di-
ferentes campos científicos sob uma perspectiva socio-
lógica e argumenta que cada um está, sob diferentes 
aspectos, orbitando em torno dessas duas concepções: 
de ciência “pura” e de ciência como ideologia. Nem um 
ponto nem o outro pode ser ignorado e essa dualidade 
não é um privilégio das ciências sociais, embora seja, 
nesse campo, mais evidente. Os campos científicos, as-
sim, possuem sempre uma estrutura interna que so-
fre pressões externas. A capacidade de manutenção 
da lógica interna de um campo reflete sua maior ou 
menor autonomia, dessa fora, uma campo autônomo 
é capaz de receber as pressões externas e refratá-
-las para a lógica interna do campo, transformando-a 
em um ímpeto científico “puro”. Bourdieu (2004) está 
preocupado com as possíveis influências políticas e so-
ciais que podem exatamente transformar ciência em 
ideologia e, por isso, defende que a autonomia deva 
ser o objetivo na construção de um campo. O caráter 
positivista ainda é latente: apesar de assumir a relação 
da ciências com as estruturas sociais, estas são vistas 
como dificuldades a serem superadas para a constru-
ção de uma ciências verdadeira e livre de interesses 
pessoais ou de classe. O importante da abordagem de 
Bourdieu (2004) é exatamente sua perspectiva totali-
zante: sua leitura da realidade dos diferentes campos 
científicos não nega nenhum dos dois tipos de teoria e 
relativiza sua importância em cada uma das áreas do 
conhecimento.

O paradigma emergente

Santos (2004) assume também essa dualidade dentro 
das ciências sociais, mas, apesar de relacionada, sua 
preocupação é ainda mais fundamental: o surgimen-

Texto introdutório: Ciência pós-moderna
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to de um novo paradigma científico está intimamente 
ligado a crise do paradigma dominante, inclusive, e tal-
vez principalmente, dentro das ciências naturais.

Santos (2004) enumera fatores de ordem metodológi-
ca (que ele denomina de fatores teóricos) e de ordem 
social que constroem o quadro de crise irreversível da 
ciência moderna e abre espaço para discutirmos novas 
formas de racionalidade.

Sobre os fatores de ordem teórica, Santos (2004) enu-
mera eventos como o surgimento da teoria da relativi-
dade de Einstein, o surgimento da mecânica quântica, 
o questionamento do rigor matemático e diversos ou-
tros avanços nas áreas da química e biologia, principal-
mente. Esses eventos contribuíram para se questionar, 
dentro das ciências naturais, pressupostos essenciais 
do paradigma da ciência moderna, como a reversabili-
dade (a-historicidade) dos fenômenos naturais, a ab-
solutez da leis naturais e a relação antagônica entre 
sujeito e objeto. Dessas indagações nasce o sentimen-
to de que ou a verdade é absolutamente relativa, ou o 
método para atingi-la não é mais suficiente diante das 
recentes descobertas.

Sobre os fatores de ordem social, Santos (2004) des-
taca que os avanços da ciência moderna, ao mesmo 
tempo que nos maravilham nos assombram diante 
das dúvidas futuras (hoje personificadas basicamente 
na crise ambiental). Qual a função social da ciência? 
O conhecimento científico deve realmente avançar de 
forma independente das demandas sociais? Quem, ou 
qual classe social, se beneficia da atual estrutura de 
construção do conhecimento?

Diante do quadro de crise e desses requestionamen-
tos fundamentais, Santos (2004), especula sobre novos 
fundamentos para uma novo paradigma de organiza-
ção dos saberes e sugere quatro características funda-
mentais da ciência pós-moderna:

MELO, Marcos Gustavo Pires
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I) Todo conhecimento científico-natural é científico social

As fronteiras entre as diferentes áreas do conheci-
mento científico estão cada vez mais nebulosas e frá-
geis. A expansão do nosso conhecimento exige, cada 
vez mais, expansões da nossa explicação que superam 
a área original do fenômeno. Segundo Santos (2004) 
se observarmos os avanços de fronteira de diferentes 
áreas das ciências naturais perceberemos a utiliza-
ção cada vez maior de conceitos próprios das ciências 
sociais na explicação de fenômenos convencionados 
como naturais. A união dos dois campos de saberes se 
processa sob liderança das ciências sociais pois, como 
vimos, esse campo resistiu mais a dicotomia clássica 
entre sujeito e objeto na construção teórica e seus 
métodos nos ajudam a lidar melhor com a queda de 
outras dicotomias em outras áreas do conhecimento 
como natureza/cultura, natural/artificial, animado/
inanimado, mente/matéria, observador/observado, 
subjetivo/objetivo, coletivo/individual, animal/pessoa. 
Assim, seja pelo método seja pela significação, o co-
nhecimento tende a se tornar sempre científico social, 
o que pressupõe o aumento da comunicatividade en-
tre os saberes.

II) Todo conhecimento é local e total

A ciência moderna cresceu baseada na hiper especia-
lização. Apesar do aprofundamento do conhecimento, 
essa forma de expansão dificulta exatamente a tran-
sição entre as áreas do conhecimento. No entanto, a 
problemática atual não nos permite mais nos compor-
tarmos dessa forma, sob a penalidade de não resolver 
as dificuldades apresentadas: as questões econômicas 
são reconhecidas cada vez menos como meramente 
econômicas, os problemas ambientais fogem ao con-
trole dos biólogos e geólogos, as questões psicológi-
cas são ao mesmo tempo médicas e culturais. Esse 
novo desafio não pode ser superado pela criação de 
novas áreas do saber (o que só replicaria o modelo), 

Texto introdutório: Ciência pós-moderna



40 Revista Multiface | Belo Horizonte | v. 5 nº2 | p. 40 | jul-dez 2011

mas através da transgressão das áreas e métodos e 
da mistura de diferentes perspectivas: o todo deve ser 
entendido como todo e não como soma de parte, deve 
ser estudado em toda sua complexidade. Esse conhe-
cimento total, no entanto, é local, ou seja, se organiza 
em torno de galerias temáticas locais, específicas, que 
se relacionam com outras galerias temáticas através 
da analogia e não do determinismo. O conhecimento 
se expande não somente com o aprofundamento (par-
ticionamento do objeto), mas com o crescimento do 
objeto que vai de encontro com outras áreas do conhe-
cimento.

III) Todo conhecimento é autoconhecimento

A ciência moderna pregava um conhecimento objetivo, 
factual e rigoroso, não tolerando a interferência dos 
nossos valores morais ou religiosos. Baseado nesse 
pressuposto é que se construiu a distinção entre su-
jeito e objeto. A mecânica quântica inicia a cisão desse 
pressuposto ao demonstrar que o ato de conhecer e o 
produto eram inseparáveis. Assim o objeto se tornou 
uma continuação do sujeito e, dessa forma, o conheci-
mento sobre o objeto é também conhecimento sobre 
o sujeito. Essa afirmação, mais evidente nas ciências 
sociais se expande também para as ciências naturais. 
Conhecer o mundo significa também conhecer a nós 
mesmos e ajuda a quebrar com a ideia de ciência para 
intervir, ciência instrumental como a única forma váli-
da de ciência.

IV) Todo conhecimento científico visa constituir-se em 
senso comum

A ideia de ciência moderna encerra a ideia de racio-
nalidade instrumental como única forma válida de ra-
cionalização. Toda forma de saber que não passa pelo 
crivo do método científico ou não possui significação 
prático-intrumental é considerado um conhecimento 
leviano, mistificado e, portanto, indigno de investiga-
ção. Essa concepção afasta o cidadão comum tanto do 
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próprio conhecimento científico quanto de sua cons-
trução como ferramenta para a vida cotidiana. Por que 
a ciência avança? Essa é a pergunta fundamental. A 
ciência avança para si mesma e segundo as próprias 
regras, é autobiográfica. Não existe razão lógica para 
que o conhecimento cotidiano (o senso comum⁵) seja 
sumariamente descartado como conhecimento válido 
e menos razão ainda para que o avanço da ciência seja 
independente da vida cotidiana. De uma outra forma 
o conhecimento científico e cotidiano devem dialogar 
para superar a ideia de ciência para sobrevivência 
(condições de vida) em direção a uma ciência para 
vida, o conhecimento científico só ganha sentido ao 
constituir-se um conhecimento para a vida.

Conclusão

Boaventura de Sousa Santos não estabelece uma re-
gra, nem faz uma previsão exata de para onde a ci-
ência deva caminhar. Assumidamente ele faz espe-
culações carregadas de suas próprias convicções, 
formadas, em grande parte, a partir de uma condição 
pós-moderna. Defende, entretanto, que vivemos uma 
fase de transição, de instabilidade epistemológica no 
qual o passado já não parece tão verdadeiro e o futuro 
é incerto. Em nenhum dos campos científicos contem-
porâneos podemos reconhecer a denominada ciência 
pós-moderna da maneira preconizada aqui, e talvez 
nunca veremos. Mas a argumentação de Santos (2004) 
nos serve de provocação para repensar as perguntas 
fundamentais sobre  o conhecimento científico que há 
alguns séculos não nos fazemos e sugerir algumas res-
postas. 

As premissas apontadas por Santos (2004) podem 
parecer um futuro distante, mas acredito já constituí-
rem em certa parte algumas das novas ideias que sur-
gem, por exemplo, no campo do planejamento urbano: 
Friedmann (1987) argumenta que uma das escolas do 
planejamento, o social learning, pretende superar as 
contradições entre teoria e prática; conhecimento e 

⁵ Apesar de sua na-
tureza ideológica e de 
alienação ideológica.

Texto introdutório: Ciência pós-moderna



42 Revista Multiface | Belo Horizonte | v. 5 nº2 | p. 42 | jul-dez 2011

ação. Ela é influenciada por duas tradições: o pragma-
tismo de John Dewey, com sua ênfase no “learning-by-
-doing” e o marxismo, no que remete a ideia de que 
é necessário não somente entender a realidade como 
também modificá-la. Na verdade o social learning é um 
movimento duplo de aproximação entre o planejador 
e o alvo do planejamento. O conhecimento derivado da 
prática é relevante e validado pela ação. É um processo 
dialético no qual o conhecimento existente é enriqueci-
do e modificado com lições da experiência e esse “novo 
conhecimento” é ampliado em um processo contínuo 
de ação e mudança. Experiências como o planejamento 
participativo se assentam no ideal de maior comunica-
ção e participação dos vários setores da sociedade, não 
somente o técnico e científico, na construção do conhe-
cimento sobre a cidade e de sua transformação.

De muitas perguntas possíveis, talvez, “por que conhe-
cemos?” seja a mais intrigante na contemporaneidade 
ao analisarmos mais de 400 anos do método científico. 
Santos (2004) responde a ela em uma frase: o conhe-
cimento deve ser prudente (com sólidas bases que 
nos aproximem de uma verdade objetiva). Mas longe 
de ser só prudente o conhecimento (e seu avanço) se 
subordina a um objetivo mais nobre; o conhecimento 
deve ser prudente para uma vida decente. 
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Introdução 

“What can feminist theory possibly say about 
economics?” assim começa o prefácio do Beyond 
Economic Man, o livro que consagrou a economia 
feminista. Para justificar o estudo da economia 
feminista, parece-nos legítimo discutir antes o 
movimento feminista e seus impactos em outras 
áreas, a fim de esclarecer o que o feminismo tem a 
dizer sobre a economia, assim como se perguntaram 
Julie Nelson e Marianne Ferber ao escrever o prefácio 
do livro que primeiro relaciona a teoria feminista com 
a teoria econômica.

O movimento feminista, hoje, já influenciou muitas áreas 
do conhecimento, através de homens e mulheres, de 
forma a incorporar as discussões de gênero na ciência 
que, tradicionalmente, ignorava esses pontos. Uma 
discussão sobre os legados do feminismo em várias 
áreas da ciência pode ser encontrada em Schienbinger 
(2001), embora esta autora não incorpore os efeitos do 
feminismo na economia.

Ao leitor que não está familiarizado com o feminismo, 
iremos introduzir brevemente o assunto, buscando 
mostrar, também brevemente, como o feminismo tem 
muito a dizer sobre os vários campos do conhecimento - 
incluindo a economia - além de esclarecer alguns termos 
e ideias próprias da literatura voltada pra questões 
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de gênero. Não é objetivo do texto, entretanto, qualquer 
discussão aprofundada. Para uma argumentação de 
como o sexo difere papéis na economia, e como a teoria 
de gênero pode ajudar a entender isso, recomenda-se 
Nelson (1993).

Sexo e gênero

Antes de abordar mais amplamente sobre o movimento 
feminista como um todo, é crucial esclarecer aqui que 
o pensamento feminista aderiu, ao longo de muitas 
discussões teóricas, ao uso do conceito de gênero ao 
invés de sexo para designar o conjunto de valores e 
conceitos atribuídos diferentemente ao sexo masculino e 
ao sexo feminino. A utilização desta linha de pensamento 
se deve às reflexões a respeito da formação da sociedade 
e da consideração de que, ainda que existam diferenças 
sexuais biológicas entre os seres humanos, tais distinções 
não são suficientes ou determinantes para justificar 
a diferenciação das condições e valores atribuídos a 
ambos os sexos. Assim, a formação cultural e as relações 
de poder e valor existentes em uma sociedade acabam 
sendo responsáveis por constituir a realidade das 
diferenças entre os sexos para além da natureza dos 
corpos. Segundo tal pensamento, o sexo é o substrato 
biológico sobre o qual o gênero se constitui a partir da 
construção cultural dos valores e das instituições. Dessa 
forma, o modo como se encara as diferenças de gênero 
tem a ver com as expectativas e preceitos socioculturais 
adquiridos pela sociedade. Sobre a relação entre as 
capacidades biológicas e a sexualidade humana em 
diferentes contextos culturais possíveis, Rubin (1990) diz: 

Organismos humanos com cérebros humanos são 
necessários para as culturas humanas, mas nenhum 
exame do corpo ou de suas partes pode explicar a 
natureza e variedade dos sistemas sociais humanos. A 
fome na barriga não dá pistas sobre a complexidade da 
culinária. O corpo, o cérebro, os genitais, e a capacidade 
para a linguagem são necessários para a sexualidade 
humana. Mas eles não determinam seus conteúdos, 
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suas experiências e suas formas institucionais. Além de 
que nós nunca encontramos um corpo não mediado por 
significados conferidos pela cultura. (p.11)

Movimento feminista e a crítica da 
neutralidade científica

O movimento feminista, enquanto representante dos 
interesses de um grupo social específico, não assume 
hoje uma natureza homogênea de suas manifestações 
ou teorias. Historicamente, a pretensão de representar 
todas as mulheres como detentoras de algum tipo de 
identidade essencial comum, foi seguida da crítica 
a essa ‘mulher universal’, passando a incorporar 
outros elementos socioculturais relevantes, como 
raça, classe e sexualidade, visando compreender a 
diversidade dos discursos e as diferenças de relações 
de poder entre grupos distintos. O feminismo mudou 
suas perspectivas de abordagem e reivindicação ao 
longo de sua existência, sendo possível considerar 
três “ondas” características da sua produção teórica. 
Segundo a abordagem de Pierucci (2007), a primeira 
onda é conhecida como universalista (ou também como 
sufragista (SCAVONE, 2008)), essa primeira expressão 
do feminismo reivindicou direitos iguais, sendo 
importante para várias conquistas das mulheres. Mary 
Wollstonecraft em seu “A vindication of the Rights of the 
Woman”, já no fim do século XVIII, reivindica igualdade 
entre os sexos questionando o caráter essencialmente 
frívolo e intelectualmente inábil atribuído à natureza 
feminina na época. Wollstonecraft desessencializa 
a suposta natureza feminina ao defender que o 
processo educativo dirigido às meninas atua como 
grande responsável pela formação das mulheres.

A primeira fase faz ressaltar a igualdade das 
mulheres (e por isso é também chamada de feminismo 
da igualdade) na tentativa de requerer igualdades 
de oportunidades, direitos e tratamentos para as 
mulheres, sendo que as diferenças entre homens e 
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mulheres são deixadas em segundo plano.

A segunda onda do feminismo que toma corpo na 
década de 1980, a diferencialista, ou essencialista, 
busca ressaltar a identidade da mulher enquanto 
categoria universal, e como o nome sugere, dá ênfase às 
diferenças entre homens e mulheres. Cria-se aqui uma 
nova dicotomia, as naturezas absolutas d’O Homem 
versus A Mulher, formando assim um binarismo 
essencializado, restrito, absoluto, que não permite 
diversificações. Na fase diferencialista, buscou-se 
reunir todas as mulheres em função de critérios tidos 
como originalmente femininos, como a maternidade 
por exemplo, visando criar assim um elo essencial 
entre todas as mulheres. Em contraposição a essa linha 
de pensamento, a terceira onda feminista emerge a 
partir do reconhecimento da multiplicidade feminina 
(Pierucci. 2007). Diante do discurso universalizador 
da mulher da segunda fase, percebe-se ao longo das 
lutas sociais que se multiplicaram o surgimento de 
conflitos e demandas diferenciadas entre as próprias 
mulheres. As diferenças étnicas, culturais, religiosas 
e de sexualidade acabam sendo reconhecidas como 
necessárias para compreender as necessidades e 
reivindicações dos grupos distintos de mulheres. 
Descobre-se assim que não é possível ignorar uma 
diversidade de fatores socioculturais que influenciam 
e compõem o entendimento da expressão do gênero. 
A partir dessa linha de pensamento, a ‘mulher 
universal’ defendida anteriormente pela segunda 
onda acaba sendo identificada como expressão das 
mulheres de um grupo específico apenas. O que se 
definiu como A Mulher correspondia a expectativas 
e concepções refletidas nos ideais de mulheres 
brancas, burguesas, ocidentais e heterossexuais, não 
abarcando assim toda a diversidade de contextos 
envolvendo mulheres diferentes. 

A nova exigência posta para as análises de gênero 
era a de não se poder ignorar o fato histórico e 
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também existencial de que a identidade de gênero 
está intrinsecamente vinculada com outros aspectos 
significativos de posição social e da pertença cultural, 
sob pena de não darem conta da verdadeira relação 
de opressão que o sexismo representa. Se não se 
pode isolar o sexismo de outras formas básicas de 
subordinação e opressão, o gênero não pode do mesmo 
modo ser isolado dessas outras formas de identificação. 
(PIERUCCI, 2007. pg. 41)

O desenvolvimento das teorias feministas acabou por 
promover e incitar muitos questionamentos acerca não 
só das relações sociais e discursos de gênero na(s) 
sociedade(s) e cultura(s) (incluindo fatores ligados a 
etnia, classe e sexualidade), como também a própria 
produção do conhecimento científico e a formulação 
de valores realizada neste âmbito.

É a partir do feminismo diferencialista que, sugerindo 
a existência de um conhecimento exclusivamente 
feminino, surge a crítica à suposta neutralidade 
científica e da ciência essencialmente ligada a uma 
concepção estritamente masculina.

O valor do feminismo da diferença foi refutar a afirmação 
de que a ciência é de gênero neutro, revelando que 
valores geralmente atribuídos às mulheres foram 
excluídos da ciência e que desigualdades de gênero 
foram construídas na produção e estrutura do 
conhecimento. (SCHIENBINGER, 2001, p. 26)

Mas, a mesma autora ressalta que um “beco sem 
saída” do feminismo diferencialista “tem sido a 
busca por ‘maneiras de conhecer’ específicas das 
mulheres”(SCHIENBINGER, 2001), para ela,

Tentativas de remodelar a ciência adicionando-lhe traços 
tradicionalmente femininos podem ser tentadoras: elas 
criam projetos de imediata afirmação de vida, seduzindo 
com visões de como as coisas poderiam ser diferentes. 
A tentativa de ligar o bom e belo às mulheres, contudo, 
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pode alienar desnecessariamente homens congeniais. 
(SCHIENBINGER, 2001, p.27).

O reconhecimento de que mulheres experimentam, 
muitas vezes, relações e situações diferentes das 
experimentadas pelos homens na sociedade não 
exclui a gama de possibilidades de que ambas 
experiências possam recorrer a análises de gênero 
correspondentes, obtendo perspectivas semelhantes.

A epistemologia¹  feminista tem como cerne a busca 
por uma nova forma de produção do conhecimento, 
fornecendo diversas críticas ao modelo científico ainda 
vigente.

O centro da crítica feminista ao pensamento científico 
dirige-se, em grande parte, às concepções identitárias 
envolvidas na formulação deste. Nesse sentido, a 
ciência estaria solidificada em preceitos que supõem 
uma identidade, ou seja, um conjunto restrito de 
características que determinam e formam um ser, 
um objeto/sujeito de pesquisa. Ao estabelecer 
essa identidade em favor de outras, assume-se 
certos valores em detrimento de outros, tornando o 
processo excludente. Tal identidade fixa relaciona-
se ao ideal de homem universal, “que remete ao 
branco-heterossexual-civilizado-do-Primeiro-Mundo, 
deixando-se de lado todos aqueles que escapam 
deste modelo de referência.” (RAGO, 1998, p. 3). 
Assim, tem-se uma ciência que exclui qualquer 
perspectiva e experiência diferenciada daquela que 
o âmbito científico julga relevante para a formação 
do conhecimento, sendo as práticas masculinas mais 
valorizadas que as femininas, assim como a esfera 
privada é tida como menos relevante que a pública. 
(RAGO, 1998)

Outro grande foco da análise feminista do 
conhecimento científico é a premissa de que o 
processo em que este se dá é neutro e objetivo o 
suficiente para ser tido como aproximação máxima 

¹ A epistemologia, 
como entendemos aqui 
“define um campo e 
uma forma de produção 
do conhecimento, 
o campo conceitual 
a partir do qual 
operamos ao produzir o 
conhecimento científico, 
a maneira pela qual 
estabelecemos a 
relação sujeito objeto 
do conhecimento e a 
própria representação 
de conhecimento como 
verdade com que 
operamos” (RAGO, 1998, 
p.3).
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da verdade. Questiona-se a imparcialidade clamada 
pela ciência, seus processos sistemáticos tidos como 
aptos ao alcance da verdade e livres de valores. 
Fox Keller (2006) discute sobre como a cultura e os 
valores operantes dentro de uma sociedade exercem 
influência na produção do conhecimento científico. 
Analisando os papéis reprodutivos que anteriormente 
eram atribuídos ao homem e à mulher (esta passiva 
e esse ativo), esta autora reconhece alterações sobre 
tais perspectivas biológicas a partir da influência de 
mudanças promovidas pelo movimento feminista como 
um todo nos valores culturais e no comportamento 
social. Fox Keller afirma, então, que a quebra do ideal de 
onipotência do gene (enquanto matriz direcionadora 
dos processos celulares) e a valorização das relações e 
processos moleculares mais imprevisíveis, assim como 
altamente ativos − intimamente relacionados com os 
“efeitos maternos” (essa interpretação dos processos 
conceptivos caracteriza-se por conceber o corpo 
feminino como ativo, participante da reprodução tanto 
quanto o corpo masculino) −, foi um resultado que 
correspondeu indiretamente às mudanças sociais 
promovidas pelo movimento feminista como um todo, 
não pelas mulheres cientistas somente. Essa mudança 
do modo de pensar impulsionou questionamentos 
diferentes, por parte dos pesquisadores de modo geral, 
a respeito do desempenho reprodutivo da mulher.

Percebe-se aqui que a ciência não está imune às 
influências, pensamentos e mudanças históricas que 
formam o contexto de seu processo, de sua prática. 
Os indivíduos que a promovem estão sujeitos a valores 
culturais específicos que direcionam parcialmente 
seus pensamentos e questionamentos. A ciência, 
enquanto símbolo criado pelo homem, não é neutra 
assim como não consegue se separar dos ideais e 
princípios sociais de quem a produz.
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A economia feminista

A economia, principalmente a questão do trabalho, 
está presente nas discussões feministas desde a 
primeira onda. A subjugação do trabalho doméstico, a 
divisão sexual do trabalho, todo o apoio da mulher e o 
trabalho feito por ela dentro de casa e para a família², 
de forma não-assalariada, e sem reconhecimento, foi 
sendo discutido pelo feminismo até que chegasse a se 
criar a economia feminista.

As várias escolas da economia, a despeito de suas 
divergências, não chegaram a incorporar o trabalho 
doméstico em suas análises.

Las distintas escuelas de pensamiento han utilizado 
diversas categorías para el análisis socioeconómico 
de las sociedades: sistemas económicos, modos de 
producción, grados de desarrollo del capitalismo o de 
la industrialización, etc. En cambio, la reproducción 
humana como proceso social nunca ha sido utilizada 
como categoría analítica central en los estudios de las 
sociedades.(CARRASCO, 2003, p.12)

Foi preciso que se criasse a economia feminista, a fim 
de promover nas diversas escolas da economia uma 
incorporação das questões de gênero e do trabalho 
doméstico, assim como todas as questões de trabalho 
que sempre estiveram presentes no pensamento 
feminista.

Antes de tudo, porém, é preciso entender que como o 
próprio feminismo, a economia feminista não cria um 
conjunto indivisível e monolítico, há ampla divergência 
entre as(os) pesquisadoras(es), e muitas escolas 
da economia participam das discussões internas. 
(FERNANDEZ, 2008)

No mesmo livro já citado, Beyond Economic Man, 
o primeiro, segundo as organizadoras, a discutir a 
economia de um ponto de vista feminista, aparecem 

² A situação atual, 
onde várias mulheres 
trabalham fora e 
muitas vezes exercem 
uma jornada dupla 
(trabalho fora de 
casa e dentro de 
casa) é discutida por 
Carrasco(2003).
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trabalhos discutindo tanto a escola neoclássica, quanto 
o socialismo, ou a economia institucionalista. O elemento 
que faz com que os trabalhos sejam de uma mesma 
corrente, isto é, o elemento capaz de caracterizar 
a corrente da economia feminista é a inserção da 
categoria do gênero na discussão da economia.

A utilização da crítica feminista na economia pode ser 
(e geralmente é) adotada portanto, de forma parcial, 
olhando-se apenas para uma das perspectivas possíveis. 
Ficamos restritos neste texto introdutório a apresentar 
alguns pontos recorrentes nos trabalhos de economia 
feminista utilizando apenas algumas críticas dirigidas 
para a escola neoclássica³. 

Apesar de a crítica feminista ter impacto crucial em 
diversas disciplinas, na economia ela desempenha 
um papel menos central, sendo que as críticas feitas 
pelo ponto de vista do feminismo à escola dominante 
da economia (neoclássica) são feitas, já, por diversas 
outras correntes da heterodoxia econômica 
(ENGLAND, 1993; FERNANDEZ, 2008). A importância 
da economia feminista pode não estar em fazer novas 
críticas, mas ela traz novos argumentos, com o peso de 
todo o movimento feminista.

Muitas(os) autoras(es) feministas, em áreas distintas do 
conhecimento, chamaram a atenção para o fato de que os 
pesquisadores e cientistas tendem a excluir as mulheres 
de seus trabalhos, usando sempre quando possível, 
o homem como objeto de seu estudo (e muitas vezes 
até as pesquisadoras fazem isso, seguindo a tradição) 
Schienbinger (2001). Na economia não é diferente, como 
afirmam Ferber e Nelson (1993), a economia é um estudo 
voltado ao homem econômico, e não à mulher econômica, 
argumentam elas. O trabalho da mulher permanece 
invisível aos olhos da economia, mesmo ao se tratar da 
produção familiar. As autoras vão defender, ainda, que 
a negligência das questões femininas na economia pode 
ter um efeito de desencorajamento das mulheres no 
estudo da economia.

³ A escola neoclássica, 
como representa 
hoje o mainstream da 
economia, ou a escola 
dominante, é muito 
frequentemente 
o foco de vários 
trabalhos em 
economia feminista.

LISBOA, Ludmilla; LOTT, Francisco



53Revista Multiface | Belo Horizonte | v. 5 nº2 | p. 53 | jul-dez 2011

Um estudo mais aprofundado capaz de mostrar 
os pontos onde ocorre essa negligência dentro da 
escola neoclássica é feito por Strassmann (1993). Para 
ela, esse modelo conta-nos a “história do patriarcado 
benevolente”, que seria a suposição da família como 
uma unidade representada pelo homem, todos os 
membros da família dependem do homem, e ele é 
quem toma as decisões, visando sempre o bem estar 
de todos os membros. O fato de as pessoas fazerem 
essas suposições, fora da teoria econômica, é clara e se 
manifesta em várias políticas públicas, como Machado 
(1999) chama a atenção, de forma prejudicial. Na teoria 
econômica (do mainstream) a história do patriarcado 
benevolente surge como uma suposição implícita 
na ideia da mão invisível, ou da teoria do equilíbrio 
geral, como afirma, ainda, Strassmann(1993). Assim 
como a história do patriarcado benevolente, a autora 
discute ainda como a economia supõe que a mulher 
não trabalha, não incorporando o trabalho doméstico 
não monetizado.

England (1993) também mostra como vários 
preconceitos de gênero estão no cerne da escola 
neoclássica, sem tocar na polêmica e tão criticada 
hipótese da racionalidade, ela crítica outras hipóteses 
da base da micro fundamentação típica dessa escola. 
A título de exemplo, destacamos um dos conceitos 
mais básicos da microeconomia neoclássica, que é a 
utilidade, “que é vista [...] como um modo de descrever 
as preferências” (VARIAN, 1994, p.59), e que é suposta 
como exógena e invariável. O movimento feminista 
vem tentando mostrar que a discriminação presente 
em vários lugares é responsável por fazer com que 
as mulheres escolham carreiras diferentes, como 
mostra Schienbinger (2001). Até uma certa idade, 
por exemplo, homens e mulheres têm, em média, 
desempenho igual em matérias como matemática, 
mas depois de uma certa idade, quando aparecem 
mais claramente preconceitos de gênero, as mulheres 
passam a ter menos interesse, em média, por matérias 
tipicamente encaradas como “matérias de homens”. 
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Isso é um problema para a economia neoclássica para 
a qual a utilidade não pode ser endógena e variável 
segundo suas hipóteses. Na verdade, essas hipóteses 
acabam por obscurecer processos pelo qual são 
formadas desigualdades de gênero England (1993)⁴. 

A crítica feminista pode afetar a economia mesmo com 
uma questão das mais básicas, “o que é a economia?”, 
ou “o que deveria ser a economia?”, o questionamento 
de se a questão estudada hoje pela economia, as 
questões de escolhas e preferências, seja de maior 
relevância do que a economia da “provisão”⁵ é tema 
do trabalho de Nelson (1993). Mais uma vez, essa 
crítica não representa uma novidade, Polanyi (1980) 
defende já um estudo da economia com um sentido 
diferenciado, como percebe Fernandez(2008). Mas a 
crítica feminista insere novos argumentos, para Nelson 
(1993), se os conceitos considerados femininos não 
fossem associados com inferioridade, se evitaria que 
a economia se concentrasse no estudo das escolhas, 
para abranger uma parcela maior da vida humana. Não 
se espera que a economia abandone seus objetos de 
estudo, mas sim que ela considere incorporar outros 
aspectos, de forma a entender melhor as partes que 
são obscurecidas pela economia “do homem”.

A escola neoclássica sofre várias críticas. Para McCloskey 
(1993), ela é a mais “machona” das escolas de economia, 
que pode ser associada a uma “gangue de motoqueiros 
entre os economistas, andando pomposos pelo campo 
[...] repelindo afeto” (p.76). Essa escola conhecida 
por ser muito formalizada, possui as características 
relacionadas ao masculino, mais formal, mais lógico, e 
mais rigoroso. O dualismo homem/mulher se reflete 
então na retórica. A lógica e os fatos são relacionadas 
ao masculino, enquanto a história e a metáfora, são 
relacionadas feminino para McCloskey(1993). Assim, as 
argumentações que utilizam amplamente metáforas e 
analogias são frequentemente consideradas inferiores, 
e por outro lado, a lógica e os fatos ganham um respeito 
maior. A economia feminista tende bastante a rejeitar 

⁴ O problema 
da hipótese de 
preferência estável já 
era conhecido desde 
os primórdios da 
economia neoclássica. 
O possível problema 
dessa hipótese com 
relação a ocultação 
de anomalias e 
desencorajamento 
de tópicos a serem 
estudados, é 
questionado em 
WARD (1975). A 
economia feminista 
vem mostrar como 
problemas como esse 
têm efeitos nefastos 
quando olhados pela 
perspectiva de gênero.

⁵ “provisining” 
tradução livre
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a superioridade e a neutralidade dos argumentos que 
pretendem ser puramente lógicos ou baseados nos 
fatos. Os fatos não dizem nada por si próprios, eles 
dependem de uma interpretação. O feminismo mostra 
como as interpretações pretensiosamente universais 
têm representado interesses e visões parciais, 
tendendo a esquecer ou ocultar interesses das minorias. 
Novamente a economia feminista vem reivindicar não 
um abandono dos argumentos e visões consideradas 
masculinas, mas a incorporação das consideradas 
femininas, e que foram injustamente inferiorizadas.

Economistas feministas criticam frequentemente 
a alta formalização e matematização presente na 
economia. A crítica se dirige para suposta neutralidade 
presente em uma teoria mais formalizada, ou mais 
matematizada, e para o alto status que recebem os 
trabalhos assim realizados. Uma teoria matematizada 
não está isenta dos problemas de gêneros, e assim 
como viemos mostrando, a teoria neoclássica 
(conhecida por ser altamente matematizada) está 
cercada por hipóteses que negligenciam o papel da 
mulher, e escondem a discriminação.

Conclusão

Apresentamos que a incorporação do gênero na 
economia mostra vários aspectos da vida econômica 
que a economia não percebia, e também que a crítica 
do feminismo ao conceito de neutralidade científica e 
à superioridade dos métodos mais “formais” detém 
argumentos fortes que não podem ser ignorados. O 
feminismo mostra que a ciência não representa uma 
verdade absoluta e está sujeita a uma visão parcial, 
a visão do “homem-branco-ocidental-heterossexual” 
e que exclui da disciplina as mulheres, negros, 
homossexuais, e etc. A reivindicação atual das (dos) 
economistas feministas é a incorporação do gênero, 
de forma a transformar a economia para garantir uma 
visão mais abrangente da vida econômica. Muito se fez 
sobre a incorporação do gênero como uma categoria 
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de análise, mas falta conseguir uma mudança efetiva 
nas teorias que escondem os preconceitos e uma 
visão parcial por trás das suas hipóteses ditas neutras. 
A crítica da economia feminista não está presente 
apenas na economia neoclássica, mas em várias 
escolas. Neste texto, mostramos apenas uma parte da 
economia feminista, apenas uma pequena parte, cabe 
ao leitor conhecer mais sobre ela.

Sugestão de leitura

Para aqueles que se interessam no tema apresentado 
neste texto, sugerimos a leitura do Beyond Economic 
Man (1993), pela importância histórica como um dos 
primeiros livros deste tipo.  O artigo de Brena Paula 
Fernandez, “ A epistemologia de Hugh Lacey em 
diálogo com a Economia Feminista: neutralidade, 
objetividade e pluralismo”, publicada na Revista de 
Estudos Feministas contém uma seção que explica 
o que é a economia feminista, embora seja sugerido 
também, a leitura completa do texto. Um outro bom 
texto é o de Hirata (1986) que descreve, em diferentes 
níveis, a inserção da divisão sexual do trabalho na 
sociedade japonesa da década de 1980.
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História da Moeda e do Crédito.

Introdução

O quadro geral que se reproduziu durante muito tem-
po era de uma escassez total de meio circulante e de 
crédito no Brasil colonial, resultado direto das políticas 
metropolitanas. Quadro este que seria revertido pela 
economia aurífera, responsável por uma riqueza e um 
dinamismo únicos na época. Essa visão, de certa forma 
simplista, já foi bastante contestada por grande par-
te da literatura de história econômica para o período. 
Este trabalho tem por objetivo melhor compreender a 
origem da circulação de moeda e do crédito no Brasil 
colonial, retomando parte deste debate. No entanto, 
não se pode compreender a circulação monetária no 
sistema econômico colonial sem antes abordar, mesmo 
que de forma bastante simplista, o debate entorno das 
estruturas das principais atividades que o compuse-
ram. Uma vez introduzida a dinâmica desses grandes 
sistemas, passaremos à discussão das especificidades 
históricas e regionais que caracterizaram a circulação 
monetária em cada um desses sistemas econômicos, 
nas Seções 1 e 2.

O escambo foi o método usual de troca na exploração 
do pau-brasil, primeira atividade econômica desenvol-
vida no Brasil colonial. Não se pode dizer que em sis-
temas econômicos coloniais pouco complexos, como 
esse, havia necessariamente uma “carência” de moe-
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da. Não é, portanto, razoável afirmar que a introdução 
de meio circulante atendendo a uma “demanda” exis-
tente geraria, necessariamente, uma evolução e uma 
diversificação dos mesmos. Seria mais apropriado pen-
sarmos que essa foi a primeira forma de apropriação 
do território brasileiro e que as atividades comerciais 
e de financiamento ainda eram pouco desenvolvidas.

Furtado (2007) ressalta que coube à Coroa Portuguesa 
a tarefa de pensar uma nova forma de ocupação do 
território americano sob sua posse que efetivasse o 
processo de colonização, algo que a atividade de ex-
ploração do pau-brasil era incapaz de fazer. Das me-
didas políticas que então foram tomadas resultou o 
início da exploração agrícola das terras brasileiras, 
dando início a um longo processo de formação de um 
complexo açucareiro nordestino baseado na mão-de-
-obra escrava. Na medida em que eram concedidas 
novas posses de terras pela coroa portuguesa para 
exploração ou arrendamento, criava-se em paralelo 
um comércio colonial mais complexo que aquele es-
tabelecido para a exploração de pau-brasil. Furtado 
(2007) destaca ainda que o empresário açucareiro teve 
que operar, sempre, em escala relativamente grande, 
já que as condições do meio não permitiam pensar em 
pequenos engenhos. O autor deduz assim que grande 
parte do financiamento da atividade açucareira vinha 
de fora. A produção açucareira do nordeste brasileiro 
se integrava exclusivamente ao mercado internacional 
de acordo com os interesses do capital mercantil in-
ternacional. Ou seja, o capital acumulado na atividade 
não permanecia na colônia e dificilmente se integrava 
à economia interna. Como veremos melhor no capítulo 
seguinte, o resultado disso era que a circulação de mo-
eda na colônia era insignificante e diversas mercado-
rias seriam utilizadas como meios de circulação. Outra 
forma de tentar resolver o problema da escassez de 
meio circulante seria recorrer ao comércio fiado. Se-
gundo Levy (1979) até o século XVIII havia basicamente 
dois tipos de pequeno comércio: o comércio estabele-
cido em lojas e vendas ao ar livre. Havia ainda o comér-
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cio ambulante das negras de tabuleiro que tinha um 
papel importante na vida das cidades e vilas coloniais. 
Segundo a autora, os dois problemas fundamentais 
que esses pequenos comerciantes enfrentaram foram 
a generalização das compras a crédito e a falta de di-
nheiro. Um recurso para iludir o problema da falta de 
moeda durante o período colonial seria o crédito. Este 
criou, no Brasil colonial, o comércio fiado, deplorado 
em inúmeros documentos dos primeiros séculos de 
nossa história como o maior fator da mina dos merca-
dos internos.

Furtado (2007) considera que a descoberta de metais 
preciosos promoveu um fôlego na economia metropo-
litana. Entretanto vista em perspectiva geral, a trajetó-
ria da economia mineratória em Minas Gerais, no sécu-
lo XVIII, teve dimensão inferior a que se acostumou a 
divulgar certa tradição historiográfica. Segundo Paula 
(2000) a produção de ouro e diamantes, seria o núcleo 
dinâmico de uma economia que, no entanto, se diver-
sificou durante todo o século XVIII, e estabelecera um 
novo quadro para a circulação mercantil na Colônia. Te-
mos assim a formação de uma economia extremamen-
te dinâmica, que polarizava e incentivava todo um mer-
cado interno colonial de mercadorias. Como veremos 
melhor no Capítulo 2, pode-se afirmar que a irradiação 
da renda gerada pelo ouro canalizou-se principalmen-
te para os intermediários comerciais. Escoavam para 
as zonas mineradoras produtos do exterior, do Reino 
e de outras regiões da Colônia e mesmo da Capitania. 
É, portanto, incontestável o incentivo ao comércio colo-
nial que a mineração significou.  Para além do debate 
entorno do aumento da oferta de moeda na Colônia, a 
descoberta das minas representou uma mudança radi-
cal na organização da economia colonial.

Por fim, ressaltamos ainda que, com a economia aurí-
fera, a posse do meio circulante não era mais exclusiva 
do comerciante. Ou seja, o colono não precisava mais 
depender da venda de seu produto para a obtenção 
de “dinheiro universal” que pudesse ser trocado por 
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outras mercadorias, já que este era resultado direto 
da principal atividade econômica da região. Além dis-
so, o início da exploração aurífera não dependia de um 
grande volume inicial de investimento. Essas caracte-
rísticas do sistema econômico colonial ligado a ativi-
dade de extração do ouro provocaram mudanças sig-
nificativas na circulação monetária colonial, que serão 
mais bem discutidas no Capítulo 2. No entanto, antes 
disso, passemos ao debate entorno da oferta de moe-
da e crédito anterior à mineração.

Os determinantes da oferta monetária no perío-
do colonial

A historiografia brasileira segue uma tendência de en-
carar a questão da moeda no período colonial como 
pouco relevante, justificando o fato como uma decor-
rência da limitação de circulação monetária que havia 
na época.

A moeda, existindo em pequena quantidade, só se acu-
mulava nas cidades mais importantes e até mesmo so-
mente nas mãos dos ricos; estes, por sua vez não tendo 
necessidade de um intermediário de trocas, dada a rare-
fação da população e a exigüidade de suas necessidades, 
mais a entesouravam do que a faziam circular (AZEVEDO, 
1949, p. 415 apud LEVY, 1983, p. 826).

Lima (2005) afirma que a escassez de moeda no Bra-
sil colonial também pode ser vista como uma situação 
proveniente da política mercantilista da metrópole 
portuguesa, que detinha o monopólio de cunhagem e 
determinava diversas regras em relação à circulação 
de moeda na colônia. A exclusividade de comércio im-
posta por Portugal impedia que houvesse saldo me-
tálico nas transações mercantis coloniais. Entretanto, 
segundo Levy (1983), apesar de essa não ser uma in-
terpretação equivocada, não trata de todas as formas 
como a circulação de moeda se deu dentro do sistema 
mercantil colonial e que devem aqui ser consideradas 
por mais discretamente que tenham ocorrido.
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Lima (2005) afirma que a falta de moeda não era um 
problema exclusivo à colônia brasileira. Na própria 
Europa a disponibilidade de metais preciosos oscilou 
bastante ao longo dos anos, nunca sendo suficiente 
para acompanhar o crescimento da demanda. Os es-
toques de moeda das nações européias dependiam 
de cinco determinações diferentes: da exploração das 
minas metálicas (que em Portugal, nos séculos XVI e 
XVII, era consideravelmente baixa); dos fluxos de mo-
eda vindos dos demais países; de desvalorizações da 
unidade de conta, o que aumentava o valor das moe-
das em estoque; do desgaste físico e do cerceio das 
moedas; do entesouramento dos metais preciosos, ou 
seja, do seu uso não-monetário.

No Estado português, cada uma das três moedas cor-
rentes – ouro, prata e cobre – possuía funções diferen-
tes. De acordo com Lima (2005), as moedas de ouro e 
prata tinham um alto valor unitário, e eram utilizadas 
em pagamentos internacionais e em grandes transa-
ções comerciais. O valor extrínseco dessas moedas 
deveria ser maior do que seu valor intrínseco. Já as 
moedas de cobre eram moedas subsidiárias, com um 
caráter quase fiduciário, sendo utilizadas no pequeno 
comércio.

A desvalorização da unidade de conta era a principal 
medida da política de cunhagem portuguesa no século 
XVI e no período após a União Ibérica. A escolha por 
essa política se dava por diferentes motivos. No âmbi-
to fiscal, a política era usada como forma de saldar os 
déficits orçamentários portugueses, assim como para 
compensar a redução na oferta monetária causada 
pelos déficits externos. Além disso, as desvalorizações 
eram uma providência tomada em relação à diferença 
dos preços de oficiais e de mercado do ouro e da pra-
ta, e também serviam como resposta ao enorme cres-
cimento da demanda por moeda, que sobrepujava a 
oferta. Lima (2005) afirma que a tendência portuguesa 
a realizar políticas de desvalorização influenciou for-
temente o sentido das decisões desse cunho no Brasil 
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colonial, com as autoridades coloniais exigindo inúme-
ras vezes à Casa da Moeda de Lisboa autorização para 
desvalorizar as moedas em circulação na colônia em 
relação às moedas correntes em Portugal.

O surgimento da moeda na colônia pode ser atribuído 
ao período no qual se iniciaram as atividades de expor-
tação do açúcar, apesar de que a economia açucareira 
brasileira não possuía, em seu início, nenhum caráter 
monetário. A infraestrutura dos engenhos exigia um 
largo montante inicial de investimentos, contudo, o ca-
pital aplicado no aparato açucareiro não gerava tran-
sações correntes em moeda dentro da colônia, pois 
representava gastos que eram feitos previamente na 
Europa, na época da transferência dos colonos. Além 
disso,

(...) as matérias-primas disponíveis eram obtidas por es-
cambo – todos os elementos contribuindo para que não 
se constituísse uma economia baseada na circulação 
do dinheiro. As disponibilidades de moeda em Portugal 
eram poucas e estavam reservadas para o comércio com 
o Oriente, que se interessava unicamente por metal nas 
trocas por seus tão ambicionados produtos (LEVY, 1983, 
p. 826).

O numerário colonial sofreu um aumento com a insti-
tuição do Governo Geral, mas esse aumento foi discre-
to, uma vez que muitos pagamentos eram feitos em 
mercadoria. A organização que mais dispunha de mo-
eda no início da colonização era a jesuíta, devido aos 
subsídios enviados às missões, seguida pelos oficiais 
de justiça, que recebiam seus pagamentos diretamen-
te de Portugal.

Com o passar do tempo, o sucesso e a lucratividade da 
atividade açucareira fizeram-na sobressair aos colo-
nos, gerando uma divisão entre produção e comércio. 
Isso ajudou não apenas na intensificação das relações 
monetárias como também no crescimento dos investi-
mentos. Entretanto, a política monetária da metrópole 
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interferia no desenvolvimento da economia colonial, já 
que “o mecanismo de preços no sistema de exclusivo 
colonial se estruturava sempre no sentido de não dei-
xar margem para a existência de saldos monetários, 
pois, antes que esses surgissem, os mercadores portu-
gueses elevavam a cotação dos produtos de abasteci-
mento europeus” (LEVY, 1983, p. 827).

Entretanto, mesmo com a moeda ainda em processo 
de surgimento, já havia na colônia manifestações de 
problemas referentes à falta de moeda cunhada, pois 
a moeda passava a ser comercializada como mercado-
ria, uma vez que o metal que ela continha era cotado 
acima de seu valor de face. Esses problemas eram tão 
latentes que levavam a metrópole a intervir, sancio-
nando leis que obrigavam autoridades judiciais a im-
pedir que a moeda corresse na colônia em desacordo 
com o que dispunha a lei.

Por volta da segunda metade do século XVI, um derra-
me de moedas divisionárias, falsificadas com as armas 
de Portugal, foi promovido por banqueiros na Antuér-
pia, levando a Casa de Comércio portuguesa nessa ci-
dade à falência. Levy (1983) afirma que isso levou a uma 
entrada de grandes quantidades de moeda falsa em 
Portugal, dado à clara preferência da população a essa 
situação em detrimento a não dispor de moeda alguma. 
A coroa portuguesa se viu obrigada a reduzir o valor da 
moeda, e o Erário Régio teve de cobrir os prejuízos que 
recairiam sobre os colonos. Ainda assim, esses se mani-
festaram contra a metrópole, devido à insatisfação com 
a política de desvalorização da moeda.

A penetração da moeda portuguesa na colônia ocorria 
pela via do Atlântico, pois era por onde se davam as 
transações luso-brasileiras, como a exportação de açú-
car e o comércio de escravos. Entretanto, a circulação 
monetária não era capaz de aumentar as relações de 
troca porque, apesar do açúcar ter levado ao cresci-
mento da economia colonial, “os recursos excedentes 
da produção açucareira, no entanto, não eram aplica-
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dos na colônia, sendo a maior parte transferida para o 
exterior, já que os lucros mais substanciais eram apro-
priados pelos comerciantes” (LEVY, 1983, p. 828-9).

Ao final do século XVI, a prata peruana começou a en-
trar na colônia portuguesa por meio de um novo canal 
continental de entrada de moeda. “A tese de Alice Ca-
nabrava (p. XIII) demonstra como a expansão comercial 
luso-brasileira nos territórios espanhóis do Vice-Reino 
do Peru, na época da União das Coroas Ibéricas, foi um 
período favorável à expansão do comércio português 
nas colônias espanholas”. (LEVY, 1983, p. 829).

Com os esforços das províncias de Tucumã e do Alto 
Peru de criar um porto no Atlântico, a fim de evitar a 
subordinação econômica dos comerciantes peruanos, 
somados à segunda fundação da cidade de Buenos Ai-
res, foi possível estabelecer uma ligação direta entre o 
Rio da Prata e a região de Potosi, através do Rio Para-
ná. Com isso, as relações comerciais que foram criadas 
entre Buenos Aires e o Brasil envolviam trocas de mer-
cadorias brasileiras por pesos de prata.

Contudo, os interesses econômicos de Lima procura-
ram transformar Buenos Aires em apenas um mercado 
consumidor, cujo abastecimento seria feito por Tucu-
mã, pela rota do Pacífico. Assim, de acordo com Levy 
(1983), os comerciantes peruanos, com intuitos mono-
polísticos, obtiveram uma Cédula Real em 1594 que 
proibia o intercâmbio com o Brasil. Isso provocou uma 
série de contrabandos por parte dos comerciantes 
que se recusavam a perder a oportunidade de bons 
negócios que os altos preços de Buenos Aires propi-
ciavam (devido à grande necessidade de mercado por 
produtos importados e escravos). Os contrabandistas, 
então, levavam para a região do Rio da Prata produtos 
adquiridos no Brasil e traziam, em troca, ouro e prata.
Em 1601, outra Cédula Real foi emitida, por conta das 
pressões dos habitantes de Buenos Aires, cedendo à 
cidade o direito de comercializar novamente com o 
Brasil. Entretanto, o comércio ilegal não cessou imedia-
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tamente, uma vez que logo após a concessão do direi-
to de importar e exportar sucedeu-se um período de 
extrema intervenção por parte da metrópole. O con-
trabando se organizou, levando os portos brasileiros 
a assumirem um papel de reexportação para Buenos 
Aires e Córdoba. Em seguida, desenvolveu-se o comér-
cio com o Peru, no qual comerciantes traziam ouro e 
prata ao Brasil em troca de manufaturados. Segundo 
Levy (1983), essas transações foram incentivadas pelo 
fato de que os produtos no Brasil eram mais baratos 
do que em Lima.

A queda da intensa entrada de moeda teve seu início 
em 1623, quando foi criada a alfândega de Córdoba. 
Levy (1983) afirma que a medida foi tomada em uma 
época na qual a conjuntura era desfavorável tanto aos 
comerciantes portugueses quanto aos espanhóis, na 
qual se somavam a redução da extração de metal nas 
minas de Potosi e a falta de mão-de-obra portuguesa, 
que provocava uma considerável baixa nos suprimen-
tos.

Em 1640, a União Ibérica foi rompida, mas isso não sig-
nificaria, necessariamente, que haveria também uma 
ruptura do comércio no Rio da Prata.

Alice Canabrava, entretanto, demonstra que a Restaura-
ção trouxe uma animosidade entre as populações de ori-
gem portuguesa e espanhola e [...] Buenos Aires, levada 
pela decadência do comércio marítimo e da atividade de 
trânsito de mercadorias para o Peru, passou a concentrar 
suas atividades no desenvolvimento do comércio de cou-
ros e mulas, atividades nas quais prosseguiria nos dois 
séculos seguintes (LEVY, 1983, p. 831).

Entretanto, é possível afirmar que “o principal fator 
responsável pela entrada de moeda metálica até as 
primeiras décadas de 1600 foram as relações comer-
ciais, legais e ilegais, mantidas com a América espa-
nhola, em particular com a região de Potosi através do 
Rio da Prata” (LIMA, 2005, p.181).
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No século XVII, a economia colonial e conseqüente-
mente a economia portuguesa, passaram por uma 
fase extremamente difícil. Contribuíram para isso: o 
declínio do comércio com o Peru, a ruptura da entra-
da de moeda de prata, a ocupação holandesa no nor-
deste açucareiro do Brasil e nos pontos africanos de 
fornecimento de escravos. Entretanto, a situação não 
foi melhorada com expulsão dos holandeses após a In-
surreição Pernambucana.

Além disso, Levy (1983) afirma que duas outras dificul-
dades que surgiram iriam ditar a política monetária 
de Portugal: as despesas portuguesas com a luta pela 
Restauração e a concorrência do açúcar brasileiro com 
o açúcar das Antilhas. Sem contar que, como aponta 
Lima (2005), a escassez de moeda foi sentida cada vez 
mais fortemente, não apenas devido ao aumento da 
demanda, como também pela intensidade das crises 
econômicas que marcaram o século XVII.

Assim, devido aos gastos correntes, as moedas me-
tálicas seriam recolhidas e novamente fundidas, ou 
simplesmente carimbadas, com um valor mais alto, re-
presentando uma desvalorização do preço relativo do 
metal contido nas moedas. Com essa política, a popula-
ção colonial foi obrigada a entregar para a Coroa todas 
as moedas de que dispunham, sendo ainda vítima de 
fraude, pois parte delas foi retida na operação.

A desaceleração da economia açucareira no Brasil 
foi fortemente sentida no balanço de pagamentos da 
Metrópole, incentivando ainda mais a depreciação da 
moeda portuguesa. Com uma quantidade menor de 
exportações vindas da colônia brasileira, a oferta de 
ouro em Portugal decaiu, aumentando a sua cotação 
na moeda circulante. De acordo com Levy (1983), isso 
poderia ter favorecido os consumidores coloniais com 
uma transferência de renda da metrópole para o Bra-
sil, mas, ao invés disso, o mecanismo foi revertido aos 
exportadores metropolitanos, porque esses fixavam 
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em ouro os produtos que mandavam para Portugal. 
A conseqüência disso foi um processo de escassez de 
moeda na colônia.

Em 1688, em meio a um quadro de atrito entre a colô-
nia e a metrópole, a Coroa portuguesa decidiu adotar 
novamente a política de depreciação da moeda. Mesmo 
com as diversas manifestações de insatisfação que tal 
medida suscitou, a decisão foi mantida, provocando re-
ações inclusive violentas. Nenhuma solução foi encon-
trada para a situação, e a autoridade portuguesa teve 
de finalmente ceder a uma resolução que conciliasse os 
seus interesses com os do Brasil. Uma lei aprovada em 
março de 1694 levava à criação de uma moeda provin-
cial, “com uma diferença de apenas 10% sobre o preço 
do marco de prata contido na moeda de fundição ante-
rior, e cujas despesas de cunhagem eram pagas pelos 
colonos” (LEVY, 1983, p. 833). A moeda provincial podia 
circular apenas no Brasil e, em contrapartida, não podia 
circular aqui a moeda de ouro de Portugal.

Apesar da decisão de implantar a moeda provincial ter 
elevado o preço do açúcar brasileiro, Levy (1983) apon-
ta ainda para uma série de conseqüências negativas 
que também surgiu: outros produtos alimentícios tive-
ram elevação de preço; muitos habitantes do Rio de 
Janeiro se recusaram a ceder as moedas que possuíam 
para que fossem convertidas em moeda provincial na 
Casa da Moeda de Salvador (isso obrigou a metrópole 
a tornar itinerante a Casa da Moeda); os moedeiros en-
viados de Portugal provocavam insatisfação nos colo-
nos devido aos privilégios de que dispunham.

No entanto, assim que as primeiras minas de ouro fo-
ram descobertas na colônia, tanto a lei de criação da 
moeda provincial quanto a proibição de cunhar mo-
eda do reino na colônia tiveram seu fim decretado. 
Dadas as novas circunstâncias, as quais veremos a se-
guir, estas determinações passaram a ser prejudiciais 
à Metrópole.
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Moeda e crédito na mineração

Segundo Pinto (1979), na economia açucareira o colono 
detinha a produção, e os mercadores, através das fro-
tas, detinham o dinheiro. Na economia aurífera, as posi-
ções se inverteram: quem detinha o dinheiro, no caso o 
ouro, era o colono, enquanto os mercadores, represen-
tados pelas frotas, eram os detentores das mercado-
rias. “Assim, o mineiro pagava em ouro as mercadorias 
que adquiria nas áreas de mineração, ouro este que 
era remetido pelo comércio local às praças portuárias 
em pagamentos das compras efetuadas.” (PINTO, 1979, 
p. 228). Esse ouro era, então, enviado a Lisboa pela bur-
guesia portuária, em pagamento das suas dívidas, “e 
de Lisboa o ouro brasileiro se distribuía, através do 
mesmo processo, pelas praças europeias, sobretudo 
Londres.” (PINTO, 1979, p. 228) Para o autor, não foi por 
acaso que a Coroa portuguesa incentivou a busca de 
metal precioso em seus domínios. “Justamente entre 
o período agudo da baixa secular mercantilista e o iní-
cio da tendência secular capitalista, começaram a ser 
extraídas as primeiras toneladas de ouro das regiões 
auríferas brasileiras.”(PINTO, 1979, p. 325).

Mas para além dos efeitos no comércio luso brasileiro, 
a descoberta do ouro desencadeou profundas altera-
ções no Brasil e no comércio interno colonial. Ao con-
trário da economia agrícola e pastoril em que a cidade 
era extensão do engenho e do curral, a economia mi-
neira estimulou a concentração urbana, provocando o 
aparecimento de cidades na região aurífera e estimu-
lando o crescimento de outros centros transformados 
em entrepostos.

Como vimos na sessão anterior, até o aparecimento do 
ouro, a circulação monetária no Brasil era limitada pelo 
escasso numerário cunhado em Lisboa e enviado às 
colônias. Para suprir esta deficiência os colonos recor-
reram, por algum tempo ao comércio com as colônias 
espanholas, sobretudo Buenos Aires, onde adquiriam 
moedas de prata. Segundo Pinto (1979), esta circuns-

AVRITZER, Joana; NASCIMENTO, Julia; VAL, Marina.



71Revista Multiface | Belo Horizonte | v. 5 nº2 | p. 71 | jul-dez 2011

tância implicava a dominância de um sistema de troca 
in natura, estimulando uma economia interna fechada 
e de auto-abastecimento, dentro da qual os preços 
sofriam pouca alteração. Para Pinto (1979), o advento 
do ouro modificou esta situação, na medida em que, 
“primeiramente o ouro em pó e em seguida a moeda 
cunhada nas várias Casas de Moeda estabelecidas no 
Brasil passaram a circular no mercado interno brasi-
leiro, desencadeando a alta dos preços, consequência 
da enorme procura e reduzida oferta.” (PINTO, 1979, p. 
326 e 327).

Segundo Pinto (1979), o panorama brasileiro às véspe-
ras da explosão aurífera, no final do século XVII, apre-
sentava-se melancólico. O autor aponta para a carên-
cia de moeda, a baixa de preço do açúcar e o déficit na 
balança de pagamentos como as razões dessa penúria. 
Sendo que uma das causas da carência de moeda na 
Bahia seria a própria queda nos preços do açúcar e do 
tabaco, os principais produtos de exportação da Colô-
nia até então. No entanto, ainda assim, como se infe-
re das queixas de diversas provincias durante todo o 
período colonial, a carência de moeda será uma cons-
tante para quase toda a Colônia. Esta penúria era pro-
vocada por um comércio deficitário que canalizava o 
numerário não somente para a Europa, como também 
canalizou, mais tarde, para a região das minas.

Na verdade, segundo Pinto (1979), com o descobrimen-
to do ouro a situação agravou-se ainda mais, pois o 
frenesi ocasionado pela corrida do ouro provocou uma 
alta imoderada dos preços em geral e em particular 
no do escravo. “A circulação da notícia sobre o ouro, 
além de ter provocado o deslocamento de populações 
nativas para as Minas, estimulou também a emigração 
européia. Minas Gerais transformou-se, em pouco tem-
po, num cadinho de raças e condições sociais.” (PINTO, 
1979, p. 54). Segundo o autor, com este afluxo humano, 
a vida urbana nesta região desenvolveu-se proporcio-
nalmente ao crescimento demográfico. A concentra-
ção demográfica provocou uma alta vertiginosa nos 
preços dos gêneros alimentícios e dos demais, inclusi-
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ve do braço escravo. “E não havendo nas minas mais do 
que ouro em pó, o menor que se podia e dava por qual-
quer coisa eram oitavas.” (PINTO, 1979, p. 55). Essa alta 
vertiginosa nos preços “polarizou para aquela região a 
cobiça e os interesses do comércio colonial, e para lá 
foram desviadas mercadorias cuja venda rendia arro-
bas de metal precioso.” (PINTO, 1979, p. 44).

Durante muito tempo defendeu-se que a economia 
mineradora significou um período de enriquecimento 
tanto para os que se aproveitavam do comércio colo-
nial com o Brasil, quanto para os próprios colonos que 
habitavam a capitania, com a ampliação da oferta de 
meio circulante. Assim, a grande excessão para a es-
cassez de moeda no periódo colonial seria a economia 
mineira, que teria elevado de forma significativa o po-
der aquisitivo de todos aqueles que de alguma forma 
estavam ligados à mineração. No entanto, essa idéia 
é hoje contestada por grande parte da literatura que 
afirma ser a escassez de moeda um determinante de 
toda economia colonial. Essa literaruta questiona tam-
bém a idéia de que Minas Gerais apresentou uma ri-
queza e prosperidade única nesse período.

Levy (1986) destaca que esses imigrantes chegavam 
em levas, com alimentos insuficientes para percor-
rer os caminhos inóspitos e que o resultado será as 
grandes fomes de 1697 e 1700.  Mas nem mesmo essas 
notícias de miséria e fome serão capazes de reverter 
novas levas de população, que logo aumentavam o nú-
mero de desesperados. Essa corrida para a mineração 
provocou uma alta de preços que atingiu, com maior 
ou menor intensidade, as áreas de circulação monetá-
ria. A irradiação da renda gerada pelo ouro canalizou-
-se principalmente para os intermediários comerciais. 
Para a zona mineira, escoavam produtos do exterior, 
do Reino ou de outras regiões da Colônia. Ou seja, a 
mineração promoveu um incentivo incontestável ao 
comércio interno. “Toda a economia colonial estava 
dirigida para as mercadorias de importação. Desde 
artigos de luxo e de consumo mais refinado [...] até os 
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equipamentos de mineração, tudo vinha da Metrópole 
ou por meio dela para o porto do Rio de Janeiro, com 
o objetivo de satisfazer a demanda mineira.” (LEVY, 
1986, p. 23). Contudo, “[a]pesar de ter gerado efeitos 
produtivos na economia do Sul e desenvolvido a urba-
nização, o ouro não gerou segmentos produtivos em 
minas, pois importava-se a maior parte dos meios de 
subsistência e quase não havia retenção local do exce-
dente produzido.” (LEVY, 1986, p. 24).

Para Paula (2000) devem ser destacados dois aspectos 
dos desdobramentos desse dinamismo mineiro gera-
do pela economia aurífera acima descrita. Um primei-
ro aspecto é o referente às implicações mesmas da 
atividade mineratória sobre o conjunto da circulação 
mercantil e sobre o próprio padrão monetário. Já o 
segundo é referente à complexa trama tributária que 
se abateu e sufocou a capitania. Para Paula (2000), o 
dinamismo aurífero estabeleceu um novo quadro para 
a circulação mercantil na Colônia. “Ao funcionarem 
como “dinheiro universal”, ouro e diamantes, criaram 
as condições para a consolidação de uma economia 
monetária na Colônia, isto é, para a generalização das 
trocas e do sistema de preços.” (PAULA, 2000, p. 72). E 
“[é] também essa expansão monetária e mercantil que 
atraíra o Estado, que vai se impor aqui com todo o seu 
aparato jurídico político fiscal.” (p.72).

Assim:

[a]s peculiaridades de sua base produtiva, produzir mer-
cadoria que é numerário, dinheiro universal, determinam 
uma aceleração e diversificação dos circuitos de troca, 
internos e externos, que impulsionaram o Estado a bus-
car e a aproveitar-se disso mediante a generalização da 
imposição tributária. De modo tal, que os vários regimes 
tributários e as várias modalidades e fatos geradores de 
tributos são o outro lado de uma diversificada experiên-
cia monetária na capitania. (PAULA, 2000, p. 73).

Como destaca ainda Maria Bárbara Levy; “A minera-
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ção nos oferece um exemplo didático excelente para 
apreciar as relações entre estes dois mecanismos de 
gestão econômica exercida pelo Estado desde tempos 
imemoriais – a manipulação de moeda e o confisco.” 
(LEVY, 1986, p. 25).

Desde os anos iniciais da mineração, a Coroa tentou de 
alguma forma garantir o controle e a sua participação 
na produção mineradora. Segundo Levy (1986), as pri-
meiras legislações referentes à mineração eram mais 
imaginárias do que reais. Até o início dos anos XVIII, os 
mineiros deviam levar o ouro em pó ou em pepitas para 
São Paulo, onde o minério seria fundido em barras, de-
pois de deduzida a quinta parte da Coroa. No entanto, 
“tornou-se comum os mineradores usarem ouro em pó 
como moeda.” (LEVY, 2000, p. 26). Ou seja, tornou-se co-
mum o uso de meios, que circulavam sem que fossem 
pagos o quinto, nem os direitos de senhoriagem.

Com isso, segundo Levy (1986), em 1710, estabelecia-se 
um novo sistema tributário que impunha uma taxa de 
10 oitavas de ouro em pó sobre cada bateia e que, por-
tanto, não deu resultado. Na verdade, o imposto fun-
cionava como uma taxa de capitação sobre escravos, e 
os mineiros que encontravam pouco ou nenhum ouro 
pagavam tanto quanto os que encontravam em abun-
dância. E em 1719, um decreto régio iria apertar ainda 
mais o cerco aos mineiros, impondo o estabalecimento 
de casas de fundição em Minas, para onde deveria ser 
levado todo o ouro destinado a sair da Capitania, a fim 
de ser moldado em barras, marcado e deduzido os di-
reitos reais. O decreto reduzia, assim, a circulação de 
ouro em pó à Capitania. Essa medida visava aumentar 
a arreadação da Coroa, que estava insatisfeita com a 
redução da mesma, relativamente ao aumento da po-
pulação e da produção.

“Esta, como quase todas as outras ordens régias re-
lativas ao ouro, não foi obedecida, e o ouro em pó 
continuou a correr, alimentando a luta entre a admi-
nistração metropolitana e os mineiros” (LEVY, 1986, p. 
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27). Surgiram, assim, diversas demonstrações, algumas 
armadas, da insatisfação com a política da Metrópole 
em relação ao ouro produzido nas minas. Apenas em 
1725, conseguiu a administração metropolitana que 
fosse aberta a Casa da Moeda e de Fundição de Vila 
Rica. “Os quintos passaram então a ser recolhidos e 
moldados em barras [...]. A Casa da Moeda de Vila Rica 
pôde, também, cunhar moedas, cobrando os mesmos 
direitos.” (LEVY, 1986, p. 28).

No entanto, a existência de Casas de Fundição em Mi-
nas, tornava o meio circulante muito escasso para as 
necessidades do Rio de Janeiro e outras capitanias, 
onde a moeda faltava a ponto de as mercadorias não 
terem saída e o imposto não poder ser cobrado. Se-
gundo Levy (1986), embora os mineiros de queixassem 
do tempo e dinheiro perdidos para trazer de lugares 
afastados seu ouro em pó à Vila Rica, a quantidade de 
ouro arrecadado aumentou. “O resultado da cobrança, 
porém não correspondeu às expectativas da Coroa, in-
capaz de controlar o contrabando e as fraudes, apesar 
de todos os esforços neste sentido.” (Levy, 1986, p. 29).
Sob essas pressões em 1733 as Casas de Fundições em 
Minas foram fechadas e a circulação de moeda proibi-
da, embora o ouro em pó continuou a poder circular 
internamente. No ano seguinte, seriam reabertas as 
Casas de Fundições, ordenando-se o recolhimento de 
todas as moedas de ouro em circulação para serem 
trocadas por novas, de diferente peso e valor.

A modificação do sistema monetário colonial, introdu-
zida pelo Alvará de 1750, estabeleceu o seguinte re-
gime: as moedas de ouro não correriam nas regiões 
das minas, ficando reservadas ao comércio exterior; 
as barras de ouro, desde que acompanhadas de guias 
que legitimassem suas marcas, poderiam sair das mi-
nas e circular no intercâmbio interno atacadista; o di-
nheiro provincial de prata e cobre giraria também in-
ternamente e poderia sair para outras capitanias; e o 
ouro em pó só poderia ser transacionado no comércio 
a varejo nas Minas Gerais. (LEVY, 1986, p. 30 e 31).
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No entanto, como destaca Levy (1986), essa cunhagem 
de moeda provincial não era suficiente para satisfazer 
às necessidades da economia mineira. A provincia pas-
sava por substanciais transformações, e a população 
se concentrava em núcleos urbanos, possibilitando o 
desenvolvimento da região. É por isso que em 1792, a 
generalizada escassez de moeda conduziria a admi-
nistração local das minas à emissão dos chamados 
“bilhetes de extração”, que corriam como moeda, e 
o crédito que gozavam levou o Governo português a 
oficializá-los, passando a serem impressos em Lisboa e 
remetidos à Colônia.

Segundo Espírito Santo (2004), grande parte dos estu-
dos no assunto evidencia a inexistência de meio circu-
lante para os pagamentos nas atividades comerciais 
como um fator limitante para o desenvolvimento de 
um mercado interno colonial. No entanto, durante o 
século XVIII, a Capitania das Minas viu florescer um in-
tenso mercado interno. O autor defende que em Minas 
Gerais iria surgir uma “moeda” especial, aquela feita 
pela “palavra”. “Em outros termos, empenho da pala-
vra através do juramento de alma era uma forma de 
se conseguir crédito – aliás, a forma mais difundida.” 
(ESPIRITO SANTO, 2004, p.3). Segundo o autor, a “pala-
vra” empenhada era aceita por todos como forma de 
pagamento e de cobrança de dívidas, sendo que sua 
utilização como meio circulante estava imbuída de 
uma conotação moral.

Conclusão

Concluímos que a produção agro-exportadora do 
nordeste se destinava principalmente ao mercado 
internacional. O mercado interno que se desenvolveu 
integrado a essa economia foi bastante modesto e o 
excedente obtido era, em grande medida, destinado à 
remuneração do capital usurário de origem flamenca 
e holandesa, que era a principal fonte de financiamen-
to da atividade açucareira. Além disso, o sucesso e a 
lucratividade da atividade açucareira acabaram ge-
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rando uma divisão entre produção e comércio. Isso fez 
com que fossem intensificadas as relações monetárias, 
além de crescer o volume de investimentos.

Acrescentamos que a política monetária da metrópo-
le resultava em um mecanismo de preços no sistema 
de exclusivo colonial que se estruturava sempre no 
sentido de não deixar margem para a existência de 
saldos monetários. Antes que esses saldos surgissem, 
os mercadores portugueses elevavam a cotação dos 
produtos de abastecimento europeus. Ou seja, o co-
mércio colonial não favorecia a entrada de moeda no 
Brasil, o que resultava na existência de comércio a cré-
dito e na dependência de relações comerciais ilegais 
para a obtenção de meios circulante. Como vimos, é 
possível afirmar que o principal fator responsável pela 
entrada de moeda metálica até as primeiras décadas 
de 1600 foram as relações comerciais, legais e ilegais, 
mantidas com a América espanhola, em particular com 
a região de Potosi através do Rio da Prata. Somente 
com uma lei aprovada em março de 1694, que levava 
à criação de uma moeda provincial é que se tentaria 
resolver parte do problema de escassez de moeda na 
economia colonial e do descontetamento com as políti-
cas metropolitanas de desvalorização da moeda e que 
tinham reflexo direto na economia colonial.

Por fim, da economia aurífera destacamos dois as-
pectos dos desdobramentos do dinamismo mineiro 
gerado pela mesma e que modificaram a forma de or-
ganização do sistema econômico colonial. Um primei-
ro aspecto é o referente às implicações mesmas da 
atividade mineratória sobre o conjunto da circulação 
mercantil e sobre o próprio padrão monetário. A socie-
dade que germina em torno da mineração é sobretudo 
pobre e a prática generalizada de negociações a cré-
dito é o resultado das restrições oficiais à circulação 
interna, ora do ouro em pó, ora do ouro amoedado.

A prática generalizada de negociações a crédito é o 
resultado das restrições oficiais à circulação interna, 
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ora do ouro em pó, ora do ouro amoedado. A falta de 
troco é uma constante no comércio varejista mineiro e 
a falta de moeda nos grandes entrocamentos comer-
ciais obrigava também aos atacadistas a apelar para o 
crédito. (LEVY, 1986, p. 43 e 44).

Já o segundo aspecto é referente à complexa trama 
tributária que se abateu e sufocou a capitania. “Na ver-
dade, numa economia que produz o ouro como maté-
ria-prima, quando a Coroa define a finalidade e limita 
a circulação de cada tipo de moeda está um imposto 
adicional – praticando o confisco. A gestão monetária 
não é neutra” (LEVY, 1986, p. 43 e 44).
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Normas de submissão

A Revista Multiface recebe artigos, resenhas de livros e textos introdutórios 
relacionados às áreas de Administração e Economia, além de artigos livres 
e cases (estudos de caso). A Revista Multiface considera como artigo livre 
aquele cujo tema central não é próprio das áreas de Administração e Econo-
mia, mas que se relaciona de alguma forma com as mesmas. Os trabalhos de-
vem ser enviados em formato MS word ou equivalente para o endereço ele-
trônico editorialmultiface@gmail.com conforme as normas listadas abaixo:

I - Normas para publicação: 

I.1.i – Artigos
Os artigos, em geral, resultam de uma pesquisa cien-
tífica e apresentam sínteses de trabalhos elaborados 
anteriormente Seu objetivo é introduzir o aluno de 
graduação no tema abordado de modo mais aprofun-
dado, a partir de uma metodologia e análise de resul-
tados. Os artigos devem conter:

. Uma folha de rosto na qual conste: o título do trabalho, 
nome do(s) autor(es), área do conhecimento, filiação 
institucional completa do(s) autor(es) (instituição de 
ensino, curso, período, número de matrícula e, quando 
aplicável, data de conclusão do curso), telefone, ende-
reço eletrônico e endereço do(s) autor(es);
. Resumo em língua portuguesa com, no máximo, 150 
palavras seguido de 3 a 5 palavras-chave, e um abs-
tract (resumo em inglês), seguindo as mesmas regras 
do resumo;
. Os artigos das áreas de Economia e Administração 
devem ter, no mínimo, 10 e, no máximo, 15 páginas, in-
cluindo as referências bibliográficas e notas;
. Os artigos livres devem ter, no mínimo, 6 e, no máxi-
mo, 10 páginas, incluindo as referências bibliográficas 
e notas;
. Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas 
empregadas apenas para comentários ou explanações 
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que não caibam no corpo do texto; e,
. Anexos somente devem ser empregados no caso de 
listagens ou estatísticas extensivas, mapas e outros ele-
mentos indispensáveis para o entendimento do texto.

I.1.ii – Resenhas
As resenhas possuem o objetivo de apresentar ao 
aluno de graduação outro texto, livro, filme ou docu-
mentário, de modo a fornecer uma ideia resumida do 
assunto abordados na obra. Deve haver, também, uma 
análise crítica que parta de outras referências. As re-
senhas devem conter:

. Uma folha de rosto na qual conste: o título do trabalho, 
nome do(s) autor(es), área do conhecimento, filiação 
institucional completa do(s) autor(es) (instituição de 
ensino, curso, período, número de matrícula e, quando 
aplicável, data de conclusão do curso), telefone, ende-
reço eletrônico e endereço do(s) autor(es);
. Referência completa da obra resenhada; o 
Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas 
empregadas apenas
para comentários ou explanações que não caibam no 
corpo do texto;
. Anexos somente devem ser empregados no caso de 
listagens ou estatísticas extensivas, mapas e outros 
elementos indispensáveis para o entendimento do
texto.

I.1.iii – Textos introdutórios
Os textos introdutórios possuem o objetivo de intro-
duzir ao aluno de graduação um tema ou debate rele-
vante em Economia ou Administração, a partir de uma 
leitura menos densa e, portanto, mais acessível. Desse 
modo, busca apresentar ao leitor novas áreas de pes-
quisa, as quais poderão servir de guia em um trabalho 
futuro. Os textos introdutórios devem conter:

. Uma folha de rosto na qual conste: o título do trabalho, 
nome do(s) autor(es), área do conhecimento, filiação 
institucional completa do(s) autor(es) (instituição de 
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ensino, curso, período, número de matrícula e, quando 
aplicável, data de conclusão do curso), telefone, ende-
reço eletrônico e endereço do(s) autor(es);
. Três a cinco palavras-chave na folha de rosto; 
. Uma seção de sugestões de leitura sobre o tema intro-
duzido, colocada ao fim do texto e contendo pelo menos 
duas sugestões (preferencialmente artigos e livros); 
. Entre 5 e 10 páginas, incluindo as referências biblio-
gráficas e as sugestões de leitura; 
. Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas 
empregadas apenas para comentários ou explanações 
que não caibam no corpo do texto; e, 
. Anexos somente devem ser empregados no caso de 
listagens ou estatísticas extensivas, mapas e outros ele-
mentos indispensáveis para o entendimento do texto.

I.1.iv – Cases
O case é um método de investigação que consiste em 
um estudo aprofundado de uma unidade individual, 
geralmente uma empresa. Seu objetivo é mostrar a 
aplicação prática de métodos ensinados em sala de 
aula. Os cases devem conter:

. Uma folha de rosto na qual conste: título do case, 
nome do autor ou da EJ, categoria do projeto e tema 
relacionado, filiação institucional completa do(s) 
autor(es) (instituição de ensino, curso, período, núme-
ro de matrícula e, quando aplicável data de conclu-
são do curso) ou da EJ (instituição de ensino, curso(s) 
vinculado(s),CNPJ), telefone, endereço eletrônico, en-
dereço do autor(es) ou da EJ;
. Resumo em português com até 150 palavras, seguido 
de três a cinco palavras-chave;
. Os cases devem ter, no mínimo, 4 e, no máximo, 6 pá-
ginas, além de 2 páginas para anexos, se necessário. 
Na estrutura do case deve constar: Resumo, Introdu-
ção, Desenvolvimento e Resultado;
. Anexos somente devem ser empregados no caso de 
listagens ou estatísticas extensivas, mapas e outros ele-
mentos indispensáveis para o entendimento do texto;
. Para a categoria Caso para Ensino, o case deve ter, no 
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mínimo, 8 e, no máximo, 16 páginas, incluindo anexos, 
referências bibliográficas e notas de ensino; e, 
. Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas 
empregadas apenas para comentários ou explanações 
que não caibam no corpo do texto.

Os cases encaminhados para submissão deverão se 
enquadrar obrigatoriamente em uma das seguintes 
categorias e um respectivo tema:

. Projeto Interno 
- Estratégia: refere-se a práticas de consolidação, 
disseminação e refinamento do planejamento es-
tratégico da empresa, bem como a capacidade de 
cumprimento do mesmo; 
- Sociedade: práticas voltadas à captação de parce-
rias e iniciativas que direcionem para a gestão de 
responsabilidade social; 
- Financeira: práticas que se referem à otimização 
da capacidade de planejamento financeiro, bem 
como investimentos realizados, previsão de riscos 
e renda advinda de projetos externos; 
- Pessoas: refere-se a práticas voltadas para a ges-
tão dos recursos humanos, bem como processos de 
atrair, reter, treinar, desenvolver e avaliar pessoas. 
- Qualidade: são melhorias na estrutura organiza-
cional, nos processos de gestão do espaço físico, 
inovações em gestão do conhecimento, ferramen-
tas de tecnologia da informação, práticas de gestão 
do conhecimento e aprendizado organizacional. 

.. Projeto Externo
- Primeiro Setor: caso o projeto tenha sido feito para 
órgãos governamentais; o Segundo Setor: caso o 
projeto tenha sido feito para organizações privadas;
- Terceiro Setor: caso o projeto tenha sido feito 
para organizações sem fins lucrativos.

. Case de insucesso: devem ser relativos apenas a pro-
jetos externos ou internos. O(s) autor(es) ou a EJ deve 
se atentar na forma de abordagem do assunto para 
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que não aconteçam agressões às metodologias. Os ca-
ses devem necessariamente ser construtivos, relatan-
do motivos pelos quais a empresa não se beneficiou 
da ferramenta e sugestões de soluções para a reso-
lução de problemas semelhantes. O aprendizado ob-
tido também deve ser apresentado além dos resulta-
dos negativos utilizados para a determinação do case 
como um Case de Insucesso.

. Case para ensino: é uma reconstrução, para fins di-
dáticos, de uma situação organizacional que auxilie no 
desenvolvimento de competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes). O caso de ensino em análise 
possibilita: uma reflexão sobre uma situação real de 
uma organização em determinado período; sua aplica-
ção em determinada disciplina; uma articulação entre 
os conceitos teóricos com a prática vivenciada no mun-
do dos negócios; o conhecimento do funcionamento 
de uma empresa ou parte dela, assim como do pensa-
mento dos gestores; a transferência para outras situa-
ções e a aprendizagem dos participantes por meio da 
discussão das situações abordadas.

A veracidade das informações contidas nos cases é 
de inteira responsabilidade do autor ou da empresa 
responsável pelo envio do documento, sendo também 
de inteira responsabilidade do(s) autor(es) ou da em-
presa a decisão acerca da divulgação de nomes de 
pessoas físicas e/ou jurídicas. O responsável pelo case 
responderá, em caso de processo por agressão a me-
todologia, plágio, difamação, etc., seguindo as disposi-
ções previstas na legislação brasileira.

I.2 - Elementos Pós-textuais

As referências devem limitar-se àquelas efetivamen-
te citadas no texto. As mesmas devem ser listadas no 
final do texto em ordem alfabética do sobrenome do 
autor, em fonte tamanho 10, alinhadas somente à es-
querda, com espaçamento simples e separadas com 
espaço duplo entre si, segundo os modelos do Item II.
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I.3 - Apresentação gráfica

Os trabalhos deverão ser apresentados formatados 
em papel A4 (210x 297 mm), fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens es-
querda e superior de 3,0 cm e margens direita e infe-
rior de 2,0 cm. As páginas deverão estar corretamente 
numeradas no canto inferior direito.

Ilustrações e tabelas deverão estar em fonte Times 
New Roman, tamanho 10, com cabeçalho, fonte dos 
dados e, quando necessárias, deve haver legendas, de 
maneira que se compreenda os dados sem necessida-
de de referência ao texto.

Todos os dados ou informações devem ser devidamen-
te citados. As menções aos autores no decorrer do tex-
to seguem a forma autor/data, como, por exemplo, (TA-
VARES e FIORI, 1993), Tavares e Fiori (1993) ou Tavares e 
Fiori (1993, p. 66), a depender do caso. Se houver mais 
de um título do mesmo autor no mesmo ano, estes de-
vem ser diferenciados por uma letra após a data, como 
em (CARNEIRO, 1990a), (CARNEIRO, 1990b).

Para citações diretas é necessário incluir a página. As 
citações diretas devem vir no corpo do texto, entre as-
pas, se forem de até três linhas. Sendo maiores, devem 
vir destacadas com recuo de 4 cm da margem esquer-
da e com letra tamanho 10, sem aspas.

II - Dos critérios bibliográficos:

Caso haja alguma referência no texto, é necessário in-
cluir uma seção de referências bibliográficas ao fim do 
texto. As referências bibliográficas devem seguir os 
modelos abaixo:

Livros por inteiro:
AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade) de pu-
blicação: Editora, data de publicação. Nº de páginas ou 
volumes. (Nome e número da Coleção ou Série). 
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Exemplo:
SOMMER, Bobbe; FALSTEIN, Mark. Renove sua vida: a 
valorização da autoimagem para uma vida melhor no 
século 21. São Paulo: Summus, 1997. 332p. Trabalhos 
acadêmicos: AUTOR. Titulo: subtítulo. Ano. Número de 
páginas ou volumes. Categoria (monografia, disserta-
ção ou tese) - Curso e Instituição, Local, data.

Exemplo:
FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da in-
tenção e da expectativa temporal para o desempenho 
de humanos em tarefas de tempo de reação. 2001. 130 
f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psico-
logia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2001.

Partes de Livros: 
AUTOR. Título: subtítulo. In: AUTOR. Título: subtítulo. 
Local (cidade) de publicação: Editora, data de publica-
ção. Nº de páginas ou volumes. (Nome e número da Co-
leção ou Série). Exemplo: GIANNOTTI, A. Psicologia nas 
instituições médicas e hospitalares. In: OLIVEIRA, M. F. 
P.; ISMAEL, M. C. (Org.). Rumos da psicologia hospitalar 
em cardiologia. Campinas: Papirus, 1996. p. 14-28.

Trabalhos em congressos:
AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: NOME DO 
CONGRESSO, nº, ano, local de realização. Título da pu-
blicação... Local de publicação (cidade): Editora, data. 
Páginas inicial-final do trabalho. 

Exemplo:
SONNENBURG, Cláudio R. Um modelo de fluxo de da-
dos e respectiva arquitetura. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 
DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES, 7, 1995, Canela. 
Anais... Porto Alegre: Instituto de Informática da UFR-
GS, 1995. p.41-60.

Artigos em periódicos:
AUTOR do artigo. Título do artigo. Título da revista, lo-
cal, no do volume, no do fascículo, página inicial e final 
do artigo, mês e ano.
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Exemplo:
BERTO, Nilo. A violência segundo Champagnat. Veritas, 
Porto Alegre, v.28, n.11, p.249- 253, set. 1993. Quando o 
autor da parte é o mesmo do todo: AUTOR da parte. 
Título da parte referenciada: subtítulo (se houver) da 
parte. Seguida da expressão In: seguida de um traves-
são (______. ). Título da obra no todo: subtítulo (se 
houver). Local de publicação: Editora, data de publica-
ção. página inicial-final da parte referenciada.

Exemplo:
BOGGS, James. A revolução americana. In: ______. 
Ação e pensamento. São Paulo: Brasiliense, 1969. v. 3, 
p. 17-42.

Quando o autor da parte é diferente do autor 
do todo: 
AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR 
DO LIVRO. Título do livro. Local de publicação: Editora, 
data. Número(s) da(s) página(s) ou volumes consulta-
dos. Exemplo: BORSOI, Izabel Cristina Ferreira. A saúde 
da mulher trabalhadora. In: CODO, Wanderley, SAM-
PAIO, José Jackson Coelho (Org.). Sofrimento psíquico 
nas organizações. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p.115-126.

III – Dos pareceristas e da comissão editorial

Os artigos de Economia e Administração, bem como os 
cases e artigos livres serão entregues a pareceristas 
anônimos do conselho editorial ou para especialistas ad 
hoc anônimos para avaliação, no modelo blind review.

Já as resenhas e textos introdutórios serão avaliados 
por membros da comissão executiva editorial da revis-
ta, sendo que os pareceristas e avaliadores não terão 
acesso algum a qualquer forma de identificação dos 
autores.

Os artigos, de área livre ou não, e os cases serão avalia-
dos nos seguintes pontos:

. Originalidade, rigor e relevância social do artigo; 
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. Articulação de idéias e qualidade de escrita;

. Adequação às normas de publicação da revista; e,

. Capacidade de demonstrar o transbordamento do 
conhecimento acadêmico adquirido pelo aluno de 
graduação.

A resenhas serão avaliadas quanto à capacidade de 
difundirem o conhecimento de obra de importância 
no debate acadêmico e cultural, incluindo acareações 
críticas das mesmas. Quando da aceitação com modi-
ficações do trabalho enviado, será dado um prazo de 
duas a três semanas para o autor proceder com as mo-
dificações necessárias e reenviar o texto.

Caberá à comissão executiva editorial avaliar se as 
modificações sugeridas pelos pareceristas foram ou 
não contempladas corretamente. No caso da comissão 
considerar que as modificações não foram realizadas, 
será dado um prazo de uma semana para nova refor-
mulação e reenvio do texto. Em caso de a comissão jul-
gar que as modificações, novamente, não foram ade-
quadas, o artigo será rejeitado.

A aprovação para a publicação de um artigo ou rese-
nho não obriga a comissão executiva editorial a publi-
car o texto no número da revista referente ao período 
em que o artigo ou resenha em questão foi aceito.




