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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: Planejamento 
estratégico no setor público: metodologia de implementação a 
partir do BSC, utilizado no Tribunal Regional do Trabalho da 
8ª Região 
 
COORDENADOR: Rinaldo Ribeiro de Moraes 
 
PLANO DE TRABALHO: Balanced Scorecard (BSC) no 

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 
 
ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Bianca Alves Reis 
 
CURSO: Bacharelado em Administração 
 
PALAVRAS-CHAVE: Balanced Scorecard (BCS); Setor 

público; Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Belém. 
 
Este Plano de Trabalho demonstra a importância da inovação 

do planejamento estratégico por meio da utilização do 

Balanced Scorecard (BCS), no Tribunal Regional do Trabalho 

da 8ª Região, Belém do Pará. Verificou-que foi implementada 

essa metodologia como forma de melhorar a comunicação, 

quantificar e avaliar o desempenho da instituição em relação 

aos seus objetivos estratégicos. Comprovou-se a hipótese de 

que o BSC pode contribuir para implementação eficaz de uma 

metodologia de planejamento estratégico em organizações 

públicas. No entanto, o referido Tribunal, apesar de investir 

fortemente para melhorar ainda mais seus resultados, tem tido 

dificuldade em obter a observância dos servidores quanto às 

estratégias utilizadas e às mudanças que essas promovem. 
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: Planejamento 
Estratégico: atividade informal em coletivos da linha – 
Ananindeua/Belém 

 
COORDENADOR: Jairton Dimas do Nascimento Silveira 

 
PLANO DE TRABALHO: O planejamento de recursos 
financeiros na atividade informal dos ambulantes do transporte 
coletivo Ananindeua/Belém 

 
ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Alice Lopes Pereira 

 
CURSO: Bacharelado em Administração 

 
PALAVRAS-CHAVE: Atividade informal; Planejamento 

estratégico; Transporte coletivo Ananindeua/Belém. 
 
Sabendo-se que é de fundamental importância o planejamento 

de recursos econômico financeiro, independentemente de ser 

uma atividade formal ou informal, o objetivo desta investigação 

foi verificar se existe planejamento de recursos financeiros na 

atividade informal no transporte coletivo Ananindeua/Belém. O 

estudo justifica-se devido ao crescente aumento de 

trabalhadores que atuam na informalidade, na conjuntura atual 

do país. Observou-se que o grande contingente de ambulantes 

decorre, principalmente, da dificuldade de encontrar um trabalho 

forma e que desenvolve suas atividades sem a existência de um 

conhecimento e da aplicabilidade de planejamento de recursos 

econômico-financeiros.  
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: Planejamento 
estratégico: Atividade informal em coletivos da linha – 
Ananindeua/Belém 
 
COORDENADOR: Jairton Dimas do Nascimento Silveira 
 
PLANO DE TRABALHO: Planejamento do processo de venda 
dos trabalhadores informais do transporte coletivo 
Ananindeua/Belém 
 
ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Mayara de Souza Silva 
 
CURSO: Bacharelado em Administração 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento; Coletivos da linha 

Ananindeua/Belém; Trabalho informal. 
 

O objetivo deste estudo foi verificar a existência de planejamento 

do processo de venda dos trabalhadores informais dos coletivos 

da linha Ananindeua/Belém. Sua importância se justifica devido 

ao crescente aumento de trabalhadores que atuam na 

informalidade hoje, no país, imerso em crise. Trata-se de uma 

pesquisa de campo. A metodologia é do tipo quali-quantitativa. 

Conclui-se que a maioria desses trabalhadores, apesar de terem 

baixa escolaridade, possuem pequena noção de planejamento, 

controle de venda e estratégias para atração de clientes. Muitos 

se encontram nessa atividade por necessidade de 

sobrevivência, seja pela dificuldade de conseguirem emprego 

formal, seja pelo desejo de alcançar independência financeira. 

 


