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Introdução

O presente trabalho constituirá um estudo de caso cujo objetivo principal é analisar a
estrutura organizacional eclesiástica denominada Primeira Igreja Batista no município de
Jaciara (MT), que fora aplicado pesquisa de campo, documental e bibliográfica. A pesquisa
técnica aplicada no presente estudo de caso foi à descritiva na qual se procurou descrever as
características da organização.
O universo onde fora realizado o estudo de caso encontra-se na comunidade religiosa
composta por cento e vinte (120) pessoas que gozam da condição de membro com vinculo
estatutário que em virtude de sua forma de governo, que determina que todas as decisões
tomadas pelos membros estatutários devem ser oficializadas em assembleias ordinárias ou
extraordinárias que representam a vontade da maioria, devidamente registradas em atas, o
exame de documentos permitiu afirmar que o universo pesquisado representou cem por cento
(100%).
O estudo vem questionar e refletir sobre os atos administrativos na visão de DRUCKER
(1999) no contexto eclesiástico, preenchendo positivamente a vocação organizacional numa
perspectiva gerencial visto que a igreja é, ao mesmo tempo, organização e organismo. Na
hipótese de ser um organismo, ela (a igreja), atua onde reside a atividade fim de sua existência,
e, enquanto organização desenvolve ações secundarias como instituição integrada ao terceiro
setor agindo social e economicamente.

1.

Revisão da literatura

1.1.

- Considerações iniciais

Peter F. Drucker é para a administração uma das maiores autoridades no final do século
passado, pois em 1954, quando a Ciência da Administração, depois do impulso que recebeu
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com a Segunda Guerra Mundial, começava a definir os princípios que iriam orientar a arrancada
tecnológica do século passado, Drucker escrevia o seu primeiro livro (Prática da Administração
de Empresas). De lá para cá, reformulando os conceitos de Taylor, (1856/1915) na Inglaterra;
de Fayol (1845/1925) na França, de Ratenhau (Walter Ratenhau, 1867/1922) na Alemanha e de
Root (Elihu Root, 1845/1937) na própria América, ele sinalizou para a Administração os novos
caminhos que nos trouxeram à evolução de hoje. Junto com outros três grandes nomes da
Ciência Administrativa, Newman, Kontz e O’Donell, construíram para o mundo a chamada
Teoria da Administração.
Com o livro “Management Challenges in the 21st Century”; lançado no Brasil em 1999,
pela Editora Pioneira – Thomson Learning, com o titulo de “Desafios Gerenciais para o Século
XXI” mostrou o que anos depois continua sendo tratado como um novo paradigma da
Administração: As instituições do terceiro setor, notadamente as eclesiásticas, que no livro são
citadas várias vezes com reiterada ênfase dado o importante papel que estas organizações
exercem na sociedade moderna.
A receita para o sucesso das instituições do terceiro setor é na visão de DRUCKER
(1999), afirma que uma “(...) instituição não existe simplesmente dentro da sociedade e para
reagir à sociedade. Ela existe para produzir resultados dentro da sociedade e para modifica-la”.
Assim, resumidamente o administrador deve (1) abandonar de forma organizada produtos,
serviços, processos, mercados, canais de distribuição e assim por diante que não mais
constituem uma alocação de serviço; (2) organização e aperfeiçoamento sistemático e contínuo
com êxitos; (3) construir um amanhã diferente, baseado num hoje já testado e comprovado e;
(4) inovar, ou seja, criar um amanhã diferente, que torne obsoletos os produtos hoje bem
sucedidos e os substitua por outros.

1.2.

A administração eclesiástica

Para uma melhor compreensão do que seja administração eclesiástica, temos que
entender claramente os princípios básicos da administração num todo, aceitando-se de modo
geral, que seja o planejamento, a organização, a direção e o controle como funções básicas do
administrador constituindo-se o processo administrativo (CHIAVENATO, 2000).
Como é perceptível que os princípios das Teorias da Administração são adotados na
administração eclesiástica, esta precisou-se ser norteada por outras normas, em virtude da sua
natureza, visto a organização (igreja) não se confundir com nenhuma sociedade ou grupo ético.
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GABY apud OLIVEIRA (2012) define administração eclesiástica como sendo responsável pela
“condução das estruturas institucional, orgânica e comunitária da igreja, mediante princípios,
normas, funções e procedimentos, com o objetivo de cumprir seus propósitos (...)”.
Pode-se conceituar administração eclesiástica como sendo o conjunto de atividades que
tem como finalidade precípua proporcionar a gestão dos recursos (humanos, materiais,
financeiros e técnicos) dentro de uma instituição religiosa (igreja), visando atingir os objetivos
propostos em seu planejamento. Outro conceito que é possível de ser afirmado é que a
administração eclesiástica estuda os diversos assuntos ligados as tarefas e responsabilidades
pastorais, quanto a sua função de líder ou administrador chamado para gerir uma instituição
religiosa.

1.3.

– O termo administração

A palavra despenseiro (Gr. oikonomos) é encontrada dez vezes no Novo Testamento,
que por vezes é também traduzida por “mordomo” (RYRIE, 1991, p.1294) em Lucas 12.42, ou
“administrador” (RYRIE, 1991, p.1299) em Lucas 16.1, e eventualmente, como “tesoureiro”
(RYRIE, 1991, p.1431) em Romanos 16.23 ou “curador” (RYRIE, 1991, p.1477) em Gálatas
4.2.
A responsabilidade do despenseiro (Gr. oikonomia) é mencionada nove vezes, sendo
traduzida por “administração” (RYRIE, 1991, p. 1299) em Lucas 16.2, “dispensação” (RYRIE,
1991, p.1499) em Colossenses 1.25 ou “serviço” (RYRIE, 1991, p.1516) na 1ª Carta a Timóteo
1.4. O conjunto de palavras tem como radicais os vocábulos “casa” (Gr. oikos) e “lei” (Gr.
nomos).
No grego clássico, oikonomia significava, originalmente, a gerência de um lar, e
oikonomos denotava o mordomo da casa. No latim, o termo é oikonomia, de onde se deriva o
nosso vocábulo economia. Despenseiro equivale a ecônomo, originalmente um indivíduo
encarregado da administração de uma casa grande (RYRIE, 1991, p. 873; 1299).

1.4.

- Formas de administração

Para SOBRINHO (2002) as formas de governo eclesiástico não surgem por acaso, nem
tampouco são estabelecidas pelos seus fundadores. De forma geral obedece a imposições mais
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ou menos frequentes, como, por exemplo: as razões doutrinárias, socioculturais, históricas e
estratégicas.
No primeiro caso, a forma de governo surge da interpretação dos princípios e doutrina
em que cada igreja se fundamenta. Ao mesmo tempo, a manutenção de uma determinada
estrutura de poder tende a pressionar a formulação de doutrinas e regulamentos que a
justifiquem e perpetuem. Enquanto que no segundo caso, as igrejas tendem a absorver formas
de governo e padrões de exercício de poder que estejam dentro do contexto cultural, em que
surgem ou que estão inseridas.
Além disso, como toda a estrutura social tende a se perpetuar, independente das suas
razões de origem as igrejas não fogem a essa regra, então, os padrões estruturais de uma
denominada época podem se impor historicamente. Por fim, como ultima imposição ou razão,
uma igreja pode assumir um modelo de governo como parte da sua estratégia, visando alcançar,
com maior eficiência, os seus objetivos institucionais.
Segundo KESSLER; CÂMARA (2012) existem formas especiais e largamente
diferentes de governo eclesiástico, que tem obtido prevalência nas comunidades cristãs através
dos séculos passados, e que continuam sendo mantidas com diferentes graus de sucesso, como
por exemplo, o (1) episcopal, sendo uma forma de governar descansada nas mãos do clero mais
alto, sucedida nas igrejas romana, grega, anglicana e na maior parte das igrejas orientais; a (2)
oligárquica que reside nas assembleias, presbitérios e sessões, com forma de governo
eclesiástico escocês, luterana, presbiterianas e; (3) a pratica o autogoverno, onde cada igreja se
auto administra mediante a voz da maioria de seus membros.

1.5.

- Administração eclesiástica nos dias atuais

A instituição empresa, geralmente, é entendida como uma atividade que produz e
oferece bens ou serviços com o objetivo de suprir uma necessidade humana visando lucro. A
característica empresarial observada na Igreja é a ação de oferecer serviços (educacionais, por
exemplo) e produtos (editoriais, por exemplo) de qualidade para seus membros o que a
identifica cada vez mais a outras instituições semelhantes existentes no terceiro setor.
As organizações sem fins lucrativos (ou econômicos) de acordo com CHIAVENATO
(2000) pertencentes ao terceiro setor, enfrentam atualmente um dos seus maiores obstáculos,
que é a utilização de técnicas apropriadas para sua administração. As instituições religiosas não
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fogem a essa regra e mostram sinais de incorporação de práticas administrativas, à medida que
se vêem “obrigadas” a adaptar-se aos novos paradigmas da sociedade.
A administração eclesiástica nos dias atuais está consolidando gradativamente o modelo
de Igreja que trabalha o gerenciamento do desempenho. Se 25 anos atrás quando um líder de
uma instituição religiosa se elege-se pela primeira vez como presidente e alguém mencionasse
o termo “gerenciamento do desempenho” a qualquer outro termo da Bíblia, provavelmente seria
acusado de heresia. É reflexivo afirmar que o papel da igreja está no lado social, beneficiando
à criatura humana e auxilio na sua contribuindo para a nação.
Afirma LORIN (2009) que o gerenciamento do desempenho inclui os três seguintes
estágios: primeiro estabelecimento de metas e direção (geralmente feito no inicio, antes da ação
ocorrer). Examinando atentamente percebemos na prática a orientação dada por LORIN (2009)
“[...] trabalhamos para paz social, na recuperação da criatura humana. [...]” segundo, incentivo
(aplicado enquanto a tarefa está sendo realizada). “[...] o lado social, o benefício à criatura
humana em todas as áreas da vida, desde a educacional, da alimentação, da parte familiar, da
parte social, de se integrar à sociedade”; e, terceiro, recompensas e consequências (aplicadas
depois que a tarefa foi completada). “[...] para que ele consiga emprego, trabalho, afim de que
essa pessoa, que era uma pária para a nação, passe a ser um cidadão de bem, operando,
contribuindo para a nação”.
Conforme o exposto acima; quando aplicado corretamente, o gerenciamento do
desempenho estimula as pessoas a uma realização ainda maior em sua tarefa ou projeto,
desenvolvendo simultaneamente suas habilidades e aumentando seu interesse. Fazendo a
leitura das entrelinhas da entrevista supracitada, percebe-se um insight muito simples e óbvio:
[...] “o centro de uma sociedade, de uma economia e de uma comunidade moderna não é a
tecnologia, não é a informação, não é a produtividade. O centro da sociedade moderna é a
instituição administrada. Hoje em dia, a instituição administrada é a maneira usada pela
sociedade para conseguir que as coisas sejam feitas. E a administração é a ferramenta específica,
a função específica, o instrumento específico para tornar as instituições capazes de gerar
resultados” (DRUCKER, 1999).

2.

Resultado e discussão

Para se entender melhor o trabalho desenvolvido foi necessário compreender o que
significa atividade-fim e atividade-meio desenvolvidas no seio de uma instituição religiosa.
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Atividade - fim diz respeito a qualquer trabalho ou esforço desenvolvido que contribua
para o alcance da missão ou visão da igreja que é alcançar as pessoas da cidade de Jaciara e
região com o Evangelho de Cristo, agregando os valores contidos na Palavra de Deus através
dos propósitos bíblicos vividos na Primeira Igreja Batista em Jaciara (MT).
As atividades – meio, são as que dão o suporte à atividade – fim e se refere aos trabalhos
administrativos de gestão e nos trabalhos internos que juntos dão o suporte necessário aos
trabalhos externos de ação social e evangelismo.
O modelo eclesiástico adotado pela igreja é o de hierarquia de baixa complexidade, ou
seja, mesmo sendo o pastorado considerado a mais alta função desempenhada pelos batistas,
têm-se em seus poderes limitados pela assembleia geral. Essa autonomia torna a igreja
burocrática, porém funcional em relação a outros modelos de instituições religiosas.
Segundo SOBRINHO (2002) as decisões, em sua grande maioria, são descentralizadas,
como resultado do modelo eclesiástico adotado e depende da validação – ou homologação em
assembleias ordinárias ou extraordinárias, porém o pastor pode exercer influencia nas decisões
das assembleias chegando a alguns casos a centralizar a tomada de decisão.
Ao analisar a evolução dos batistas em Jaciara (MT) foi possivel identificar as
perspectivas históricas na fundação e evolução da instituição, levou-se em consideração que os
seus fundadores vieram de outros estados e aqui tornaram realidade sua forma de crer e suas
diversidades religiosas no tocante ao modelo oficial religioso vigente no Brasil de então.
A avaliação de desempenho fica a cargo das lideranças instituídas e acontece quase
sempre com a efetivação de uma ação qualquer, da execução de um planejamento ou de um
projeto, na maioria dos casos centralizados na visão e na missão da Igreja. Como as atividades
são exercidas por voluntários, o ajuste mútuo é realizado de forma complementar na integração
das atividades desenvolvidas num todo pela Igreja.

3.

Conclusões

Em relação aos trabalhos desenvolvidos neste estudo de caso, verificou-se que como
organização a Primeira Igreja Batista de Jaciara (MT) têm algumas características e
composições formais: É uma entidade social, devidamente construída de forma legal e com
finalidade filantrópica e assistencial, possuindo um sistema organizacional administrativo,
sujeita as leis e autoridades humanas e é regulamentada por um estatuto social cumprindo todos
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os quesitos de uma organização do terceiro setor. Como tal ela se divide em organismo e
organização.
Como organismo ela tem realizado as atividades próprias de sua visão, as analises que
compõem este estudo de caso tiveram referenciais teóricos que conceituaram e classificaram as
Teorias Gerais da Administração à Administração Eclesiástica com trabalhos já publicados
como os autores Peter F. Drucker, Eliel Gaby e Wagner Gaby, Lorin Woolfe, Idalberto
Chiavenato, Luiz Rogério Nogueira, Josué Campanhã, Nemuel Kessler e Samuel Câmara que
estabelecem a finalidade da administração neste importante segmento do terceiro setor, como
tem revelado ser as Instituições eclesiásticas.
Assim, no momento em que a organização (igreja) se detém para o estudo de sua
estrutura organizacional, agora vista como instituição integrada ao terceiro setor agindo social
e economicamente, torna-se necessário estabelecer parâmetros científicos para a Administração
Eclesiástica, proposta esta que foi nesta pesquisa elaborada com as raízes históricas e
vocacionais que dentro de seu universo local e segundo tradição se pratica a forma de
administração (governo) também praticada pelos seus antepassados e gradativamente vai
organizando cientificamente sua administração eclesiástica.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos as Instituições Públicas, em especial as do Poder Executivo Federal,
vem sofrendo os impactos das profundas transformações sociais, econômicas, políticas e
ambientais que influenciam nos processos de mudanças e de reestruturação gerencial da
administração pública em geral.
Em tempos de intensa mudança, a administração pública preocupada em atender às
necessidades e expectativas do usuário-cidadão busca diversas abordagens e modelos de gestão
da qualidade no intuito de utilizar um instrumento que lhe garanta a excelência em gestão
focada em resultados e orientada para o cidadão.
Segundo Paludo (2010) a questão da excelência em serviços públicos está atrelada às
melhorias acumuladas no decorrer do processo de modernização, à utilização de ferramentas
da qualidade, à situação orçamentário-financeira do Estado, prestação dos serviços públicos e
ao padrão de relacionamento entre o Estado e a sociedade.
Diante desse novo cenário surge o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização – GesPública como um modelo de excelência em Gestão Pública. Instituído
pelo Decreto no 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, tem como finalidade contribuir para a
melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da
competitividade do País, fundamentado no artigo 1° de seu decreto (BRASIL, 2005).
O GesPública é um programa do Governo Federal vinculado ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, concebido a partir da premissa de que é preciso ser
excelente sem deixar de ser público, está voltado para a avaliação da gestão e a melhoria
contínua das organizações públicas.
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O GesPública é uma política pública de vanguarda, formulada para a gestão, alicerçada
em um modelo de gestão especifico, o programa tem como principais características o fato de
ser essencialmente pública, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência; de estar focada em resultados
para o cidadão e de ser federativa.
O objetivo deste trabalho foi investigar as ações da Coordenadoria de Capacitação e
Desenvolvimento da UFPA na disseminação do GesPública para os servidores docentes e
técnico-administrativos desta Instituição.
Este trabalho foi motivado pela posição de destaque que a Universidade Federal do Pará
(UFPA) exerce como o maior centro de ensino superior e de pesquisa da região Amazônica e
também, por congregar 6432 servidores ao seu quadro efetivo, que apoiam as atividades de
ensino, pesquisa, extensão e administração, contribuindo para o desenvolvimento regional da
Amazônia, tendo o CAPACIT como fomentador para a excelência em gestão da Universidade
Federal do Pará.
A relevância deste estudo pode ser atribuída a dois fatores, primeiro por proporcionar
um estudo aprofundado do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização –
GesPública; segundo por uma investigação do engajamento da Coordenadoria de Capacitação
e Desenvolvimento da UFPA no alcance da finalidade do GesPública.
Este estudo iniciou com a pesquisa bibliográfica a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, com material
disponibilizado pela internet, visando a elaboração da fundamentação teórico-metodológicas.
Em seguida, foi adotado a pesquisa documental, utilizando-se dos documentos internos à UFPA
como fonte de dados, informações e evidência, uma vez que, os documentos constituem fonte
rica e estável de dados (GIL, 2008).
Segundo Chemin (2010), quanto ao modo de ser abordada, é conhecida de três formas:
qualitativa, quantitativa ou uma mistura das duas (quali-quantitativa ou quanti-qualitativa).
Foi utilizado como lócus de trabalho a Coordenadoria de Capacitação e
Desenvolvimento - CAPACIT, uma unidade institucional responsável pela capacitação e
desenvolvimento profissional dos servidores da UFPA.
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1 A QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O termo qualidade tem sido discutido por vários pesquisadores. Para Deming (1990),
qualidade está diretamente ligada à satisfação do Consumidor. Ele é quem pode aferir a
qualidade do bem ou serviço.
Na visão de Velásquez (2006 apud FOWLER 2008), qualidade “significa gerenciar o
valor do cliente que inclui adequação ao uso, conformidade com os requisitos, qualidade do
produto, do atendimento, satisfação nas expectativas do cliente e gerenciamento de todas estas
qualidades na busca da melhoria contínua”.
Na administração pública o tema qualidade iniciou no ano de 1990. Para incentivar a
busca pela qualidade e a redução de custos, o governo de Collor lançou o Programa Brasileiro
da Qualidade e Produtividade – PBQP. De acordo com Paludo (2010) o objetivo do programa
era apoiar o esforço de modernização da empresa brasileira, através da promoção da qualidade
e produtividade, com vistas a aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos no
país. No entanto, o programa estava direcionado para a iniciativa privada.
Em 1991, foi criado o subprograma Qualidade e Produtividade na Administração
Pública, voltado para a área pública. Segundo Paludo (2010) o objetivo do subprograma era a
sensibilização para a qualidade no setor público, com ênfase em ferramentas e melhorias de
processo.
Com a reforma do aparelho do Estado em 1995 foi incorporada a ideia da qualidade na
administração pública voltada mais para a cidadania. Segundo Paludo (2010) “a satisfação das
necessidades e expectativas do usuário-cidadão”: se ele está satisfeito, é sinal de que os serviços
têm qualidade, e se ele não está é sinal que os serviços devem ser melhorados.
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado ano de 1995, apresentou dois
programas como instrumentos da administração da qualidade e da melhoria das práticas na
Administração Pública Federal: o Programa de Qualidade e Participação e o Programa de
Reestruturação e Qualidade dos Ministérios.
O programa de Qualidade e participação tem como objetivo
cumprir a função de principal instrumento para a mudança da cultura
burocrática para uma cultura gerencial, responsável por promover a
revolução nos valores estabelecidos no plano político-filosófico,
necessários à implementação de um novo modelo de Estado:
participação, reconhecimento do servidor e de sua importância no
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processo produtivo, igualdade de oportunidades e opção pela cidadania
(BATISTA, 1999, p. 5).

Em 1999, agregando toda a experiência dos programas anteriores e o foco no
atendimento ao cidadão, surge o Programa de Qualidade no Serviço Público. Segundo Paludo
(2010) o programa contava com os instrumentos: a pesquisa de satisfação dos usuários dos
serviços públicos, o lançamento dos Padrões de Atendimento ao Cidadão e a implementação
das unidades integradas de Serviços de Atendimento ao Cidadão.
Como resultado da evolução histórica de diversas iniciativas do Governo Federal para
a promoção da gestão pública de excelência, foi implantado através do Decreto n° 5.378, de 23
de fevereiro de 2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização –
GesPública. Este programa tem como principais características: ser essencialmente pública,
estar focada em resultados para o cidadão e ser federativa (GESPÚBLICA, 2009).

1.1 MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA

O Modelo de Excelência em Gestão Púbica - MEGP âncora do GesPública que tem duas
vertentes: primeira, para a qualidade dos serviços públicos; segunda para promover a
competitividade do país, gerando emprego e renda, melhorando a saúde, a educação, a
arrecadação e o meio ambiente.
O GesPública é a estratégia para profissionalizar a gestão pública com uma
infraestrutura, de pessoas e organizações e para promover a melhoria na gestão pública,
tornando-a eficiente. O Brasil adotou um modelo que é aplicado em mais de 120 países e que
tem um comitê internacional que acompanha o “estado da arte” em gestão. Este modelo foi
adaptado para a administração pública para não perder sua essência pública, por isso, a base do
modelo são os princípios do art. 37 e seus pilares são os fundamentos da gestão contemporânea,
comuns a qualquer organização que adota o modelo. O modelo é fruto de um estudo feito nos
Estados Unidos por uma consultoria contratada pelo governo americano quando da
reestruturação do Japão após a segunda guerra e que colocou em xeque a economia americana
e se verificou então traços comuns na cultura de algumas empresas que são exatamente os
fundamentos.
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Esse modelo está, portanto alicerçado na gestão de excelência contemporânea e
condicionado aos princípios constitucionais próprios da natureza pública das organizações
(GESPÚBLICA, 2009).
A gestão pública para ser excelente, segundo (GESPÚBLICA, 2009), tem que atender
aos seguintes princípios Constitucionais:
Legalidade: estrita obediência à lei. Nenhum resultado poderá ser
considerado bom, nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de
excelência à revelia da lei;
Impessoalidade: não fazer acepção de pessoas. O tratamento
diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos em lei. A cortesia,
a rapidez no atendimento, a confiabilidade e o conforto são requisitos
de um serviço público de qualidade e devem ser prestados a todos os
cidadãos-usuários indistintamente;
Moralidade: pautar a gestão pública por um código moral. Não se trata
de ética (no sentido de princípios individuais, de foro íntimo), mas de
princípios morais de aceitação pública;
Publicidade: ser transparente, dar publicidade aos fatos e dados. Essa
é uma forma eficaz de indução ao controle social;
Eficiência: fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao
menor custo possível. Não se trata de redução de custo de qualquer
maneira, mas de buscar a melhor relação entre qualidade do serviço
público prestado e o correspondente gasto público.
1.2 O PRÊMIO NACIONAL DA GESTÃO PÚBLICA

Uma das ações estratégicas do Programa Nacional da Gestão Pública e
Desburocratização é o Prêmio Nacional da Gestão Pública (PNGP) com a finalidade de
destacar, reconhecer e premiar as organizações públicas que comprovem alto desempenho
institucional com qualidade em gestão (GESPÚBLICA, 2008). Criado em 1998, o prêmio tem
por base o Modelo de Excelência em Gestão Pública, alinhado com o "estado da arte" da gestão
contemporânea.
Segundo (GESPÚBLICA, 2008) o prêmio é resultado de um trabalho conjunto e
integrado de diversos agentes - organizações públicas e privadas, servidores públicos e demais
cidadãos - que, visualizando a oportunidade de ganhos coletivos para o setor público e para a
sociedade, deram ao projeto sustentação e legitimidade. As ações desenvolvidas pelo Prêmio
envolvem voluntariado, organizações candidatas, organizações parceiras e gerências do
processo que estão submetidas ao Código de Ética do Programa Nacional de Gestão Pública e
ao Código de Ética Profissional do Servidor Público (GESPÚBLICA, 2008).
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Para (GESPÚBLICA, 2008) reconhecer por meio do Prêmio Nacional da Gestão
Pública significa destacar, entre as organizações participantes de um ciclo de premiação,
aquelas que evidenciam melhoria gerencial rumo à inovação, à redução de custos, à qualidade
dos serviços e à satisfação do cidadão.

2 A POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO NA UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) começou o processo de capacitação do seu
quadro de servidores com a implantação da Política de Desenvolvimento dos Recursos
Humanos em 2001. A política tem como objetivo valorizar os recursos humanos de uma
instituição proporcionando oportunidades de aquisição de novos conhecimentos e de
desenvolvimento de habilidades e de competências necessárias ao seu desempenho de
atividades nos diferentes níveis da organização.
Na UFPA, assim como nas instituições, organizações e de modo geral no mundo do
trabalho, pode-se observar que ao longo do tempo houve uma evolução nos modelos de gestão
de pessoas, considerando desde as abordagens clássicas (taylorista, fordista) até as atuais com
modelos mais integrados e sistêmicos, nos quais se destaca a Valorização dos Recursos
Humanos por meio da gestão por competência e gestão do conhecimento.
No intuito de contribuir com o desenvolvimento regional e tornar-se referência nacional
e internacional como universidade multicampi integrada à sociedade e centro de excelência na
produção acadêmica, cientifica, tecnologia e cultural, a Universidade Federal do Pará (UFPA)
adotou como uma de suas estratégias a política de desenvolvimento e capacitação de docentes
e técnico-administrativos.
A política de desenvolvimento e ações de capacitação alinhou-se aos objetivos e metas
estratégicas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e se refletiu no
Plano de Ações de Capacitação dos servidores da UFPA, visando alcançar os resultados de
melhoria na qualidade da gestão institucional.
Atualmente, a UFPA conta com 6.432 servidores distribuídos em seus onze Campi,
localizados nas cidades de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Breves, Cametá,
Castanhal, Capanema, Salinas, Soure e Tucuruí. Sediada na cidade de Belém, capital do Estado
do Pará, é uma autarquia educacional de regime especial criada pela Lei n° 3.191, de 02 de
julho de 1957 (BRASIL, 1957), e reestruturada pelo Decreto n° 65.880, de 16 de dezembro de
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1969, tendo como fim a promoção do conhecimento, da tecnologia e da capacitação de pessoal,
indispensável ao desenvolvimento socioeconômico do Pará (BRASIL, 1969).

2.1 A COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
UFPA

Inaugurada em outubro de 2000, a Coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento
(CAPACIT) surgiu a partir da necessidade de implantar uma unidade institucional responsável
pela capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores docentes e técnicoadministrativos em educação. Atualmente, o CAPACIT está vinculado à Pró-reitora de
Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP) da UFPA.
Em sintonia com os objetivos e metas estratégicas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional 2011 – 2015 da UFPA, o CAPACIT executa a política de
capacitação, que visa prioritariamente, a melhoria do desempenho dos servidores docentes e
técnico-administrativos, abrangendo também servidores públicos de outros órgãos, em forma
de parcerias, no sentido de aumentar a produtividade e a qualidade do serviço público federal.
Para subsidiar o planejamento estratégico da UFPA, o CAPACIT elabora o Plano de
Ações de Capacitação da UFPA, em conjunto com a Pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão
de Pessoal, baseando-se em um processo de análise documental que leva em consideração o
Estatuto e Regimento Geral da UFPA, o Plano de Gestão, o Plano de Desenvolvimento
Institucional e as demandas de capacitação das Unidades administrativas e acadêmicas, e,
atualmente, o modelo de gestão de pessoas por competências.
Para a implementação do Plano de Ações de Capacitação, o CAPACIT realiza vários
eventos, dentre elas, encontram-se os cursos de capacitação direcionados a cada área específica,
em presenciais e à distância, treinamento em serviço, oficinas, palestras, seminários, com
objetivo de promover o desenvolvimento do servidor e contribuir para que eles atendam aos
interesses da administração pública federal.
Por meio da Pró-Reitora de Desenvolvimento de Gestão de Pessoal, firmou parcerias
com outros Órgãos Públicos para a realização de ações que contribuem para uma visão
sistêmica das iniciativas do Governo Federal para a promoção da gestão pública de excelência.
Podemos destacar alguns eventos de capacitação ofertados pelo CAPACIT, como o “Seminário
de Apresentação do Programa GesPública”, o Programa de Planejamento e Gestão “Novo
Modelo de Gestão Pública”; Café com Debate “Modelo de Excelência em Gestão Pública para
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o Brasil”- parceria com a Escola Nacional de Administração Pública; o Curso “Qualidade no
Atendimento” - Curso Planejamento e Gestão por Resultados – Projeto Brasil Municípios parceria ENAP/UFPA, Curso Análise e Melhoria de Processos – Parceria ENAP/UFPA
(UFPA. PROGEP, 2010).
Por meio do Decreto Nº 5.707, de 23 de Fevereiro de 2006 – Institui a Política e as
Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, e regulamento dispositivos da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, a UFPA iniciou-se a implantação da gestão por competência, que fortaleceu a
continuidade das ações de capacitação na Universidade.
Para atender o Decreto nº 5.707, o CAPACIT vem elaborando o Plano de Ações de
Capacitação a partir das competências organizacionais mapeadas com objetivo de diminuir a
lacuna de competências (gap) por meio de eventos de capacitação.
Para elaboração do Plano de Ações de Capacitações 2015/2016 foram realizadas duas
turmas para a Oficina de Levantamento de Necessidades de Capacitação envolvendo 108
representantes das Unidades Acadêmicas da UFPA, do qual foi aplicado o grau de importância
de capacitação atribuído por cada Unidade Acadêmica ao grau de necessidade de capacitação
atribuída individualmente pelo servidor para chegar na lacuna (gap) de competência.
Dessa forma, o CAPACIT estimula o conhecimento e o desenvolvimento da mente
humana, objetivando a melhoria contínua de seus servidores na busca da excelência em gestão.
Podemos observar segundo o quadro abaixo dois momentos distintos:
2005

2014

Turmas executadas

79

76

Servidores capacitados

963

2286

Quadro 1 – Servidores capacitados.
Fonte: Adaptado de PROGEP (2006) (2015).

De acordo com os dados apresentados, observa-se que a UFPA mostra uma evolução no
nível de capacitação e desenvolvimento dos seus servidores.
Dessa forma, o CAPACIT por meio dos eventos de capacitação vem buscando mobilizar
e sensibilizar os seus servidores para a melhoria da qualidade do atendimento prestado a
comunidade.
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2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesar da UFPA ainda não ter aderido ao Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização – GesPública, a pesquisa demonstra que a UFPA vem buscando a melhoria
da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos, através das ações de capacitação e
desenvolvimento realizadas pelo CAPACIT.
Com o plano de ações de capacitação, o CAPACIT busca, em suas ações, disseminar o
conhecimento do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública,
mantendo-se fiel à ideia da melhoria contínua em busca da excelência em gestão.
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Resumo:

Este trabalho visa demonstrar a importância do planejamento de marketing, para o ramo
imobiliário, mais especificamente, no que se trata de empreendimentos. Levando em
consideração que se trata de um produto dispendioso financeiramente, deve-se refletir
seriamente acerca de tudo o que envolve o cliente. Para isto, buscou-se conceitos importantes
e que são as premissas do Marketing para que se possa ter uma visão geral do que se deve fazer
enquanto empresa, visto que o plano envolve todos os aspectos organizacionais necessários.
Devido ao grande crescimento do mercado imobiliário e pela importância que este setor possui
na economia brasileira, procurou-se através desta pesquisa demonstrar o porquê o planejamento
de marketing é imprescindível para o sucesso das organizações. Leva-se em consideração
também, o fato de plano englobar todas as ações que a empresa precisará para desenvolver seus
produtos. A metodologia adotada para a realização do presente trabalho foi pesquisa
bibliográfica, análise descritiva e explicativa. Sabe-se que muitas empresas, principalmente as
de um porte menor, não utilizam, e às vezes nem conhecem as ferramentas gerenciais que
podem levá-las a obter um melhor resultado nos seus negócios. Diante disto, sugere-se o plano
de marketing, especificamente no que se trata da análise do ambiente para conhecer todos os
percalços que podem ocorrer para que os objetivos organizacionais possam ser alcançados.
Após a realização do trabalho concluiu-se que um plano de marketing bem estruturado e
revisado periodicamente pode fazer com que a empresa obtenha o sucesso em todas as suas
ações.

ISBN: 978-85-5806-000-4

Introdução
Sabe-se que uma empresa que não utiliza a ferramenta do planejamento, está
involuntariamente direcionada ao fracasso. Tendo em vista as diversas mudanças econômicas
mundiais e que interferem em todos os sentidos na no dia-a-dia das empresas, justifica-se a
necessidade de ressaltar a importância de analisar o cenário empresarial constantemente.
Outro ponto é o fato de o produto ser uma das maiores necessidades dos consumidores,
que é a moradia. Desta forma, é imprescindível que as empresas saibam onde, quando e para
quem investir e qual o melhor tipo de negócio, se venda ou aluguel.
Não conhecer todas as variáveis que impactam num negócio pode levar a empresa a um
prejuízo grandioso, uma vez que, como dito anteriormente, não se trata de qualquer produto e
sim, de um produto que requer grande investimento financeiro. E também, pelo fato do produto
estar inserido no cenário de um dos setores mais fortes da economia mundial, e que ainda atrai
fortemente os olhares de grandes investidores.
Com base no que se tem verificado em relação ao mercado imobiliário principalmente
em Brasília, percebe-se que uma falta de investimento das construtoras em relação ao
marketing, ainda mais com as empresas de médio porte. Percebe-se também que, mesmo as de
grande porte, têm investido de maneira engessada em mídias usuais não lhes trazendo o
resultado esperado.
Sabe-se que as oscilações na economia mundial e brasileira impactam no negócio das
organizações, independente de seu porte. Ao tratar-se de empresas do ramo imobiliário esta
interferência tende a ser maior visto que, envolve um produto que requer grande investimento
tanto para quem oferta quanto para quem demanda. Portanto, há uma necessidade de se analisar
constantemente o ambiente organizacional.
Diante deste cenário, questiona-se: Como a falta de planejamento e delineamento de
ações, especificamente no que se trata em relação à análise dos ambientes – externo e
organizacional - podem levar a empresa a investir erroneamente eu seu negócio?
O presente estudo objetivou comprovar a necessidade de se utilizar constantemente as
ferramentas de análise de mercado, e de atualizar periodicamente o planejamento/plano
estratégico de marketing. Em especial buscou: comprovar através de pesquisas bibliográficas
os benefícios que trazem o a utilização do plano de marketing; mostrar a importância da análise
de mercado levando em consideração a constante mutação em relação ao ramo imobiliário;
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demonstrar a importância de implementar ações inovadores constantemente e também de
utilizar a tecnologia neste processo.

Revisão de Literatura

Este trabalho utilizou o método da pesquisa bibliográfica com base no que diz Marconi
e Lakatos (2005) visto que procura explicar um problema a partir de referências teóricas. E
ainda, baseando-se no que dizem os autores, utilizou três tipos de pesquisa para a elaboração
dos argumentos, sendo elas: descritiva, explicativa e metodológica. Descritiva, porque expõe a
necessidade de obter informações sobre o mercado imobiliário através de ferramentas.
Explicativa, por que esclarece que um plano de marketing pode ser a solução para o sucesso
dos negócios imobiliários, ao analisar-se o ambiente. E metodológica, pelo fato de propor a
utilização da ferramenta do plano de marketing, e da análise de mercado, bem como buscar
meios que envolvem estes aspectos para o alcance do sucesso empresarial.

Conceito de Marketing

Para iniciarmos qualquer discussão sobre os pontos do marketing é necessário antes,
definir o marketing propriamente dito, e isto se pode evidenciar através da visão de Kotler e
Armstrong (2004) que dizem que a abrangência do marketing abarca todos em um mercado,
primeiramente as pessoas comuns em sua vida prática, e em seguida as organizações que
participam do acirrado mundo dos negócios. De um lado as pessoas, com suas necessidades,
desejos e demandas, em busca de produtos, serviços ou ideias. Do outro as organizações, que
procuram satisfazer e agregar valor a clientes atuais e conquistar novos clientes. Este
intercâmbio de interesses justifica a importância do marketing moderno para a sociedade. Pode
se afirmar que o marketing revolucionou o mercado e tornou o relacionamento entre clientes e
empresas mais eficiente e prazeroso.

Marketing Imobiliário

Lessa (2001) define o marketing imobiliário como um conjunto de processos que vai
desde o desenvolvimento imobiliário, a definição e elaboração do projeto, a realização do
processo de incorporação, a elaboração das estratégias de comunicação até o pós-vendas e
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relacionamento com clientes. Diz também que estas etapas envolvem diversos stakeholders
como colaboradores, clientes, parceiros, governos e sociedade como um todo.
Por sua vez, Passos (2013 apud CONSTANTINO 2013) diz que, “Marketing imobiliário
é a elaboração de produto, construção de diferencial nos prédios, preços competitivos e,
sobretudo, percepção do consumidor”.
E ainda Lessa (2011) acrescenta e traduz para o mercado imobiliário a definição dos 4Ps
de Marketing e os assimila da seguinte maneira: o produto seria o empreendimento, o preço
estaria voltado ao padrão, a praça por sua vez, a localização e a promoção, a divulgação, sendo
totalmente coerente com o conceito real dos 4Ps.
Cita-se aqui estes pontos para tratar a seguir, da ferramenta que o Marketing
disponibiliza às empresas para envolver todos os aspectos do setor, o Planejamento/Plano de
Marketing.

Plano Estratégico de Marketing

De acordo com Weinstein (1995, p.33) “o plano de marketing é a estrutura por meio da
qual decisões de marketing eficazes podem ser tomadas”.
Kotler (1998) define o planejamento estratégico e ressalta seu propósito:
O processo gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre os objetivos,
experiências e recursos da organização e suas oportunidades de mercado mutantes. O
propósito do planejamento estratégico é moldar e remoldar os negócios e produtos da
empresa com o objetivo de crescimento e lucro. (KOTLER, 1998, p.71, grifo do
autor).

Las Casas (2001) conceitua o plano de marketing e faz menção de sua importância no
planejamento estratégico da empresa:
“O plano de marketing estabelece objetivos, metas e estratégias do composto de
marketing em sintonia com o plano estratégico geral da empresa.” (LAS CASAS, 2001, p.18).
No plano de marketing inicialmente é feita uma análise ambiental, onde são pesquisadas
todas as variáveis que influenciam suas atividades, sejam os fatores econômicos, políticos,
culturais, naturais, tecnológicos, demográficos e também internos. O segundo passo a seguir é
um levantamento acerca das ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos da empresa, uma
vez que o conhecimento sobre a concorrência e o ambiente interno pode ser traduzido em
vantagem competitiva e auxílio na tomada de decisões. (LAS CASAS, 2001).
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Num terceiro momento, após conhecer todas as variáveis envolvidas com a organização,
bem como suas vantagens e desvantagens perante a concorrência, é necessário que sejam
fixados os seus objetivos, quantitativos e qualitativos, isto dependerá da empresa e do que se
pretende por ela. Em seguida é feita a escolha das opções estratégicas, ou seja, qual o públicoalvo, com qual segmento ela pretende trabalhar e qual será o posicionamento de mercado da
empresa. Ainda nesta fase, inclui-se a atividade de elaboração das estratégias do composto de
marketing (produto, preço, praça e promoção). (LAS CASAS, 2001).
Após todas estas análises são elaborados planos que direcionarão as ações da empresa,
esta fase é um detalhamento do que se pretende, quando e como fazer. E por fim, a etapa de
avaliação e controle, que tem a finalidade verificar e acompanhar todo o processo delineado.
(LAS CASAS, 2001).
Rodrigues (2013) diz que lançar um novo empreendimento (e que tenha sucesso) não é
uma tarefa tão simples. Para minimizar o risco, é conveniente que as empresas pensem de
maneira estratégica. Como citado anteriormente, é necessário ter um diferencial visto que há
produtos dos mais diversos tipos no mercado, sem contar que quando se acha que tudo já foi
criado, surge um produto inovador e que revoluciona o mercado.
Com base no que foi citado acima o autor diz que é necessário que as empresas façam
seus planos de marketing e definam alguns pontos:
Qual é a minha proposta de valor? Ou seja, o que diferencia o seu produto ao do
concorrente? O que há de inovador nele, e o que ele agrega às pessoas.
Como eu definiria o meu cliente ideal e onde eles estão? Isto deve ser feito o mais
detalhado e com o maior número de informações possíveis. Aqui, se faz necessário utilizar a
ferramenta de análise do ambiente, a fim de conhecer o perfil do cliente para que assim se possa
desenvolver um produto que satisfaça as necessidades dele e que isto seja traduzido em retorno
ao investimento realizado.
Conto com os recursos econômicos necessários para seguir em frente com a minha
ideia? Verificar a capacidade de investimento da empresa e se necessário buscar fontes de
financiamento para o projeto planejado.
Quem é a minha concorrência? Fazer uma análise minuciosa dos principais concorrentes
atuantes, estudar as características de seu produto, suas estratégias de preço, distribuição e
comunicação. E, por fim, definir qual será a estratégia implantada pela empresa. Estes pontos
serão todos formalizados através do plano de marketing.
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Tiffany e Peterson (1998, p. 10) sintetizam as informações acima citadas evidenciando
que “um plano estratégico é uma visão especifica do futuro de sua empresa” e ajuda a pontuar
as respostas que se pode encontrar utilizando o plano:
•

Consegue-se saber como será o setor que irá atuar;

•

Em qual mercado irá competir;

•

Quem serão os concorrentes;

•

Quais produtos e serviços a empresa vai oferecer;

•

O que será oferecido de valor aos clientes;

•

Quais benefícios a empresa conseguirá a longo prazo;

•

Definir o porte e projetar a lucratividade da empresa.

A Análise do Ambiente Externo
Maximiano (2006 apud CÔRREA 2008) diz que “a análise do ambiente externo é um
dos pilares do planejamento estratégico. E acrescenta que quanto mais competitivo, instável e
complexo o ambiente, maior a necessidade de analisá-lo”.
Oliveira (2009) também discorre acerca do assunto:
A análise externa tem por finalidade estudar a relação existente entre a empresa e seu
ambiente em termos de oportunidades e ameaças, bem como a sua atual posição
produtos versus mercados, e prospectiva, quanto a sua opção produtos versus
mercados desejados no futuro. O executivo deve identificar os componentes
relevantes do ambiente e em seguida, analisá-los quanto à situação de oportunidades
ou ameaças para a empresa. (OLIVEIRA, 2009, p.71).

Pagnoncelli e Vasconcellos (1992) conceituam a análise do ambiente como “um
processo de identificação de Oportunidades, Ameaças, Forças e Fraquezas que afetam a
empresa no cumprimento da Sua Missão”. As Oportunidades são as situações externas, sejam
elas futuras ou atuais que se aproveitadas podem impactar positivamente as empresas. As
ameaças, também são situações externas, atuais ou futuras, que por sua vez, se não forem
minimizadas ou evitadas podem afetá-las de maneira negativa. As forças, são características
potencializadoras do desempenho da empresa, sejam elas tangíveis ou não. E por fim, as
fraquezas, que são características também tangíveis ou não que devem ser minimizadas e
extintas.
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Análise de Empresas do Setor Imobiliário
O que se percebe hoje analisando o mercado imobiliário, principalmente no que se refere
à Brasília é que há uma grande necessidade de se implementar ações inovadoras e incorporadas
ao plano de marketing, principalmente no que tange à análise do ambiente das construtoras.
De acordo com Constantino (2013) o setor imobiliário vem crescendo no Brasil. E nesse
processo os consumidores andam juntamente com as construtoras, verificando tijolo por tijolo,
parcela por parcela, e realizando o projeto de aquisição do imóvel próprio com cada vez mais
frequência. Em todos os lugares do país, as ofertas são fartas e diversificadas. Diante de tantas
opções, as construtoras precisam se questionar em como fazer o cliente optar pelo seu produto
ao invés do produto concorrente, e é aí que entram as ações de marketing imobiliário.
Almeida (2000, p.23) incrementa esta análise com a seguinte indagação: “Morar é uma
necessidade básica, mas qual é o desejo de morar deste consumidor?”. Questionar-se quanto a
isso é primordial para as empresas do setor imobiliário, visto que, a cada dia os compradores se
tornam mais exigentes e o mercado possui uma oferta de produtos maior. Produto este que,
neste caso, são os empreendimentos imobiliários.
O sucesso imobiliário começa na definição do produto e na estratégia de
comercialização, mas o marketing pode dar uma mãozinha e tanto. Mostrar as qualidades do
imóvel e diferenciá-lo dos concorrentes encurta o caminho até o comprador. Com um estilo de
negócio que é basicamente baseado no tripé qualidade, preço e localização, porém, os clientes
do mercado imobiliário vêm procurando também outros diferenciais, sendo um deles, o
relacionamento com a construtora. (Constantino 2013).
Fazzio (2006) diz que o produto imobiliário pode ser dividido como residência
horizontal (no caso de casas) ou vertical (quando se trata de apartamentos). É primordial
distinguir claramente a categoria do produto para poder planejar. O autor cita também que uma
empresa do mercado imobiliário pode ter um ou vários produtos, porém, para cada um deles é
necessário um plano de marketing específico e individual porque a natureza da operação e o
objetivo de mercado são distintos.
De fato, é necessário analisar com cautela cada produto que se pretende lançar e
em qual praça se pretende atuar, e consequentemente, qual o preço será aplicado, bem como de
que maneira será feita a promoção do negócio da empresa. As ações referente aos 4’Ps devem
ser bem estruturadas e evidenciadas no plano de marketing, tendo em vista em vista o que diz
Almeida (2000):
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É na fase de pesquisa que se deve atentar a detalhes como localização, acesso,
segurança, rede de benefícios sociais (escolas, comércio, hospitais, bancos, etc.),
padrão das construções da região, benefícios ou barreiras naturais (montanhas, lagos,
viaduto, área industrial, reserva ambiental, etc.) entre outros itens que podem vir a
constituir o escopo de diferenciação do empreendimento (ALMEIDA, 2000, p. 94).

Pesquisas apontam que algumas construtoras têm investido fortemente em marketing
para melhorar suas ações de mercado, e estas ações fazem parte da análise do ambiente e devem
ser citadas como exemplo de uma premissa para o sucesso ao mercado imobiliário,
especificamente para as construtoras.
De acordo com FRANÇA (2014) A construtora Tecnisa, (quem têm inovado e
reinventado o Marketing no ramo de empreendimentos imobiliários) lançou uma campanha
chamada “Quem quer trocar informações por dinheiro?”. A empresa contratou uma terceirizada
para coletar informações de possíveis compradores de seus empreendimentos.
Para tal, oferecia-se um prêmio para que a pessoa fizesse o cadastro junto à prestadora
do serviço, fosse até o estande de vendas, procurasse um corretor e que visitasse o apartamento
mobiliado, para que depois se pudesse responder via celular a um questionário com 40
perguntas a fim de avaliar o produto da empresa. Este é apenas um dos exemplos que se tem de
métodos que podem ser incorporados ao plano de marketing da empresa para que se possa
conhecer as necessidades e desejos dos clientes.
Novelli (2010) explicou sobre outra ação inovadora da empresa Tecnisa que foi a
disponibilização do primeiro aplicativo para vendas de imóvel com negociação 100% por meio
de IPhone. Este canal disponibiliza contato e informações sobre a empresa e seus produtos e
fez a diferença junto a compradores. Facilitou também a busca por imóveis e contato com os
corretores. Este é um exemplo de um item que fez com que a empresa se tornasse a primeira
construtora a vender um imóvel por um canal on line.
Outro exemplo pode ser verificado no Portal VGV (2014), onde informou que a
construtora e incorporadora GAFISA trouxe uma grande inovação para mercado ao apresentar
de uma forma inédita e diferenciada, atendimento via o aplicativo WhatsApp para os clientes
de um de seus empreendimentos.
Ainda de acordo com notícia publicada no Portal VGV (2014) a Construtora e
Incorporadora ACS de Campinas-SP, criou um evento chamado “Blackout ACS”, onde a ideia
é que em todas as unidades dos empreendimentos da empresa, fossem concedidos descontos
entre 10 a 40% no ato da compra, com o intuito de movimentar o mercado imobiliário e
estimular as vendas. Isto também demonstra inovação e criatividade no ramo.
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Outro exemplo simples que ainda é bastante eficiente, é a utilização das redes sociais
para manter os clientes atualizados em relação ao dia a dia da obra. Conforme citado na Revista
Exame (2011), a Construtora Marques decidiu utilizar estes meios para que seus clientes
pudessem acompanhar as obras com mais facilidade, através da publicação de dados via
facebook, Instagram, Foursquare e Flickr.
Os exemplos citados acima são maneiras de se atingir o público com ações inovadoras
que devem ser estruturadas num planejamento estratégico de marketing, onde o resultado é o
posicionamento positivo que se pode ter na mente dos clientes.

Conclusões

Após a realização do trabalho concluiu-se que um plano de marketing bem estruturado
e revisado periodicamente pode fazer com que a empresa obtenha o sucesso em todas as suas
ações.
É importante que haja uma conscientização dos gestores sobre o papel fundamental do
plano/planejamento de marketing, visto que neles, serão formalizados todos os pontos cruciais
da empresa. Desde a definição do produto à mensuração do retorno de seus investimentos.
Sugere-se que as empresas façam constantemente uma análise de mercado, e se utilizem
de métodos para isto. Os aspectos que envolvem a organização passarão pelo
planejamento/plano de marketing. Bem como, não há como se alcançar resultados sem analisar
o ambiente em qual se está inserido. Embora este pensamento pareça ser comum para as
empresas, ainda há muitas delas que não possuem esta visão e que estão deixando de obter
retornos positivos devido a falta de utilização destes meios ou pela utilização incorreta e ou
incompleta.
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1. Introdução
Em um determinado órgão público o arquivo principal é constituído por processos
físicos. Esses processos são núcleos de informações que garantem a comprovação de decisões.
Sua classificação para arquivamento se utiliza do método numérico, através do número do
benefício.
Uma das grandes dificuldades do órgão está no tempo de arquivamento que esses
processos devem ficar armazenados no seu estágio intermediário, esses processos vão se
deteriorando com o tempo e ficam com um aspecto hediondo, além de ocupar espaço. Uma das
soluções viáveis para esse problema seria a implantação de um arquivo digital.
Para cada benefício solicitado no órgão público em questão (independente do resultado)
é montado um processo, no qual geralmente ocupa uma média de 20 folhas cada (variando de
uma à 200), e para isso é necessário um grande arquivo (CADASTRAMENTO DE
PROCESSOS E DOCUMENTOS).
Porém, o número de requerentes tende a aumentar, aumentando consequentemente o
número de processos envolvidos no ciclo diariamente. Isso nos leva à discutida preocupação
com o ambiente e a sustentabilidade, sem falar no espaço para o armazenamento dos mesmos,
que em Ponta Grossa ocupa um arquivo no centro da cidade e outro, esse menor, presente dentro
da própria agência, no qual ficam os processos mais recentes.
O principal objetivo do presente trabalho é analisar as possibilidades para arquivamento
de processos em um órgão público na cidade de Ponta Grossa apoiado em base tecnológica,
descrever as tecnologias necessárias para a implantação do arquivo digital e principalmente
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identificar as vantagens da modernização do arquivo, além de promover um melhor
aprofundamento sobre o tema (arquivo) em diversos aspectos.

2. Métodos e procedimentos de pesquisa
O presente artigo é de natureza aplicada, pois de acordo com Meneses e Silva (2005) os
conhecimentos obtidos com o projeto têm cunho direcionado a solução de um problema
específico de um órgão público de Ponta Grossa, ou seja, visa interesses locais.
Essa pesquisa é descritiva pois segundo Lakatos e Marconi (2003) descreve sua
natureza, forma e propósito de maneira superficial e portanto não aprofundada, porém, presa
pela caracterização dos elementos mais importantes e não dispensa a leitura completa.
A abordagem é qualitativa, que de acordo com Dalfovo et al é a informação que não é
expressa em números, com certo foco na interpretação e permite flexibilidade. E o estudo foi
feito através de uma pesquisa bibliográfica, livros, cartilhas e dados da internet, como pondera
Gil (2008).
E foi adotada a tipologia de pesquisa dedutiva, que segundo Alyrio (2009) é o método
que parte do geral para o específico, através da utilização de uma lógica, parte de duas
premissas: uma geral e uma particular, e a partir dessas premissas surge uma terceira: a
conclusão, foi usado a fim de explicar como funcionam e como se classificam os arquivos
através de pesquisas bibliográficas em livros e artigos escritos por autores como Miller, Lerner,
Miranda , leis e instituições tecnológicas em paralelo ao sistema usado no órgão público em
estudo afim de concluir com o uso do arquivo digital para melhor otimização do espaço.

3. Organização
Organização pode ser definida como um instrumento normativo que acessória o trabalho
para, além de facilitá-lo, torná-lo eficiente e menos burocrático. A organização e a
administração caminham uma em função da outra, ainda mais se considerar que organizar é
uma das funções da administração, tendo em vista, que convergem para um objetivo comum: a
racionalização do trabalho. (MIRANDA, 1985)
Para Lerner (1978), além do conceito de organização cumprir com os propósitos
relatados anteriormente ele também pode ser aplicado na estrutura de cargos, que também é
importante para o cumprimento das regras estabelecidas pela organização e tem um impacto
direto no resultado, pois determina a atribuição de cada indivíduo.
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4. Arquivo
Para Miranda (1997) o arquivo é um “núcleo de informações registradas em documentos
de acordo com uma classificação racional e sistemática, mantidos em locais próprios, acessíveis
e seguros”. A lei 8.159/1991 que trata sobre a política nacional de arquivos, complementa que
esses documentos podem ser recebidos ou produzidos por entidades públicas, privadas ou
pessoas físicas.
Os arquivos públicos, especificamente, são uniões de documentos que foram em algum
momento produzido ou recebido por um órgão governamental de âmbito federal, estadual ou
municipal, resultado de suas atividades administrativas, legislativas e judiciárias. (§ 1º art. 7°
da Lei 8.159/1991)
Os arquivos podem ser constituídos de diversos tipos de documentos, entre eles, os
processos que podem ser definidos como o conjunto de documentos, folhas, pareceres e atos
que comunicam e unificam o pedido do requerente, com o objetivo de obter ou não o
deferimento. (DECRETO MUNICIPAL 6.165/2010)
Os arquivos são de grande valor na vida de uma instituição, e a organização do mesmo
é de suma relevância, afinal, a partir do momento em que esses documentos foram utilizados
pela primeira vez, pode ocorrer de serem requisitados novamente para ação comprobatória,
como ressalta Lener (1978).
Um arquivo bem organizado contribui para a eficiência da administração em uma
empresa (MIRANDA apud, EMMERICH, 1997), Miranda argumenta ainda que os papéis
arquivados não são meros papéis, mas constituem um “núcleo de informações”.
Para que não sejam arquivados papéis desnecessários, Miller (1975) conjectura que o
responsável pelo arquivo na empresa ou instituição deve saber reconhecer os documentos que
realmente apresentam relevância de arquivamento, inclusive tendo conhecimento sobre a lei de
que trata o prazo de arquivamento de cada documento. Definir esse tempo de arquivamento
para cada documento é de fundamental importância, pois libera espaço para que outros ocupem
o lugar, dispensando volumes que não serão mais usados. (LENER, 1978)
As maiores diminuições de gastos para a manutenção de arquivos vêm de não se
arquivar documentos desnecessários, e principalmente no descarte dos que já perderam seu
valor, seja ele legal, fiscal ou apenas para controle da administração, quando isso acontece eles
devem imediatamente ser removidos do atual espaço que ocupam, mesmo que seja para um
arquivo morto. (LENER, 1978)
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5. Classificação
O setor de protocolo é responsável pelo recebimento dos documentos ou processos,
registro, autuação, classificação, distribuição e controle da tramitação (ABRUZZI, 2011).
Para começar um processo de arquivamento é necessário pré-estabelecer um tipo de
classificação, que atenda da melhor forma possível as necessidades da organização (MILLER,
1975). A classificação é a forma sistemática de organizar os documentos através de algumas
características que é comum a eles (MIRANDA,1997).
Essa classificação adota critérios que servem para ordenar o material a ser arquivado
para facilitar sua localização e seu manuseio (MIRANDA, 1997). Princípios como boa
viabilidade, tamanho e fácil acesso também devem ser considerados (LERNER, 1978).
Os arquivos para Lerner (1978) podem ser classificados como alfabético, numérico ou
alfanumérico. O próprio nome já remete ao seu sistema, ou seja, no primeiro (alfabético) os
documentos são arquivados pelo nome, seja de pessoa ou instituição. O segundo, sistema
numérico, é usado quando há viabilidade de empregar números para arquivar, como é o caso da
Previdência Social através do número do benefício, já que a utilização de nomes poderia causar
confusão considerando que existem nomes idênticos de indivíduos. O terceiro e último sistema,
o alfanumérico é usado quando apenas um dos citados antes não oferece total satisfação na
necessidade, ele trabalha com a junção dos dois, ou seja, a intercalação de letras e números.
Existe também a codificação que é citada por autores como Lerner (1978), Milller
(1975) e Miranda (1997) na codificação são designados símbolos (que podem ser números ou
letras) que designam categorias em que os documentos devem pertencer.
Há uma grande variedade de métodos e sistemas de arquivos, cada instituição é
responsável pela adoção do que melhor se adéque em suas necessidades. (LERNER, 1978) O
método geográfico é usado quando a empresa arquiva pelo nome da localidade. O mnemônico
combina letras à palavras-chaves. O variadex atribui cores á grupamento de letras. O especifico
ou por assunto seleciona as pastas por assunto. (ABRUZZI, 2011)

6. Tempo de preservação dos processos
Os processos, assim como qualquer documento em papel, deterioram-se com o tempo,
e os responsáveis pelo fato são agentes físicos como a luz, a temperatura e a umidade, agentes
químicos como a poluição, a oleosidade e a ferrugem (objetos metálicos) e agentes biológicos
causados por insetos, micro-organismos e até mesmo o homem. Por mais que existam algumas
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medidas para se minimizar esses efeitos é irrefutável que ocorra o desgaste com o decorrer dos
anos, fato irreversível. (ABRUZZI, 2011)
Os documentos públicos podem ser considerados como correntes quando são
consultados frequentemente, intermediários quando são consultados eventualmente e estão
aguardando o seu destino final e permanente a partir do momento que sua preservação é crucial
como prova ou informação acerca de algo. (art. 8° da lei 8.159/1991)
A tabela de temporalidade é um instrumento que determina o prazo e condições de
guarda e estabelece o destino dos documentos. (ABRUZZI, 2011)
O CONARQ elaborou uma tabela que contém os órgãos da administração pública e
segundo ela o prazo de guarda dos processos de previdência privada é de 5 anos na fase corrente
e 47 anos na fase intermediaria, os de aposentadoria 5 anos na fase corrente e 95 anos na fase
intermediaria (ambos destinados a eliminação no termino do prazo). O órgão afirma ainda que
pode ser feita a alteração do suporte da informação.

7. Sistemática de arquivamentos digitais
Miller (1975) cita a microfilmagem (reprodução fotográfica reduzida) e afirma que ela
é eficiente para diminuir custos, otimizar espaços e por tornar mais funcional as consultas,
possuindo o mesmo valor legal que o documento original conforme estabelece a lei 5.433 de
1968. Claro que esse processo tem um custo que deve ser viabilizado, sem deixar de lado a
preocupação com a segurança do mesmo.
Apesar da microfilmagem parecer a última tecnologia em termos de arquivos do século
passado, os computadores vêm ganhando cada vez mais espaço em todos os campos e não
poderia ser diferente se tratando de arquivos. Surgindo então a GED que significa, entre tantas
terminações, Gestão eletrônica de Documentos. A GED nada mais é do que uma gama de
tecnologias que possibilita a gestão de documentos de forma eletrônica e digital. Existem
muitos softwares ligados à GED, porém, será citado apenas os que tem principal foco no
assunto, de acordo com ABRUZZI (2011):
- Document imaging: trata da conversão do arquivo papel em digital (escaneamento)
gerando uma imagem (mapa de bits) e o armazenando;
- Workflow: agiliza o fluxo do trabalho, direcionando o documento para a pessoa certa
que deve dar sequência aos tramites do documento (processo) e auxilia no cumprimento dos
prazos;
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- Document management: foca na segurança dos documentos, no controle das
informações, datas das alterações e indexadores.
Em 1975, Miller já relatava a importância do processamento eletrônico de dados e como
isso vem influenciando na administração:
O processamento eletrônico de dados tem trazido grande eficiência as seguintes
atividades: no armazenamento ou “memorização” de informações no momento em
que são necessárias. [...] Tais aptidões ou capacidades não são encontradas em outras
técnicas físicas e o equipamento eletrônico de dados se constitui num notável
melhoramento. Em consequência, esta técnica de processamento eletrônico de dados
está tendo profunda influência sobre os padrões estruturais de organização, e as
técnicas de administração.

Com o tempo o uso de arquivo digital começou a ser cada vez mais aceito pela
sociedade, revelando seus benefícios tais como os princípios sustentáveis, muito defendidos
atualmente, e utilizados por grandes organizações, inclusive pela Organização das Nações
Unidas que tem como objetivo:
[...] desenvolver diretrizes para a implementação de arquivos eletrônicos e programas
de gestão de documentos arquivísticos para uso das Nações Unidas, levando em
consideração arquivos tradicionais e práticas de gestão de documentos.
(RONDINELLI apud EASTWOOD, 2002)

Chiavenato (2003) quando aborda os novos modelos de ferramentas administrativas
organizacionais usadas atualmente para ganhar tempo, espaço, atrair clientes e inovar, aproveita
para indicar a compactação causada pelos arquivos eletrônicos, que além de acabar com o
papelório (ou outras formas de suporte de informação) libera espaço de móveis que seriam
usados para esse fim.
Depois de tantas mudanças sofridas com o tempo nos mais diversos campos e lugares
do mundo, Miranda (1995) reflete: “talvez do que toda a empresa (e uma outra organização)
necessite é de um departamento de renovação contínua que possa visualizar a organização toda
como um sistema necessitando de contínua inovação. ” O arquivo digital é uma das formas
atuais que a empresa pode encontrar para se adequar as novas tecnologias no ritmo vertiginoso
da mudança.
7.1. Leis
Em agosto de 2001, foi estabelecida uma medida Provisória que garantiu a validade
jurídica de documentos eletrônicos e a utilização de certificados digitais, Medida Provisória
2.200-2. (INSTITUTO FENACON, 2014)
Em 2006 passou a vigorar a lei 11.419 que trata sobre processos judiciais, comunicação
de atos e transmissão de peças processuais. Essa lei dá um amparo aos órgãos que pretendem
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usar o processamento eletrônico de dados e regulamenta os que já usam dessa prática. Os
processos podem ser cíveis, penais ou trabalhistas.
Segundo a lei, o meio eletrônico pode ser “qualquer forma de armazenamento ou tráfego
de documentos e arquivos digitais” (inciso I do §2º do art. 1º da lei 11.419/06), nesse aspecto é
importante ponderar que a digitalização e o arquivo eletrônico são coisas distintas, a primeira
parte de um documento que existe fisicamente e tem sua digitalização feita posteriormente,
seria o caso de um documento scaniado. Por outro lado, a segunda, é originalmente produzido
eletronicamente (no computador) e permanece nele ou é transmitido através do mesmo não
chegando a ser impresso. A lei considera que a transmissão eletrônica é “toda forma de
comunicação a distância” (inciso II do §2º do art. 1º da lei 11.419/06), porém, em seu inciso III
do §2º do art. 1º estabelece que o utilizador do sistema deve possuir certificação eletrônica de
dados (certificado digital) emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada.
7.2. Certificação Digital
A certificação digital é uma espécie de identidade que contém os dados de seu titular
utilizados para relacionar o usuário a sua chave criptográfica e atestá-la, o que garante a
integridade, confidencialidade e autenticidade. (INSTITUTO FENACON e PAULA, 2006)
Um certificado digital geralmente contém o nome da pessoa, organização ou instituição
a ser associada à chave pública; a validade; o número de série; o nome a e assinatura da
Autoridade Certificadora (AC). (ITI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO)
Essa certificação digital tem o objetivo de “garantir a equivalência funcional legal entre
documentos analógicos e digitais” (PAULA, 2006) e é muito usada principalmente por bancos
para confirmar a identificação do usuário (autenticidade). Além disso ela também garante a
confidencialidade, o não repúdio e a integridade das informações eletrônicas (INSTITUTO
FENACON). Essa certificação tem prazo de validade que pode ser no máximo de 6 anos.
Exemplos de órgão do Governo Federal que já se utilizam desse instrumento são a Caixa
Econômica Federal, para consulta dos saldos e das movimentações do FGTS, correção e
atualização de dados e cadastros e para movimentações de saques nas rescisões; e a Receita
Federal do Brasil, que oferece inúmeros serviços tanto para pessoa física como jurídica entre
eles: Comprovante da inscrição no CPF; procuração eletrônica; cópias das DARFs, entre outros.
(INSTITUTO FENACON)
O Sistema Judiciário também aderiu ao uso da certificação digital e tem obtido
excelentes resultados reduzindo o uso de custos processuais e de papel. O e-DOC permite
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protocolar petições, contestações e outros tipos de documentos referentes aos processos
eletronicamente. Possui também o sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) com o intuito de
permitir o acompanhamento do processo judicial diretamente ao sistema pelos servidores e
demais participantes do processo. (INSTITUTO FENACON).
O Tribunal Regional do Trabalho permite o envio eletrônico de petições e através do eJUS informatizou as sessões de julgamento, eliminando o uso de papel antes, durante e depois
dos julgamentos. O órgão realizou uma comparação depois que adotou o sistema e concluiu que
quando o processo tramita de forma digital demora 400 dias a menos que da forma em papel e
os processos em segunda instancia reduziram mais de 1200 dias sua duração de análise.
(INSTITUTO FENACON).
Figura 1- comparação da duração de tramite de processos.

FONTE: Instituto FENACON (2014)

Esses números são muito animadores e demonstram mais uma vez os benefícios que a
certificação digital pode acarretar.
7.3. Criptografia
A criptografia é responsável pela codificação e decodificação por parte de quem envia
e quem recebe (INSTITUTO FENACON).
A palavra criptografia vem do grego e significa “arte de escrever em códigos”, ou seja,
transmitir um texto incompreensível que esconde uma informação. (ITI - INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
A criptografia não permite que outra pessoa que não possua a chave pública da pessoa
que enviou o documento possa ter acesso a ele. Por exemplo: quem assina o documento
utilizasse de sua chave privada para isso, entretanto, quem vai visualizar necessita ter
conhecimento da chave pública desse primeiro indivíduo. E se a pessoa deseja devolver o
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documento com alterações para a pessoa que assinou inicialmente ela pode utilizar-se da chave
pública dele quando o portador da chave privada receber ele vai se utilizar dela para conseguir
acesso. (INSTITUTO FENACON). Os processos citados acima são feitos por meio da cifragem
e decifragem de códigos. (ITI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO)
7.4. Assinatura Digital
Para ter-se uma assinatura digital primeiramente o documento deve possuir um resumo
criptográfico, semelhante a uma impressão digital por não existir outro com a mesma
numeração (sempre que houver uma alteração o resumo criptográfico consequentemente será
alterado), também conhecido como função de hash. (ITI - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
O resumo criptográfico em conjunto com a chave pública possuída pela pessoa em
questão formara uma assinatura digital de chave pública que será anexado ao documento inicial
(cifragem). (ITI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO).

Figura 2- Assinatura digital utilizando algoritmos de chave pública

Fonte: ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (2014)

Para comprovar que a assinatura realmente é autentica, o indivíduo que deseja saber
deverá ter conhecimento do resumo criptográfico e da chave pública do sujeito que assinou
(decifragem). (ITI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

8. Conclusão
O arquivo eletrônico seria muito mais do que apenas uma forma de armazenar os
processos digitalmente, ele também contribuiria para a eficiência do trabalho, que é um dos
principais objetivos do arquivo, como relatado por Miranda, essa modernização da tecnologia
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nos tramites dos processos poderia agilizar o trabalho dos servidores em vários contextos, como
a rapidez no acesso do processo, principalmente quando ele se encontra em sua fase corrente,
sem perder a confiabilidade, que é garantida pela certificação digital, juntamente com a
criptografia, que são instrumentos que auxiliam e garantem o sigilo nas trocas de informação.
São cuidados que o órgão público deverá ter, como previsto nas leis que garantem a validade
dos processos eletrônicos. Algumas instituições são a prova da funcionalidade desse sistema.
Caso este determinado órgão público decida por digitalizar todos os processos que se
encontra hoje em seu arquivo, evidentemente, deverá considerar que este é um trabalho
demorado e com grande custo, entretanto, nada impede que o órgão tome a atitude de implantar
um sistema digital que permita aos funcionários confeccionar os processos eletronicamente, e
quando seus tramites forem dados como concluídos, o processo possa ser guardado de forma
eletrônica.
Obviamente, o órgão público em questão poderá desenvolver seus próprios sistemas de
informação para a confecção, tramite interno e armazenamento dos processos.
Apesar de o custo ser relativamente alto, os benefícios acarretados provavelmente
compensarão a escolha. Podem-se destacar alguns dos benefícios: a redução do custo com
papéis para impressão dos processos ou na cópia dos documentos que são anexados a eles, que
consequentemente também contribui para a preservação do meio ambiente; redução dos custos
com tinta para impressão; maior rapidez na localização dos processos; aproveitamento do
espaço físico que seria usado para sua guarda; aumento da produtividade (como foi identificado
no caso do Tribunal Regional do Trabalho); maior agilidade na transação de informações entre
localidades distantes geograficamente, maior controle ao acesso das informações contidas nos
processos, assim como a segurança; entre outros inúmeros aspectos que poderiam vir a ser
identificados no decorrer do uso do sistema. Retomando um dos objetivos preliminares da
organização que era a racionalização do trabalho.
No caso das cópias de processos fornecidas aos segurados e advogados, elas ainda
poderão ser feitas por meio eletrônico como garante a lei11. 419 em seu artigo 20 § 2°.
Essa metodologia também poderia auxiliar para que os requerentes acompanhem o
andamento de seus processos em casa, via web. Tecnologia que é ofertada hoje por este órgão
público, porém, com certas limitações, mas que poderiam ser ainda mais facilitadas com a
implantação no novo sistema.
De acordo com os argumentos mencionados, pode-se inferir que a implantação de um
arquivo digital no órgão público “X” de Ponta Grossa solucionaria várias dificuldades
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enfrentadas pelos servidores no que tange ao manuseio dos processos e principalmente em seu
armazenamento.
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1. Introdução
Ao tempo em que publica diariamente no Diário Oficial da União, o Tribunal de Contas
da União, mediante ementários públicos, divulga diversos atos ilícitos e de improbidade
administrativa envolvendo as partes envolvidas na celebração de convênios federais, contratos
de repasse e processos internos, sejam elas entidades públicas ou privadas. Como o novo
modelo da administração pública preza pela eficiência, eficácia e efetividade do aparelho do
Estado, com foco em resultados, há a necessidade de prover a gestão pública de informações
em caráter de auditoria, com o objetivo de conceder recursos suficientes para o
acompanhamento tempestivo do cumprimento das suas próprias recomendações internas, ou
seja, respeitando os valores da gestão pública.
Assim, observando o princípio da ética, como norteadora de toda a prática
institucional, em todas as suas relações internas e com a sociedade, a implantação da
Universidade Social no governo torna-se imprescindível por duas razões; primeira, com relação
aos valores da gestão pública e prover a gestão e a sociedade de informações em caráter de
diagnóstico, prevenção e controle dos “eventos adversos”, envolvendo os processos internos da
instituição, assim como, publicidade dos atos e aplicação dos recursos públicos em favor da
sociedade.
Em segundo momento, a Universidade Social atuará como gestora humana de caráter
social, baseada no bom convívio dos servidores do serviço público. Com o enfoque no modelo
de Alain de Botton, onde se tem a oportunidade de escapar das pressões organizacionais e
examinar as grandes questões da vida, em um ambiente cheio de gente fascinante, para se tornar
uma pessoa melhor, mais sábia e interessante, a Universidade Social contará com disciplinas e
cursos voltados para a ética, a responsabilidade social, matrimônio, programa de apoio à terceira
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idade, exclusão social, escolha de carreira, discriminação racial, inclusão dos especiais,
liderança feminina, entre outros.
Para De Botton (2013), “monastérios e seminários preocupavam-se em oferecer um
aprendizado prático para a vida; buscavam salvar a alma, ensinar-lhe a ser bom e sábio. Em
uma sociedade mais secular, a ideia do correto e do incorreto, ou do bom e do mau, infelizmente
nos envergonha (...) em vez de zombar das religiões, deve-se entender que suas idéias são úteis
para melhorar a qualidade de vida e satisfazer necessidades humanas, como a conexão”, conclui
o filósofo suíço, e ateu.
Entendemos que o aprimoramento da governança corporativa é um requisito essencial
à garantia de atendimento dos objetivos e resultados dos programas e ações governamentais. A
exemplo da Universidade Social, todas as instituições governamentais, as instituições do setor
privado e as OSCIP’s deveriam ser fiscalizadas por pessoas da sociedade e por seus
stakeholders institucionais. De forma geral, elas deveriam ser fiscalizadas por todas as pessoas
que serão afetadas por suas decisões, atos e atividades.
Assim, levando-se em consideração que as relações entre as instituições públicas,
cobertas pelo manto da oniponência do Estado, sinônimo do poder, e do outro lado, a
sociedade, maior participante dos 90 milhões de processos jurídicos no país, marca atingida em
2011, motivados em sua grande maioria por uma sociedade que se tem mostrado cada vez mais
litigante, estimulando os nossos governantes a elaborarem anteprojetos para a Lei de Mediação
e Arbitragem, no Senado Federal, decorrente da insuficiência e ineficácia do modelo tradicional
do Poder Judiciário em solucionar com rapidez os conflitos da nossa sociedade, surge como
principal justificativa, o desenvolvimento da ação e consciência coletiva para que seja
implantada a Universidade Social na esfera pública, com benefícios e custos compartilhados,
entenda-se co-participação, entre o setor público e o público em geral, em contínuo processo de
comunicação, educação, formação e transparência.
2. Referencial teórico
Existe ainda no país um grande paralelo entre o público e o privado. Aos “olhos” do
Estado, o setor privado é regulado para ser o setor suplementar do serviço público e este, como
regulador e oniponente, na verdade, não corresponde às expectativas do público, ou seja, da
sociedade, no que concernem os preceitos mais básicos de ética, cidadania e responsabilidade
social. Mas afinal, qual seria a definição do Estado? No ensaio A Política como Vocação, Max
Weber afirma que o Estado é “uma relação de homens que dominam seus iguais, mantida pela
violência legítima (isto é, considerada legítima)”. Entretanto, apenas o Estado é autorizado pela
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sociedade para usá-la com legitimidade. Por conseguinte, essa autorização social do uso da
força ocorre porque os dominados aceitam obedecer a seus dominantes. Essa aceitação nos
recorda aos experimentos do psicólogo social americano Stanley Milgram, intitulado
“Behavioral Study of Obedience”, que tinha como objetivo entender até que ponto uma pessoa
comum, sem traços violentos, seria capaz de cometer atrocidades sob o comando de uma
autoridade.
O Estado nada mais é do que a organização política de um povo, sob o comando de um
governo, que atua sobre esse povo em um determinado território. A organização política é feita
em termos jurídicos e a atuação do governo sobre o povo é feita através de normas jurídicas.
Segundo Hannah Arendt (2004), “no centro das considerações morais da conduta humana
está o eu; no centro das considerações políticas da conduta está o mundo”. Assim, podemos
afirmar que as considerações políticas da conduta, de responsabilidade do Estado, interferem
diretamente na interpretação do eu, ou ainda, da sociedade, nas considerações morais da
conduta humana.
Na abordagem de questões políticas e comunitárias, os governantes precisam distinguir
entre informar aos cidadãos e se comunicar com os cidadãos. Informar é um processo de
sentido único, enquanto a comunicação é um processo de via dupla, que envolve diálogo e
feedback. Informar, limitando-se a disponibilizar conteúdos, não é garantia de criação de
interesse entre nossa comunidade. Nesta problemática, acreditamos que a opinião pública se
manifesta a favor da governança corporativa, ou ainda, da criação de uma esfera pública
iniciada de baixo, da população, apenas assim o público terá uma participação real nas tomadas
de decisão. Neste ponto, vale salientar a opinião do presidente do TCU, Dr. João Augusto
Ribeiro Nardes (2013, p. 16), destacando a importância da identificação e difusão das melhores
práticas de governança corporativa, de forma que os interesses da população sejam sempre
prioritários aos dos gestores ou de grupos privados (grifos do autor). “Nesse novo desafio, é
fundamental um pacto nacional pela melhoria da governança que, em linhas gerais significa
ouvir a sociedade, planejar melhor, coordenar melhor e de forma coerente, ter estruturas sólidas
de controles internos e gestão de riscos, além de usar indicadores que possam ser mensurados
e divulgados com total transparência, de modo que os resultados alcançados sejam amplamente
conhecidos e discutidos pela sociedade” (NARDES, 2013, p. 16) (grifos do autor). Diante
desta perspectiva, e tomando-se como prerrogativa, entenda-se o pacto nacional como a
implantação da Universidade Social.
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Atualmente a ética vem se incorporando na correlação de quando uma pessoa é
confiável e honesta, mas a grande questão da ética é de “como vamos conviver?”. Diante de um
cenário pessimista, do ponto de vista econômico, a grande questão que renasce em nossa
consciência atualmente é a de “como vamos sobreviver?”, e nesse paralelo há o clima da
competição das raças. Na verdade, vivemos em uma era em que o dinheiro veio antes da
educação. Sobrecarregando tudo, dos sistemas de transporte à demanda por serviços de
celulares. Ao fim, tudo resulta numa rotina caótica de abusos privados e omissões públicas
(SCOFIELD, 2013).
Para entendermos a natureza do exercício do “controle”, no sentido de auditar os
processos internos dos órgãos da esfera pública, assim como, auditar os procedimentos
relacionados aos Convênios e Contratos de Repasses, vale elucidar uma breve apresentação do
Tribunal de Contas da União, citado neste artigo. A história do controle no Brasil remonta ao
período colonial. Em 1680, foram criadas as Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da
Fazenda do Rio de Janeiro, jurisdicionadas a Portugal.
As discussões em torno da criação de um Tribunal de Contas durariam quase um século,
polarizadas entre aqueles que defendiam a sua necessidade – para quem as contas públicas
deviam ser examinadas por um órgão independente –, e aqueles que o combatiam, por
entenderem que as contas públicas podiam continuar sendo controladas por aqueles mesmos
que as realizavam. A instalação do Tribunal, entretanto, só ocorreu em 17 de janeiro de 1893,
graças ao empenho do Ministro da Fazenda do governo de Floriano Peixoto, Serzedello Corrêa.
Originariamente o Tribunal teve competência para exame, revisão e julgamento de todas
as operações relacionadas com a receita e a despesa da União. Logo após sua instalação, porém,
o Tribunal de Contas considerou ilegal a nomeação, feita pelo Presidente Floriano Peixoto, de
um parente do ex-Presidente Deodoro da Fonseca. Inconformado com a decisão do Tribunal,
Floriano Peixoto mandou redigir decretos que retiravam do TCU a competência para impugnar
despesas consideradas ilegais.
O Ministro da Fazenda Serzedello Correa, não concordando com a posição do
Presidente demitiu-se do cargo, expressando-lhe sua posição em carta de 27 de abril de 1893,
cujo trecho básico é o seguinte:
"Esses decretos anulam o Tribunal, o reduzem a simples Ministério da Fazenda, tiramlhe toda a independência e autonomia, deturpam os fins da instituição, e permitirão ao
Governo a prática de todos os abusos e vós o sabeis - é preciso antes de tudo legislar
para o futuro. (...) Pelo que venho de expor, não posso, pois Marechal, concordar e
menos referendar os decretos a que acima me refiro e por isso rogo vos digneis de
conceder-me a exoneração do cargo de Ministro da Fazenda, indicando-me sucessor."
Tenente-Coronel Innocêncio Serzedello Corrêa
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Dentre algumas outras alterações ao longo dos anos, finalmente, com a Constituição de
1988, o Tribunal de Contas da União teve a sua jurisdição e competência substancialmente
ampliadas. Com esta apresentação do que há de entendimento sobre controle interno
institucional, procedimentos e normativos, e prestação de contas no Brasil, o TCU nos fornece
alguns princípios para descrevermos o principal motivo da implantação da Universidade Social,
que é a governança corporativa.
Estes princípios são apresentados para que em seguida possamos definir governança
corporativa, lastreada neles: participação – que visa a inclusão, a liberdade de expressão e
direito igual a todos os homens e mulheres; Estado de direito – que requer uma estrutura legal,
aplicada a todos os cidadãos de forma igualitária, sem distinção de sexo, raça e cor, proteção
aos direitos humanos; Transparência – onde o Estado começa a perceber que a prática é que
legitima a cultura, com o Portal da Transparência, disponível na internet e acessível a qualquer
cidadão; Responsabilidade – senso de prestação de serviço ao público, interpretação do cargo
de servidor público, como realmente deve ser, ou seja, servir ao público; Orientação por
consenso – as decisões são tomadas em benefício comum da sociedade, e não em benefício
próprio no serviço público; Igualdade e exclusividade – a governança deve assegurar a
igualdade entre todos os grupos perante os objetivos da sociedade. As tomadas de decisões
devem assegurar que toda a sociedade sinta-se inclusa e não se sintam excluídos de determinado
processo; Efetividade e eficiência - a boa governança deve garantir que os processos e
instituições governamentais devem produzir resultados que vão ao encontro das necessidades
da sociedade ao mesmo tempo em que fazem o melhor uso possível dos recursos à sua
disposição; e a Prestação de contas – onde se trata de um procedimento de prestar conta a algo,
ou seja, transparecer à sociedade a quitação e alocação dos recursos utilizados em benefício da
sociedade.
As empresas privadas costumam investir em melhorias da produtividade e nos processos
internos de trabalho, a educação continuada dos colaboradores, o foco no cliente e a busca pela
criatividade e inovação — o que garantirá a excelência do serviço prestado. No caso específico
do setor público, sentimos a ausência, ou tímida atuação, de outro componente sempre
subdimensionado e subvalorizado: a fiscalização - entenda-se, auditoria. Seja pela insuficiência
de recursos orçamentários para contratação de servidores, seja pela corrupção dos gestores ou
ineficiência de suas atitudes, a verdade é que, não há fiscalização adequada na gestão pública,
seja federal, estadual ou municipal.
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Os departamentos de fiscalização e auditoria de praticamente todas as nossas secretarias
e repartições, partindo dos gestores municipais, cartórios, escolas, hospitais, corpo de
bombeiros, passando pela polícia de um modo geral, todos são vistos com imensa desconfiança
por todos nós. “Os governos precisam se empenhar em organizar o caos, punir os transgressores
e devolver ao cidadão a sensação de que ele não é um bicho numa floresta” (SCOFIELD, 2013).
Com isso, e dando ênfase em “eventos adversos” institucionais, nos recordando os casos
da Enron Corporate e da Worldcom, que o governo norte-americano aprovou a Lei SarbannesOxley, com o propósito de resgatar a confiança pública naquilo que chamamos de governança
corporativa, o Projeto da Universidade Social, visa aumentar a probabilidade dos fornecedores
de recursos garantirem para si o retorno sobre seu investimento, por meio de um conjunto de
processos internos, organizacional e disciplinar, ético e responsável socialmente, de forma a
garantir que este mesmo investimento atinja o objeto proposto em seu plano de trabalho ou
plano de ação, qual seja, em benefícios públicos.
Assim, com a idéia de definir um conjunto de processos internos, regulamentos e o
cumprimento destes, legitimando a cultura através da prática, abordando as questões filosóficas
políticas e sociais, é que se propõe a implantação da Universidade Social no Governo do Estado.

3. Procedimentos metodológicos
O projeto da Universidade Social não se confunde com as Escolas de Governo de
Estado, que buscam a qualificação e atualização profissional dos servidores públicos, como
ditas por Amorim (2013, p. 24), “assumindo um papel mais estratégico no contexto das
organizações, buscando vincular a ação aos objetivos estratégicos da organização, ao mesmo
tempo em que espraiam as iniciativas para além dos limites do quadro funcional, atingindo a
cadeia de valor composta por “clientes”, “fornecedores” e pela própria sociedade, que é a
destinatária final das políticas públicas conduzidas por esses órgãos e entidades”.
Sugere-se uma metodologia em que “a prática legitima a cultura” com pesquisa
quantitativa e qualitativa, propondo a elaboração do raciocínio como instrumento de análise,
baseada nos princípios da nova administração pública, quais sejam, legalidade, moralidade,
impessoalidade e eficiência, nos diversos âmbitos da esfera pública, porém, nos termos da
celebração dos convênios federais, contratos de repasse e processos internos das Instituições de
Ensino Superior do país, com o objetivo de nortear, na implantação da Universidade Social, no
âmbito da Auditoria Interna, os devidos fluxos, processos e rotinas para cumprimento da ética
e da responsabilidade social da gestão pública dos diversos órgãos do setor público.
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Dividida em comissões, a Universidade Social abrangerá alguns temas sociais e
educacionais, quais sejam:
•

A Comissão da Cultura e da Educação entende que será necessário implantar

conteúdos aos cursos à distância, com o incremento de novas disciplinas eletivas, como
temas sociais em discussão pela sociedade, mas sempre, atuando com palestras e fóruns de
discussões dos temas propostos pela Universidade Social.
•

Será preciso rever os processos de elaboração de currículos para responder às

necessidades do mercado e aumentar a empregabilidade, promovendo a cidadania ativa, a
inclusão social e a solidariedade de todos os envolvidos na busca de um bem comum, onde
serão dimensionados projetos a serem elaborados pela Comissão do Emprego e da
Assistência Social. Eliminar a discrepância que separa a lógica da oferta acadêmica com a
lógica da procura do mercado, a Universidade Social deve assegurar uma verdadeira
autonomia e responsabilização sobre o aprendizado, ativando o conhecimento mediante a
interação com a sociedade.
Comissão do
Emprego e da
Assistência
Social

Comunicação
Social

Universidade
Social

Comissão da
Cultura e da
Educação

Comissão da
Investigação e
da Inovação

Figura 1 – Universidade Social
•

Assim, por intermédio da Universidade Social, a iniciativa da Comunicação

Social será a de elaborar um inventário das melhores práticas verificadas e colocá-lo à
disposição de todas as partes interessadas, propõe-se também que seja criado um portal na
internet para compartilhar e divulgar experiências, comunicar o intercâmbio de boas práticas
e oferecer à sociedade inspiração, instrumentos e ferramentar concretas para conceberem e
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concretizarem projetos de cooperação, assim como, fomentar o diálogo envolvendo todas as
partes interessadas tendo em vista as prioridades econômico-sociais.
•

A Comissão de Investigação e Inovação lembrará à sociedade a atuar e a

promoverem a inovação e o espírito criativo.
As considerações serão realizadas baseadas nos ementários públicos e jurisprudências
do Tribunal de Contas da União – TCU, órgão competente para julgar as contas dos
administradores e demais responsáveis por recursos, bens e valores públicos, realizar
inspeções e auditorias, e entre outras, determinar a correção de ilegalidades e irregularidades
em atos e contratos, como por exemplo, a Ementa do TCU, divulgada no DOU de 10.07.2013,
S. 1, p. 153, onde deu ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Alagoas (IFAL) sobre a impropriedade caracterizada pela falta de ações visando ao
reaproveitamento, alienação, cessão ou outra forma de desfazimento dos bens móveis que
se encontram sem destinação específica ou sofrendo deterioração na Instituição, contrariando o
disposto no Decreto nº 99.658/1990 (item 1.7.1.1, TC- 027.948/2011-0, Acórdão nº
4.366/2013-1ª Câmara) e outra divulgada no DOU de 07.10.2013, S. 1, p. 120., dando
recomendação ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do
Amapá no sentido de que avalie a oportunidade de criação e organização de uma unidade de
auditoria interna para controle e assessoramento das atividades administrativas da
instituição (item 1.7, TC-046.672/2012-5, Acórdão nº 6.704/2013-1ª Câmara).
Por outro lado, a Universidade Social atuará em segunda instância, na promoção do
saber, do bom convívio, do bem estar e no desenvolvimento de natureza humana dos servidores
públicos. Para o desenvolvimento deste projeto, de natureza sócio-humana, a Universidade
Social contará com o apoio de algumas unidades da esfera pública, como por exemplo, os
Tribunais de Contas, as Universidades Federais e as Escolas de Governo, assim como, todos os
stakeholders, já mencionados neste artigo, em favor dos benefícios público e social.
4. Conclusões
Como se trata de uma implantação de um projeto de natureza qualitativa, os resultados
esperados desta implantação da Universidade Social impactarão em características subjetivas a
cada membro, a cada indivíduo. A ênfase na filosofia política e social, aplicada ao contexto da
governança corporativa da gestão pública, fará com que os métodos e indivíduos estudados
sejam avaliados por intermédio de indicadores de resultados, porém, sabe-se dos problemas da
confiabilidade e validação dos resultados dos estudos qualitativos.
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Tentar compreender e interpretar os resultados de uma pesquisa qualitativa, a partir de
seu contexto é tarefa sempre presente em pesquisas na produção do conhecimento, o que
contribui com a relação de proximidade da pesquisa em si e o objeto a ser estudado.
Espera-se resultados em que os servidores públicos, objeto do estudo e em
coparticipação com a sociedade, encontrem o significado e propósito do trabalho em benefício
comum, ou seja, em benefício público, comunicando as informações que interessam à
sociedade.
Seriam estudados todos os comportamentos e atitudes dos servidores, buscando
entender e perceber se seus anseios estão adequados à pirâmide de Maslow, visando a
autorrealização do servidor. Esta autorrealização seria o “mundo perfeito” da Universidade
Social e considerando que a prática legitima a cultura, teríamos um serviço público de
qualidade, de transparência e comunicador, no âmbito político-social, em sinergia com a
sociedade, que atualmente carece de informações relacionadas ao Estado e à gestão pública.
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Resumo
Este estudo tem como objetivo apresentar as ferramentas de controle financeiro utilizadas pelas
micro e pequenas empresas e soluções para os problemas em gerenciamento financeiro
enfrentados por tais empresas. Tais informações foram coletadas através de uma pesquisa de
campo com gestores de MPEs na cidade de Anápolis - GO. Os resultados da pesquisa revelaram
que as empresas utilizam a maioria das ferramentas, porém, foi constatado que algumas dessas
ferramentas, a exemplo do orçamento empresarial e do fluxo de caixa, praticamente não são
utilizadas ou até desconhecidas pela maioria das empresas investigadas.

Introdução
Atualmente existe uma grande preocupação com a gestão das micro e pequenas
empresas (MPEs), uma vez que as mesmas são consideradas de grande importância para o
crescimento da economia, bem como para a geração de oportunidades que absorve uma parte
considerável da população ativamente econômica disponível no mercado de trabalho. As MPEs
têm atuado em vários setores e alcançado êxito em muitos deles, principalmente quando
concentra seus esforços em mercados pequenos. No entanto, muitas dessas empresas têm
enfrentado problemas de ordem econômica, financeira e mercadológica, muitas dessas
adversidades tem contribuído para que elas encerrem suas atividades de forma involuntária.
(GUIMARO, 2006).
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE 2013), na maioria das vezes os problemas de natureza financeira nas MPEs são decorrentes de
decisões empresariais tomadas sem planejamento, como por exemplo, investimentos na
expansão do negócio, substituição de equipamentos antigos ou investimentos na construção de
uma sede própria.
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Outro problema que atinge essas empresas é a falta de controles gerenciais e financeiros
para a gestão de capital de giro, provocando um permanente aperto financeiro e a pressão de
seus credores. Os controles financeiros são úteis para as decisões empresariais e para a gestão
do capital de giro. Quando a empresa consegue administrar o capital de giro de maneira
eficiente, resolve-se basicamente a maioria dos problemas de natureza financeira.
A partir de estudos feitos na cidade de Anápolis, Goiás, com o objetivo da criação de
um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) foram coletados dados administrativos e
financeiros das MPEs. A apuração dos dados mostrou que a maior parte dos micro e pequenos
empreendedores tem maior dificuldade em controlar o estoque de sua empresa (entradas e
saídas, quando, quanto e como comprar) e na parte financeira dos negócios.
Com base nestes dados, foram analisadas as ferramentas utilizadas pelas MPEs. Nesse
sentido, o objetivo dessa discussão é apresentar as ferramentas de controle financeiro utilizadas
pelas MPEs e, posteriormente, apresentar soluções para os problemas adquiridos decorrente a
má ou a falta da utilização das ferramentas gerenciais.

Materiais e métodos
Este estudo utilizou de uma pesquisa de campo realizada na região central da cidade de
Anápolis, Goiás. Foram pesquisadas setenta empresas de micro e pequeno porte.

A

coleta de dados foi através de questionários respondidos pelos gestores das MPEs, em
dezembro/2014 e janeiro/2015. O estudo é de caráter exploratório e de abordagem quantitativa.
Para calcular o tamanho da amostra, empregou o método de amostragem
probabilística estratificada com um intervalo de confiança de 90%. Para maior veracidade dessa
amostra utilizou o Código de Endereçamento Postal (CEP) na região central da cidade,
dividindo-a em 25 estratos.

Revisão de literatura
Controles financeiros são as informações que dizem respeito às movimentações
financeiras dentro de uma empresa, em outras palavras, saber quanto, quando, como e onde
gastar os recursos financeiros, além de manter-se informado das entradas e saídas do
empreendimento, e possibilitando previsões de aumento ou queda na demanda de determinado
produto em determinada época.
Segundo o Serviço Brasileiro de apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE 2013) as informações geradas com esses controles representam o primeiro estágio para a gestão
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do capital de giro. Para Martins (2010), o capital de giro é um dos fatores determinantes para
que sejam cumpridas as metas estabelecidas para a sobrevivência da empresa no mercado. Já
Ross (1995) o planejamento financeiro, advindo da utilização das ferramentas de controle
financeiro, é o responsável por determinar as diretrizes de uma empresa, pois, esta medida
analisa antecipadamente os riscos, tornando mais fácil a solução de imprevistos.
Algumas ferramentas são essenciais para o bom andamento da empresa gerando mais
facilidade, estabilidade e um controle desejável ao empreendedor. Estas ferramentas são: fluxo
de caixa, controle diário de caixa, controle bancário, contas a pagar e receber, controle de
estoque, controle de vendas e orçamento empresarial. O SEBRAE(2013) faz uma síntese dessas
ferramentas, as quais são descritas a seguir:
O Fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira que projeta para períodos
futuros todas as entradas e saídas dos recursos financeiros da empresa, indicando como será o
saldo de caixa para o período projetado. Ele deve ser utilizado para o controle e, principalmente,
como instrumento na tomada de decisões.
Controle diário de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro, além de
apurar o saldo existente no caixa. A sua principal finalidade é verificar se não existem erros de
registros ou desvios de recursos. Nele, o caixa é conferido diariamente e as diferenças
porventura existentes devem ser apuradas no mesmo dia.
Controle bancário é o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de
saldos existentes, ou seja, os depósitos e créditos na conta da empresa, bem como os
pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados em conta. Ele possui duas
finalidades: apurar as diferenças entre os registros da empresa e os registros bancários, e gerar
informações sobre os saldos bancários existentes.
O Controle de contas a pagar e a receber são ferramentas importantes, pois, ambas
oferecem os dados necessários para a gestão do fluxo de caixa. Outra importante função dessas
ferramentas é manter o gestor ciente das entradas e saídas da empresa, assim como os clientes
que pagam em dias ou atrasados, estima os valores a receber nos próximos períodos, calcular
as despesas da empresa e estabelece prioridades de pagamento.
Controle de estoque é utilizado para fiscalizar o estoque da empresa para evitar desvios,
definir a quantidade de cada item no estoque, fornecer informações para reposição dos produtos
vendidos, gerenciar as compras de novos produtos para o estoque e reduzir os produtos menos
comercializados.
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O Controle diário de vendas tem como finalidade acompanhar as vendas diárias e o total
acumulado durante o mês, possibilitando ao empresário tomar providências para alcançar as
metas de vendas. Outra função desta ferramenta é auxiliar o controle de estoque a respeito das
entradas e saídas de produtos auxiliando na fiscalização e reposição.
Orçamento empresarial consiste em planejar e estimar os ganhos, despesas e
investimentos que a empresa terá em um período futuro, geralmente de um a três anos,
dependendo do setor de atuação, mas que pode chegar até a algumas décadas. O principal
objetivo é estabelecer metas e objetivos, podendo assim acompanhar e comparar os resultados,
tomando ações corretivas ou preventivas caso necessário.

Resultados e Discussão
Através dos dados da pesquisa de campo foi possível traçar o seguinte perfil das MPEs:
77,1% são microempresa, com até 9 empregados e atuam no ramo de comércio e serviços. O
capital investido no empreendimento é de investimento próprio (81,4%), bancário (21,4%). O
regime jurídico predominante é de Sociedade Limitada – Ltda. (50%). Já o perfil da clientela
consiste em pessoas físicas (84,3%). O tempo de atuação dessas empresas no mercado varia
entre 1 a 5 anos (31,4%).Quanto à análise da estrutura financeira, os dados indicam que 65,7%
das empresas dispõem de capital de giro médio; 64,3% tem estabilidade financeira média; e
32,8% alegam ter acesso a crédito alto.
Buscou-se na investigação, identificar as ferramentas de controle (balanço patrimonial,
controle de despesas, apuração de resultados, controle de estoque e vendas, contas a pagar e a
receber, e cadastro de clientes) utilizadas pelas MPEs. De acordo com os resultados da pesquisa,
as MPEs utilizam sempre as seguintes ferramentas: balanço patrimonial (40%); controle de
despesa (60%); apuração de resultados (50%); controle de estoque (54%); controle de vendas
(58%); contas a pagar e a receber (63%); e cadastro de clientes (41%).
Quando questionado aos entrevistados se conheciam ou utilizavam as ferramentas de
orçamento e fluxo de caixa, os resultados a cerca do orçamento empresarial foram: conhece
(17%), utiliza (16%), tem interesse em utilizar (7%) e desconhecem (60%). Quando
questionados a cerca da gestão do fluxo de caixa, os resultados foram os seguintes: conhecem
(14%), utilizam (27%), tem interesse em utilizar (11%) e desconhecem (47%).
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Conclusões
A partir da pesquisa de campo com gestores/empreendedores de MPES, na cidade de
Anápolis, Goiás, e da análise dos dados levantados, foi possível identificar que a maior parte
dos gestores tem maior dificuldade em controlar a parte financeira. Os índices de utilização
mais baixos foram de balanço patrimonial e cadastro de clientes, abaixo de 50%, o que indica
que nem sempre as MPEs se dedicam a realizar esse controle na sua gestão financeira.
Entretanto, o resultado mais crítico se concentrou nas ferramentas de orçamento e fluxo
de caixa. No que tange ao primeiro, apenas 16% dos gestores utilizam e 60% desconhecema
ferramenta. Quanto ao fluxo de caixa, 27% dos gestores utilizam e 47% desconhecem.
Diversas pesquisas tem indicado a importância das MPEs utilizar essas ferramentas para
um maior controle financeiro, melhorar a competitividade e ser sustentável no mercado em que
atua. Nesse sentido, as MPEs devem rever suas práticas e incluir em suas operações diárias o
registro e o controle dessas ferramentas, dado que sua não utilização dificulta a antecipação de
riscos e torna a empresa mais vulnerável a problemas e imprevistos.
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Resumo:
Este artigo apresenta a experiência desenvolvida no Curso de Engenharia de Computação
(CEC) do Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica, como forma de integração da
prática interdisciplinar na construção do conhecimento acadêmico e da formação do
profissional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), utilizando os recursos
propostos na Feira de Ideias como ferramenta de ensino e apoio pedagógico, por meio de
inscrição, seleção e apresentação dos projetos interdisciplinares desenvolvidos no curso. Esta
atividade de abordagem interdisciplinar foi criada com a implantação do Seminário
Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade (SITES). Tal proposta tem a incumbência de
consolidar a relação de ensino-aprendizagem por meio da prática interdisciplinar, com a
intercomunicação das disciplinas estudadas, em nível curricular vertical e horizontal, aplicando
e traduzindo os conhecimentos teóricos, técnicos e práticos, adquiridos durante sua formação
acadêmica, traduzindo-os de forma concreta na elaboração de um projeto específico para
melhor compreensão da realidade em que se insere social e profissionalmente. Tal atividade
resulta na aproximação da realidade expressa com a fictícia, possibilitando a melhoria da
percepção social e do senso crítico, por meio do confronto entre os saberes curriculares e a
interdisciplinaridade, como metodologia para a melhoria da capacitação acadêmica que também
é fruto de transformação social.

Introdução
A realização de atividades práticas em disciplinas acadêmicas constitui uma importante
complementação da parte teórica dessas, além de propiciar aos alunos o entendimento e a
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fixação dos conceitos aprendidos. Motivada pelas necessidades de se ampliar a articulação entre
as disciplinas e de se desenvolver a prática empreendedora, surge a proposta interdisciplinar do
Curso de Engenharia da Computação.
Atualmente a academia sustenta uma grade curricular segmentada pela oferta de uma
gama diversificada de disciplinas de modo a aproximar o ideal de formação capaz de auxiliar o
desenvolvimento de habilidades e competências que reflitam o novo perfil de interpretação do
universo social, através de propostas curriculares que interajam com diferentes disciplinas, via
de regra, por meio da prática interdisciplinar do currículo. (SANCHEZ; REINERT, 2007).
Na concepção de Anastasiou e Alves (2004) “ a organização tradicional do currículo em
grade reflete o modelo de racionalidade cientifica, que fragmentou a ciência na busca de
respostas a questões cada vez mais específicas, constituindo a especialização”, tal estrutura não
proporciona um conhecimento amplo no contexto social ,político e tecnológico. O que exige a
superação da fragmentação e desarticulação das disciplinas por meio da integração
interdisciplinar, no qual tal conceito aparece como proposta para reestruturar os currículos.
Para realização de atividades práticas, a criação do Projeto Interdisciplinar, baseados em
projetos reais, tem sido praticada no Curso de Graduação em Engenharia da Computação, na
área de Informática, do Centro Universitário de Anápolis (UNIEvangélica) semestralmente
desde o ano de 2011. A sustentação teórica se dá principalmente nas diversas disciplinas
ministradas por professores do curso e o encerramento do projeto acontece a cada semestre por
meio da realização do Seminário Interdisciplinar, estruturado no SITES. A Feira de Ideias
representa um dos formatos de trabalho interdisciplinar, realizado no 7º período, criado para a
socialização das soluções oriundas dos projetos desenvolvidos nos diversos semestres do CEC.
O escopo da Feira de Ideias é promover e incentivar projetos inovadores gerados por
estudantes, de forma a sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a possibilidade de se
apresentar ideias/soluções e fomentar o espirito empreendedor, , por meio da participação dos
alunos nesta modalidade de apresentação de trabalhos do Projeto Interdisciplinar.
Dentro deste contexto, este resumo relata as experiências obtidas quanto à aplicação da
metodologia de ensino da Feira de Ideias, para socialização das atividades práticas do projeto
SITES, abrangendo o planejamento das atividades e o acompanhamento e a gestão dos trabalhos
desenvolvidos. O restante deste resumo encontra-se organizado em 2 seções: na seção 1, mostra
os projetos de Feira de Ideias, já realizados com sucesso na UniEvangélica. A seção 2 apresenta
a metodologia de ensino adotada neste projeto. Por fim, as considerações finais apresentam,
respectivamente, os principais resultados obtidos.
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Materiais e métodos
Os Projetos Acadêmicos apresentados na Feira de Ideias é fruto do trabalho de períodos
anteriores desenvolvidos no projeto interdisciplinar do CEC. A Tabela 1 ilustra os projetos reais
de colaboração científica e tecnológica desenvolvidos em 2015-1, que vêm motivando, ao longo
dos anos, diferentes cenários para trabalhos acadêmicos e práticos realizados em disciplinas
ministradas no curso.
A utilização desses Projetos Acadêmicos vem proporcionando um universo de pesquisa
e desenvolvimento que extrapola as fronteiras da sala de aula e têm originado a Feria de Ideias,
a qual se encontra na sua terceira edição e tem como principal finalidade socializar e incentivar
a prática empreendedora e a criação de futuros modelo de negócios.
Tabela 1 - Síntese dos Projetos Acadêmicos Interdisciplinares por disciplina
Projeto

Descrição

Principais

Disciplinas

Envolvidas
Plataforma Web que atende a
necessidade
Doe

de

divulgação

Análise

e

projeto

de

de software

instituições filantrópicas

Programação Orientada à

Mundo

objetos
Banco de Dados
Moto Boy
Delivery

Express

Aplicativo

para

uso

de

Análise

e

projeto

de

motoboy para solicitar serviço e software
agilizar as entregas.
Rede social para atender ao
público interessado em eventos.

Colmeia

Redes de Computadores
Banco de Dados
Análise e Projeto

de

Software
Interação

Homem-

Computador
Sistema de automatização,

Análise

e

projeto

de

local ou remotamente através da software
Domótica

integração central.

Programação Orientada a
Objetos
Sistemas Operacionais

Econerg
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Estrutura de Dados I

Aplicativo

“mobile”

para

dispositivo com sistema Android para

Sistemas Operacionais
Programação Orientada a

calcular a quantidade de energia Objetos
elétrica consumida por dia.
Gestão do
lixo eletrônico

Plataforma WEB para facilitar

Sistemas distribuídos

o contato entre doadores e receptores

Programação para WEB

de lixo eletrônico.

Banco de Dados

Assim, os conceitos transmitidos em aulas teóricas vêm sendo aplicados, praticados e
investigados em situações abstraídas da realidade, o que torna as aulas muito mais produtivas e
motivadoras aos alunos. Em contrapartida, as produções acadêmicas resultantes, devidamente
verificadas e validadas, vêm sendo incorporadas aos projetos reais em desenvolvimento. Com
o intuito de se obter um melhor aproveitamento desta prática de ensino, a Feira de Ideias reflete
a estratégia de divulgação dos trabalhos interdisciplinares de acordo com a proposta acadêmica
de cada disciplina.
A próxima seção apresenta a metodologia adotada para conduzir a realização da Feira
de Ideias mencionadas anteriormente.
Metodologia de ensino
A Feira de Ideias se inicia com a sensibilização dos alunos matriculados nesta disciplina,
os quais assume a função de Aluno-consultor, com a função avaliação tecnológica e
mercadológica, dos projetos interdisciplinares desenvolvidos durante oito semestres do curso,
seguida da apresentação dessas ideias no Seminário Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade.
O Aluno- Consultor, foi um perfil criado no Projeto Feira de Ideias que tem o objetivo
de socializar os trabalhos dos projetos interdisciplinares, o qual desempenha as seguintes
tarefas: sensibilizar a comunidade acadêmica do curso a participar do evento e coletar as
propostas de ideias para a apresentação na Feira de Ideias; apresentar as ideias para a banca de
qualificação com intuito de selecionar as melhores propostas para análise de viabilidade
econômica/ tecnológica/ mercadológica; proceder a análise de viabilidade econômica/
tecnológica/ mercadológica das propostas selecionadas na fase de qualificação; e apresentar a
análise de viabilidade econômica/ tecnológica/ mercadológica.
A metodologia aplicada ao desenvolvimento dos projetos interdisciplinares adota a
divisão do projeto em aplicativos (subsistemas) que ficam sob responsabilidade da equipe de
trabalho, esta formada contendo de 3 a 5 alunos, sob orientação do professor responsável pelo
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projeto interdisciplinar do período.. Devido ao tempo disponível em cada semestre letivo das
disciplinas, a criação do projeto acadêmico toma por base uma redução de escopo do projeto
real, , a fim de buscar a compatibilidade com entre a carga horária de aulas práticas e as
habilidades e competências a serem desenvolvidas. Atualmente, realiza-se o planejamento deste
projeto considerando 18 semanas de aula, como tempo máximo de desenvolvimento.
No primeiro semestre de 2015, os conceitos interdisciplinares dos projetos submetidos
à Feira de Ideias puderam ser praticados com maior ênfase nas disciplinas relacionadas: Análise
e Projeto de Software, Projeto de Banco de Dados; Interação Humano-Computador, Sistemas
Operacionais; Estrutura de Dados e Qualidade de Software. Ressalta-se que o planejamento
para cada disciplina deve respeitar as suas especificidades, de forma que o enfoque da avaliação
prática esteja em reforçar primeiramente o conteúdo teórico da disciplina, e em segundo plano
as práticas recomendadas pela Engenharia de Software.
Conclusões
Constatou-se o sucesso da utilização desta metodologia de ensino em projetos
acadêmicos interdisciplinares envolvendo várias disciplinas. Para isso, fez-se necessário um
planejamento adequado para as disciplinas, dentro do escopo do processo de preparação dos
projetos interdisciplinares, o Momento SITES.
Os resultados obtidos tanto academicamente, quanto em relação ao
desenvolvimento real do projeto, justificaram o esforço necessário neste planejamento. A
utilização de projetos reais como exemplos acadêmicos tornou-se viável neste contexto,
permitindo aos alunos vivenciarem, antecipadamente, em um cenário fictício, situações que
somente presenciariam quando inseridos no mercado de trabalho.
Considerando o resultado bem sucedido de aplicações da metodologia
apresentada, as autoras recomendam fortemente que práticas de ensino como esta sejam
adotadas em outras áreas do conhecimento, pois enriquecem o conteúdo teórico das disciplinas,
além de aumentar o grau de participação, motivação e envolvimento de alunos e professores no
processo de ensino-aprendizagem.
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1. Introdução
Localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul a cidade do Rio Grande, a mais antiga
do estado, conta com uma economia diversificada, possuindo um Distrito Industrial composto
por empresas que atuam no setor agrícola, alimentício, madeireiro, de energia, químico e
metalúrgico, com a possibilidade de instalações na área de energia eólica e de gás natural
liquefeito.
Apesar da grande diversidade de indústrias instaladas na cidade, são os investimentos
em seu Polo Naval, iniciados em 2006, que tem ocasionado na região grandes mudanças em
seu dinamismo e economia. Segundo dados da Petrobrás (2010), a companhia deve investir até
2017 cerca de U$14 bilhões. Além disso, até 2024, Rio Grande deve gerar 26 bilhões de dólares
em bens e serviços e criar mais de 600 mil empregos diretos e indiretos no Estado através do
seu Polo Naval.
A ascensão do Polo gera a necessidade de investimentos em diversas áreas no município
que, por sua vez, carece de melhorias nas áreas de mobilidade urbana, habitação, pavimentação,
saneamento básico, infraestrura de serviços e lazer.
Até o momento, os investimentos de mais de 10 bilhões de reais no Polo Naval de Rio
Grande geraram uma oferta superior a 30 mil empregos diretos e indiretos. Entretanto, a baixa
qualificação da mão-de-obra local ocasionou a migração de diversos trabalhadores para a
cidade, a fim de preencher os cargos disponíveis, bem como de empresários atrás das
oportunidades produzidas pelo “boom” desenvolvimentista da região. Da mesma forma, muitas
pessoas movidas pela euforia econômica que se instalou na cidade, acabam abrindo um pequeno
negócio na ânsia de grandes ganhos financeiros.
Contudo, durante a maior parte de sua existência, as empresas enfrentam o problema do
insucesso, mas é nos seus primeiros anos de vida que o fantasma do fracasso empreendedor
ronda com maior intensidade, principalmente nas pequenas e micro empresas. De acordo com
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Chiavenato, “Nos novos negócios, a mortalidade prematura é elevadíssima, pois os riscos são
inúmeros e os perigos não faltam” (CHIAVENATO, 2008, P.15).
Uma microempresa pode ser considerada aquela que possui até 19 (dezenove)
empregados na indústria e, se for de comércio ou do setor de serviços, até 9 (nove) empregados.
Uma pequena empresa é aquela que possui entre 20 e 99 empregados no setor industrial e, caso
seja do setor de serviços ou comércio, de 10 a 49 (SEBRAE, 2012).
A mortalidade das micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras aumentou nos últimos
anos. Há uma tendência nacional maior para o insucesso dos pequenos empreendimentos.
Vários fatores podem ser identificados como causas desse insucesso, como por exemplo: falta
de crédito, má gestão, ausência de políticas que incentivem a abertura de novos negócios, baixa
demanda e, nos últimos anos, os efeitos da crise econômica internacional.
Segundo uma pesquisa da Serasa Experian, numa comparação entre o primeiro semestre
de 2011 e o primeiro semestre de 2012, nota-se um aumento de 11,2% na mortalidade de
empresas, com maior incidência das MPEs.
No Rio Grande do Sul não é diferente. O município do Rio Grande, fundado em 1737,
sempre contou com a atividade portuária como sua principal atividade econômica (SILVA et
al., 2012). A implantação de um Polo Naval na cidade trouxe muitos investimentos e estes, por
sua vez, criaram novas situações para a cidade, tanto no sentido social quanto econômico.
“A implantação do Polo Naval na cidade de Rio Grande teve início em 2006 com o
planejamento da construção da plataforma P-53, a primeira plataforma feita em Rio
Grande, concluída em 2008. Após a construção da P-53, iniciaram-se os projetos para
a construção de mais duas plataformas, a P-55 e a P-63, as obras iniciaram em 2009 e
2010, respectivamente. A grande estrutura do Polo Naval apresenta também o
Estaleiro Rio Grande I (ERG I) construído em 2009 e inaugurado oficialmente em
2010, com o Dique Seco, considerado o epicentro da indústria naval em Rio Grande,
que teve suas obras concluídas em 2011. O complexo do ERG I, ainda conta com
projetos de expansão como a criação do ERG II, iniciado em 2010, e do ERG III,
ainda não iniciado.” (SILVA et al, 2012, p.5).

Os investimentos bilionários no empreendimento do Polo Naval no município geram
ainda outras externalidades, proporcionando o aumento da demanda em vários setores
produtivos da região, confirmando a lógica desenvolvida nos anos de 1950, pelo economista
François Perroux, a partir da Teoria da Unidade Econômica Dominante, segundo a qual a
instalação de uma indústria motriz é capaz de desenvolver toda a região e criar crescimento
econômico, atraindo investimentos em vários setores. Perroux (1955, p.154), afirma que a
instalação de um complexo motriz é capaz de mudar “a estrutura inteira da economia em que
estiver situado”. Cavalcante (2007, p.20) complementa, assegurando que isso ocorre devido ao
surgimento e encadeamento de novas necessidades coletivas.
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Sendo assim, e pela inexistência de informações sobre os motivos que levam as
empresas riograndinas ao sucesso e ao insucesso e, consequentemente, ao encerramento de suas
atividades, este trabalho procurou estabelecer os fatores condicionantes da mortalidade das
micro e pequenas empresas constituídas na cidade do Rio Grande no período compreendido de
janeiro de 2000 a Junho de 2013 e, principalmente, identificar se o índice de mortalidade
manteve sua tendência após a implantação do Polo Naval. A partir da hipótese: o grande
aumento populacional e, portanto, de consumo, a partir da implantação do Polo Naval, foi
suficiente para reduzir a mortalidade das micro e pequenas empresas em Rio Grande?
A pesquisa foi desenvolvida por meio do método de abordagem dedutiva, descritiva e
de procedimento de campo com o uso de entrevista e questionário empregado na coleta de
dados.

2. Rio Grande e o Polo Naval
Fundada em 19 de fevereiro de 1737 pelo Brigadeiro José da Silva Paes, comandante de
uma expedição militar, Rio Grande teve grande importância na história do estado e do país. O
município apresentou uma multiplicidade de experiências históricas desde o início de seu
povoamento em 1737. Enquanto primeiro núcleo sistemático de colonização luso-brasileira, no
atual Rio Grande do Sul, a localidade acumulou, ao longo do período colonial e imperial,
historicidades inovadoras que se destacam no contexto regional e nacional (TORRES, 2001).
A implantação do Polo Naval na cidade do Rio Grande teve início em 2006 com o
planejamento da construção da plataforma P-53, a primeira plataforma feita em Rio Grande,
concluída em 2008. Após a construção da P-53, iniciaram-se os projetos para a construção de
mais duas plataformas, a P-55 e a P-63. As obras iniciaram em 2009 e 2010, respectivamente.
A grande estrutura do Polo Naval apresenta também o Estaleiro Rio Grande I (ERG I),
construído em 2009 e inaugurado oficialmente em 2010, com o Dique Seco, considerado o
epicentro da indústria naval em Rio Grande, que teve suas obras concluídas em 2011.
Cabe ressaltar que o município vizinho de São José do Norte também foi inserido na
rota dos projetos da indústria naval e offshore, onde está sendo construído um estaleiro operado
pela empresa Empreendimento de Estaleiros do Brasil (EBR), visando à construção da
plataforma P-74. A realização do projeto trará investimentos a São José do Norte na ordem de
1,2 bilhão de reais e a criação de 6 mil empregos diretos e 15 mil indiretos.
Segundo Carvalho e Domingues (2010), os investimentos previstos para os próximos
anos chegam a 17 bilhões de reais e incluem a criação de mais de quarenta mil empregos diretos
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e indiretos, a implantação de cursos técnicos para a especialização da população riograndina e
um aumento populacional.
Atualmente, o município do Rio Grande possui uma população de, aproximadamente,
206 mil habitantes e um PIB anual de mais de 08 bilhões de reais. Localiza-se na planície
costeira sul do Estado do Rio Grande do Sul, tendo como limites: ao Norte, o município de
Pelotas e a Laguna dos Patos; ao Leste, o Oceano Atlântico e o Canal do Rio Grande; a Oeste,
os municípios de Capão do Leão, Arroio Grande e a Lagoa Mirim; ao Sul, o Município de Santa
Vitória do Palmar. Está sobre os paralelos 31º 47. 02./32º 39. 45. e os meridianos 52º 03. 10./52º
44. 10 (fig. 01). É o mais antigo município do Estado e está a 317km ao sul da capital, Porto
Alegre.
Figura 01 - Mapa com a localização da cidade do Rio Grande

Fonte: Elaborada pelos autores
3. Empreendedorismo, sucesso e mortalidade empresarial
Segundo Dolabela (2006), o termo “empreendedorismo” é uma livre tradução da palavra
entrepreneurship, que contém as ideias de iniciativa e inovação. Para o autor, o
empreendedorismo não é um fenômeno apenas econômico, mas sim social. Filion (1999) afirma
que “um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”. O
empreendedor é o agente do processo de destruição criativa que, de acordo com Schumpeter, é
o impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, constantemente
criando novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados e, implacavelmente,
sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros (DEGEN, 1989). A definição
de Hisrich e Peters (apud Carvalho et al. 2012) trata “empreendedorismo como sendo o
processo de criar algo com valor dedicando o tempo e o esforço necessário, assumindo os riscos
financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da
satisfação e independência econômica pessoal”.
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O empreendedorismo tem sua origem na reflexão de pensadores econômicos do século
XVIII e XVI, conhecidos defensores do laissez-faire ou liberalismo econômico. Esses
pensadores econômicos defendiam que a ação da economia era refletida pelas forças livres do
mercado e da concorrência. O empreendedorismo tem sido visto como um engenho que
direciona a inovação e promove o desenvolvimento econômico (REYNOLDS, 1997;
SCHUMPETER, 1934, apud CHIAVENATO 2007, p.5).
Um ponto importante no insucesso e na mortalidade das MPEs é o perfil do
empreendedor, ou seja, o despreparo do gestor. Nem todos os empreendedores são empresários
e isso gera uma distinção entre os empreendimentos, onde muitas vezes esses deixam de
sobreviver a seus primeiros anos de atividade devido à falta de visão de negócios e
conhecimento de seus gestores. É necessário que nos primeiros anos a empresa tenha um
controle preciso das suas funções e atividades, pois do contrário, um equívoco pode, no futuro,
gerar a causa de seu fechamento.
Com efeito, o Polo Naval na cidade do Rio Grande proporcionou a muitos a tão desejada
chance, a oportunidade de empreender, dando início a uma micro ou pequena empresa. Depois
de um longo período de estagnação, tão logo após a fomentação econômica rio-grandina, o
sonho de ser seu próprio chefe e de obter notáveis ganhos financeiros com seu próprio negócio,
tornou-se enfim, plenamente alcançável. Entretanto, uma pesquisa piloto sobre a mortalidade
de empresas realizada pelo SEBRAE (1997) demonstrou que 36% haviam morrido antes de
concluir um ano. Publicações do SEBRAE de 2013 confirmam estes dados. Neste contexto, é
possível analisar se o efeito Polo Naval influenciou de maneira positiva ou negativa na
contenção do fantasma empreendedor na cidade do Rio Grande.

4. Metodologia
Este estudo foi desenvolvido de acordo com o raciocínio dedutivo, buscando analisar os
conceitos de empreendedorismo, sucesso e mortalidade empresarial. Marconi e Lakatos (2006)
enfatizam que o método dedutivo caracteriza-se pela conexão descendente entre a teoria e a
ocorrência dos fenômenos, a teoria em evidência, neste caso, trata-se de identificar as causas
do sucesso e da mortalidade das micro e pequenas empresas no município do Rio Grande.
Quanto aos seus objetivos o estudo classifica-se como pesquisa descritiva, que, segundo
Koche (1997), estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem
manipulá-las, também constata e avalia essas relações à medida que essas variáveis se
manifestam espontaneamente em fatos, situações e nas condições que já existem.
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Quanto aos métodos de procedimento, esta pesquisa classifica-se também, como
pesquisa de campo, que, de acordo com Oliveira (2001), consiste na observação dos fatos tal
como ocorrem, espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis presumivelmente
para posteriores análises.
A técnica de coleta de dados empregada na pesquisa foi questionário com questões
previamente formuladas e testadas. A amostra da pesquisa foi por conveniência. Foram
entrevistados 105 empresários, no período compreendido entre os meses de outubro de 2012 e
abril de 2013. Além do questionário, também foram entrevistados 20 empresários. A entrevista
seguiu a técnica da história oral, sendo todas devidamente gravadas e transcritas.
Quanto à forma de abordagem do problema, esta pesquisa classifica-se como
quantitativa e qualitativa. A técnica utilizada para apreciação dos dados foi a análise qualitativa
do conteúdo dos questionários que, segundo Martins (2002), busca descrever ou interpretar o
conteúdo das mensagens.

5. Resultados
A vinda do polo naval para cidade do Rio Grande possibilitou uma grande expansão no
número de empregos criados. Desde a implantação do polo em 2006, o município tem
apresentado índices de crescimento na geração de empregos bastante elevados. Como se pode
perceber na figura 2, o percentual de empregos gerados no setor industrial em relação ao ano
imediatamente anterior, rio-grandino supera em muito o índice do setor no Rio Grande do Sul,
com exceção para o ano de 2008. Em 2008, foi concluída a construção da plataforma P53 e
muitos trabalhadores foram dispensados e postos de trabalho fechados. De qualquer modo, a
acentuada criação de postos de trabalho, associada à baixa qualificação do trabalhador local,
atraiu um grande número de pessoas de outras localidades do Estado e do País dispostos a
ocuparem estas vagas. Mas, para atrair estes trabalhadores qualificados, o valor da remuneração
do trabalho aumentou. Tudo isso ocasionou um aumento da renda per capta do município que
passou de R$13.000,00 em 2005 para R$27.000,00 em 2008 e para 41.376,38 em 2011, segundo
dados do IBGE (2014).
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Figura 2 - Geração de postos de trabalho no setor industrial – RG – RS
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Fonte: Dados MTE.

Este aumento da renda média na cidade, entre outros, aumentou o nível de consumo e,
com isso a maior propensão a consumir, estimulada pelo aumento da renda, encorajou muitas
pessoas a abrirem novos negócios ou ampliarem os que já existiam. A tabela 1 mostra que o
número de MPEs abertas e cadastradas na Secretaria da Fazenda do município no ano de 2006
aumentou mais de 34% em relação ao ano anterior. Em 2007 o aumento foi de,
aproximadamente, 2,5%. A partir de 2008 os números referentes à abertura de empresas
passaram a cair, entretanto, o de baixas também.
Quanto ao que tange a mortalidade das micro e pequenas empresas a proposta inicial da
composição da amostra precisou ser alterada devido à dificuldade de obtenção de dados. Os
dados foram estimados apenas com o número de abertura e baixas de empresas no período de
2000 à Junho de 2013. As empresas abertas nesse período não são, necessariamente, as que
estão entre as baixas do mesmo.
Tabela 1 – Relação de inscrições e baixas de Janeiro de 2000 a Junho de 2013
A
no

Abertura
empresas

de

Quantidade
Baixada

Percentual
de baixa

000

1297

718

55,38%

001

1023

727

71,06%
157,98

002

933

1474

%
142,23

003
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907

1290

%

004

1035

665

65,25%

005

1013

561

55,38%

006

1361

592

43,49%

007

1394

560

40,17%

008

1337

979

73,22%
133,52

009

1244

1661

%

010

1191

494

41,47%

011

1168

444

38,01%

012

1262

386

30,58%

013

443

141

31,83%

Total

15608

10692

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do município de Rio
Grande

Analisando os dados é possível perceber que, no período que compreende de 2000 a
2005, o percentual de baixas não foi inferior a 55%, evidenciando um alto percentual de
mortalidade de MPEs. O município passava por uma fase de estagnação até que em 2006 houve
uma mudança na tendência, onde esse percentual se reduziu para 43,49% em 2006 e 40,17 em
2007. Essa mudança pode ser atribuída, em grande parte, aos investimentos que começaram a
ser realizados em torno do Polo Naval no município e as expectativas que se criavam em seu
entorno.
A construção da plataforma P-53, que gerou cerca de 4,5 mil empregos diretos e 15 mil
empregos indiretos e colaborou com a queda no índice de baixas arrefeceu com a finalização e
saída da P-53 e o retorno de muitos trabalhadores para seus lugares de origem. Este fato fez
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com que em 2008 e 2009 os indicadores de mortalidade apresentassem um novo aumento,
freando o movimento de queda. Em 2008, o percentual de baixas é equivalente a 72,33% e, no
ano seguinte, 2009, o percentual quase dobra, passando a ser de 133, 52%, um dos percentuais
mais elevados do período analisado, ficando atrás apenas do ano de 2003. A partir da
confirmação dos investimentos para a construção das plataformas P-55 e P-63 o percentual
volta a cair para 41%, 38% e 30%, respectivamente, em 2010, 2011 e 2012.
As pesquisas realizadas foram distribuídas entre dois períodos. O primeiro período vai
de 2000 a 2005 e o segundo de 2006 a 2013. No primeiro período, foram
aplicados20questionáriosaos representantes das empresas que fecharam e 25 com empresários
que continuam no mercado. No segundo, foram feitas 60 empresas (30 que já pediram baixa e
30 que continuam em atividade). Além do questionário, foram entrevistados 6 (seis)
empresários do primeiro período (três que deram baixa no negócio e três que ainda continuam
com suas atividades) e 14 empresários do segundo período analisado, com a mesma proporção
de participação. Cabe ressaltar que alguns dos entrevistados, que haviam pedido baixa antes de
2005, acabaram reabrindo o negócio pós-polo naval ou abrindo outro negocio em ramo
diferente.
De forma geral, os principais motivos elencados pelos entrevistados para o fechamento
do negócio estão relacionados diretamente ao desconhecimento do mercado, técnicas de gestão
e pouco capital para a divulgação da marca.
Na maioria dos casos de fracasso é possível observar que a motivação inicial para a
abertura do negócio foi a experiência prévia no ramo e/ou o “saber fazer”, como afirmou, por
exemplo, o entrevistado número 25: “Todos na minha família diziam que eu cozinhava muito
bem e que devia abrir um restaurante”; o entrevistado número 37, por vez, explicou: “Eu
conhecia tudo no ramo de ferragens, era bom vendedor e estava cansado de ter um chefe. Acabei
abrindo uma ferragem e quebrei a cara”.
Analisando todas as entrevistas, pode-se considerar que antes da implantação do Polo
Naval o motivo de baixa das empresas era em grande parte devido à má gestão, uma baixa
demanda por serviços, falta de planejamento prévio e escassez de linha de crédito. Os
entrevistados que abriram ou fecharam suas empresas após a implantação do Polo na cidade
admitem que a demanda aumentou consideravelmente. Aqueles que obtiveram sucesso e
sobreviveram ao primeiro ano alegaram que os investimentos no Polo estimularam as atividades
e, ainda, que a migração de novos moradores para a cidade alavancou diversas áreas. Os que
não obtiveram sucesso e deram baixa na empresa dizem que, apesar do estímulo dos
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investimentos recebidos pela cidade, a dificuldade de gestão foi mais presente e, como afirma
o entrevistado número 102: “Não é em todos os setores que o polo tá ajudando”.

6. Conclusões
Fica explícito que existe um efeito “Polo Naval” na dinâmica das micro e pequenas
empresas no município do Rio Grande. Os dados demonstraram uma queda acentuada na
mortalidade das empresas da região. As entrevistas realizadas indicam também que alguns
empresários estão buscando um melhor preparo com treinamento, qualificação. Da mesma
forma que deixou evidente a vinda de empresários de outras regiões do Estado e do país, com
experiência nos mais diversos ramos.
Por outro lado, observa-se que ainda é bastante acentuado o número de micro e pequenos
empresários sem nenhuma qualificação formal que acabaram se beneficiando deste efeito.
Também, a mudança de tendência causada pelos investimentos trazidos ao município
pelo Polo Naval e seus impactos na economia geraram grandes expectativas entre os
empresários, o que pode ter influenciado na tendência de aumento das inscrições de novas
empresas na Secretaria Municipal da Fazenda do município do Rio Grande nos anos de 2006 e
2007.
Igualmente, essa dinâmica trazida pelo Polo Naval coloca à frente os empresários mais
qualificados, mas não deixa desfavorecidos aqueles que apresentam pouca experiência, pois
ocorreu, segundo os relatos dos empresários, uma crescente demanda por bens e serviços,
graças à migração de novos moradores à cidade, o incremento na renda e, consequentemente, a
melhora no poder de compra.
Este estudo não pretende esgotar o tema, trabalhos futuros que visam estender as
análises e a amostra com outras variáveis estão sendo desenvolvidas para captar possíveis
efeitos do Polo Naval na mudança de tendência da mortalidade e insucesso das micro e
pequenas empresas do município.
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1. Introdução
No contexto do atual mercado de trabalho e em qualquer que seja a área profissional de
atuação é indispensável à busca contínua de qualificar-se com objetivo de aprimorar os
conhecimentos já adquiridos, além de conquistar novas informações e experiências que irão
auxiliar o profissional em sua atuação e potencializar juntos às organizações.
Dessa forma, a qualificação profissional torna-se necessário para aquele profissional
que deseja conquistar uma oportunidade de consolidar-se dentro de sua área de formação.
Atualmente, o mercado de trabalho encontra-se competitivo e classificatório, buscando
profissionais que se sobressaem entre os concorrentes, que sejam competentes e qualificados
para executar funções especificas dos cargos almejados.
Ao candidatar-se a uma oportunidade de trabalho, espera-se do profissional os saberes
e aptidões requeridas para o exercício da atividade profissional. E de acordo com Mourão
(2009), não há dúvida de que educação e trabalho são conceitos inter-relacionados, pois o
trabalho é uma forma de inserção na sociedade.
As Instituições de Ensino Superior e Técnico são os dois principais elos entre o sistema
educacional e a formação profissional, mas atualmente pode-se incluir também a educação
básica. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 9.394, 1996) prevê que a
educação básica precisa dar condições de o cidadão progredir no trabalho, buscando eliminar a
distancia entre da educação e o mercado de trabalho: “A educação básica tem por finalidade
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.
Assim, pode-se afirmar que a educação tem um papel social na formação para o trabalho,
pois visa uma maior igualdade de oportunidades na luta acirrada por um espaço no mercado de
trabalho. E essa formação está assegurada de acordo com a lei desde a educação básica, e, não
somente pelas Instituições de Ensino Superior e Técnico.
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A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foram estudos e pesquisas
em livros, revistas, artigos científicos e sites na internet. A técnica da pesquisa se caracteriza
como bibliográfica, pois foi analisado o pensamento de alguns autores que estudam sobre o
tema. Assim, o referido trabalho tem a finalidade de explanar a importância da qualificação
profissional e seus níveis para a atuação do colaborador junto às organizações. O mesmo tem
como objetivo geral compreender esse processo, descantando sua importância na atuação do
profissional junto às organizações; e como objetivos específicos: explicar o que é qualificação
profissional, identificar os níveis existentes, e, evidenciar sua a importância para o desempenho
do trabalhador junto às organizações.

2.

O que é qualificação profissional?

Na sociedade e no mercado de trabalho contemporâneo a qualificação profissional
contínua, em decorrência das rápidas mudanças baseadas no conhecimento e nas tecnologias
desenvolvidas com pesquisas, é o recurso fundamental para o trabalhador que deseja se inserir
no mercado de trabalho, e uma necessidade e para aquele que deseja se manter ativo no
mercado.
A qualificação profissional é um processo dinâmico que visa a busca constante de
conhecimentos, preparando o profissional para os desafios do mercado de trabalho. Assim,
Kober (2004, apud JOSÉ, 2012, online), deixa claro que: “Qualificação profissional é a
preparação do cidadão através de uma formação profissional para que ele ou ela possa aprimorar
suas habilidades para executar funções específicas demandadas pelo mercado de trabalho”.
Já Chiavenato (2002, apud JOSÉ, 2012, online), afirma que: “Aperfeiçoamento
profissional é a educação que visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu
crescimento profissional em determinada carreira na empresa ou para que se torne mais
eficiente e produtivo no seu cargo”.
Ambos os conceitos/pensamentos abordados pelos autores estão diretamente
relacionados ao crescimento profissional do individuo, visando empregabilidade e o exercício
de suas funções de forma mais eficaz dentro da organização a qual pertence.
Vale ressaltar ainda o pensamento de Chiavenato (2004, p. 401), em sua obra Recursos
Humanos: o capital humano das organizações, onde o mesmo apresenta conceitos e tipos de
educação que primam à qualificação profissional:
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Formação profissional: é a educação profissional institucionalizada ou não que
prepara a pessoa para uma profissão em determinado mercado de trabalho. Seus
objetivos são amplos e mediatos situados no longo prazo, visando qualificar a pessoa
pra uma futura profissão. A formação profissional pode ser dada em escolas – como
nos cursos de 1º, 2º e 3º graus – e mesmo dentro das próprias organizações.
Desenvolvimento profissional: é a educação profissional que aperfeiçoa a pessoa para
uma carreia dentro de uma profissão. É a educação profissional que visa ampliar,
desenvolver e aperfeiçoar a pessoa para seu crescimento profissional em determinada
carreira na organização ou para que se torne mais eficiente e produtiva em seu cargo.
Seus objetivos são menos amplos que os da formação e situados no médio prazo,
visando proporcionar conhecimentos que transcendem o que é exigido no cargo atual,
preparando-o para assumir funções mais complexas. É dada nas organizações ou em
firmas especializadas em desenvolvimento pessoal.
Treinamento: é a educação profissional que adapta a pessoa para um cargo ou função.
Seus objetivos situados no curto prazo são restritos e imediatos, visando dar ao homem
os elementos essências para o exercício de um cargo, preparando-o adequadamente
para ele. É dado nas empresas ou em firmas especializadas em treinamento. Nas
empresas, é delegado geralmente ao nível do chefe imediato da pessoa que está
trabalhando. Obedece a um programa preestabelecido e atende a uma ação sistemática
visando a adaptação do homem ao trabalho. Pode ser aplicado a todos os níveis ou
setores da empresa.

Assim, pode-se observar que o autor esclarece a diferença existente entre a formação
profissional, desenvolvimento profissional e treinamento, mas que todos levam ao
aperfeiçoamento das competências profissionais do individuo. E demonstra ainda que o
profissional não pode ficar parado no tempo, diante da competividade do mercado de trabalho,
e da necessidade das organizações modernas pelos melhores profissionais, exige a continuidade
de formação, com o objetivo de aprimorar o conhecimento adquirido através de uma nova etapa
de qualificação.
3.

Qualificação profissional e seus níveis

A qualificação profissional é um processo de aprendizagem contínuo, isso fica evidente
com a/ a partir da criação do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), o qual vislumbra os
níveis de qualificação profissional baseado no Sistema Nacional de Qualificações (DL
nº396/2007). O QNQ começou a vigorar a partir de 1 de Outubro de 2010. Esse quadro abrange
oito níveis de qualificações com suas respectivas atribuições, e essa preparação profissional se
inicia através da educação formal com seus referentes níveis: básicos, médios, superiores e
complementares.
Quadro 01: Estrutura do Quadro Nacional de Qualificações.

Níveis
qualificação

de

Qualificações

Nível 1

2º Ciclo do ensino básico

Nível 2

3º Ciclo do ensino básico obtido no ensino básico ou por percursos de dupla certificação

Nível 3

Ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior
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Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou ensino secundário vocacionado
Nível 4

para prosseguimento de estudo de nível superior acrescido de estágio profissional – mínimo de 6
meses

Nível 5

Licenciatura

Nível 6

Mestrado

Nível 8

Doutoramento

Fonte: Portaria nº782/2009, de 23 de Julho.

E ainda, o Quadro Nacional de Qualificações, deixa claro em cada um dos níveis de
qualificações o conhecimento, as aptidões e atitudes, estabelecidos nos mesmos, os quais,
norteiam o caminho para se alcançar uma aprendizagem, cuja auxiliará na atuação profissional.
Visto que, os profissionais que já estão no mercado de trabalho e mesmos aqueles que estão
saindo das Instituições de Ensino e, ingressado também no mercado de trabalho devem ter, a
noção de que a sua formação atual não pode ser considerada como completa. Essa constatação
pode ser observada a partir do quadro 01 da estrutura do QNQ em consonância com os
descritores dos níveis que segue no quadro abaixo.
Quadro 02: Descritores dos níveis do Quadro Nacional de Qualificações.
Níveis

de

qualificação

Resultados da aprendizagem correspondentes
Conhecimento

Aptidões

Atitudes

Conhecimentos gerais básicos.

Aptidões básicas necessárias

Trabalhar ou estudar sob

à realização de tarefas

supervisão directa1 num contexto

simples.

estruturado.

Conhecimentos factuais básicas

Aptidões cognitivas e práticas

Trabalhar ou estudar sob

numa área de trabalho ou de

básicas necessárias para a

supervisão, com um certo grau de

estudo.

aplicação da informação

autonomia.

Nível 1

adequada à realização de

Nível 2

tarefas e à resolução de
problemas correntes por meio
de regras e instrumentos
simples.

Nível 3

Conhecimentos de factos,

Uma gama de aptidões

Assumir responsabilidades para

princípios, processos e conceitos

cognitivas e práticas

executar tarefas numa área de

gerais numa área de estudo ou de

necessárias para a realização

estudo ou de trabalho. Adaptar o

trabalho.

de tarefas e a resolução de

seu comportamento às

problemas através da seleção

circunstâncias para fins da

e aplicação de métodos,

resolução de problemas.

instrumentos, materiais e
informações de básicas.

Nível 4

1

Conhecimentos factuais e

Uma gama de aptidões

Gerir a própria actividade no

teóricos em contextos alargados

cognitivas e práticas

quadro das orientações

numa área de estudo ou de

necessárias para conceber

estabelecidas em contextos de

trabalho.

soluções para problemas

estudo ou de trabalho, geralmente

A ortografia do quadro foi mantida de acordo com a fonte da qual foi retirado.
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específicos numa área de

previsíveis, mas suscetíveis de

estudo ou de trabalho.

alteração. Supervisionar as
atividades de rotina de terceiros,
assumindo determinadas
responsabilidades e matéria de
avaliação e melhoria das
actividades em contextos de estudo
ou de trabalho.

Nível 5

Conhecimentos abrangentes,

Uma gama abrangente de

Gerir e supervisionar em contextos

especializados, factuais e

aptidões cognitivas e práticas

de estudo ou de trabalho sujeitos a

teóricos numa determinada área

necessárias para conceber

alterações imprevisíveis. Rever e

de estudo ou de trabalho e

soluções criativas para

desenvolver o seu desempenho e o

consciência dos limites desses

problemas abstractos.

de terceiros

Conhecimento aprofundado de

Aptidões avançadas que

Gerir actividades ou projectos

uma determinada área de estudo

revelam a mestria e a

técnicos ou profissionais

ou de trabalho que implica uma

inovação necessárias à

complexos, assumindo a

compreensão crítica de teorias e

resolução de problemas

responsabilidade da tomada de

princípios.

complexos e imprevisíveis

decisões em contextos de estudo ou

numa área especializada de

de trabalho imprevisíveis. Assumir

estudo ou de trabalho

responsabilidade em matéria de

conhecimentos.

Nível 6

gestão do desenvolvimento
profissional individual e colectivo.

Nível 7

Conhecimentos altamente

Aptidões especializadas para

Gerir e transformar contextos de

especializados, alguns dos quais

a resolução de problemas em

estudo ou de trabalho complexos,

se encontram na vanguarda do

matéria de investigação e ou

imprevisíveis e que exigem

conhecimento numa determinada

inovação, para desenvolver

abordagens estratégicas novas.

área de estudo ou de trabalho,

novos conhecimentos e

Assumir responsabilidade e

que sustentam a capacidade de

procedimentos e integrar os

contribuir para os conhecimentos e

reflexão original e ou

conhecimentos de diferentes

as práticas profissionais e ou para

investigação. Consciência crítica

áreas.

rever o desempenho estratégico de

das questões relativas aos

equipas.

conhecimentos numa área e nas
interligações entre várias áreas.

Nível 8

Conhecimentos de ponta na

As aptidões e as técnicas mais

Demonstrar um nível considerável

vanguarda de uma área de estudo

avançadas e especializadas,

de autoridade, inovação,

ou de trabalho e na interligação

incluindo capacidade de

autonomia, integridade cientifica

entre áreas.

síntese e de avaliação,

ou profissional e assumir um firme

necessárias para a resolução

compromisso no que diz respeito

de problemas críticos na área

ao desenvolvimento de novas

da investigação e ou da

ideias ou novos processos na

inovação para alargamento e a

vanguarda de contextos de estudo

redefinição dos

ou de trabalho, inclusive em

procedimentos ou das práticas

matéria de investigação.

profissionais existentes.

Fonte: Portaria nº782/2009, de 23 de Julho.
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Em outras palavras, os referidos quadros demostram o caminho a ser seguido pelos
profissionais que almejam uma formação contínua, onde a mesma será a alicerce para o sucesso
profissional. Corroborando como este pensamento Drucker (2002), enfatiza que o
conhecimento, por sua natureza, muda rapidamente, e as certezas de hoje se tornarão absurdas
amanhã. Desse modo, no mercado de alta disputa por oportunidades de trabalho, em algumas
áreas, é seguro ponderar que o profissional capacitado de hoje terá que constantemente adquirir
novos conhecimentos ou será ultrapassado pelo seu(s) concorrente(s).
Em consonância com o QNQ, é possível relacionar a pesquisa nacional realizada pelo
Conselho Federal de Administração de 2011, que teve como objetivo apresentar o perfil do
profissional de Administração, áreas de atuação, níveis de formação, mercado de trabalho,
dentre outras informações e dados relevantes para o mercado e profissionais de Administração.
A pesquisa identificou as principais competências desses profissionais: identificação
de problemas, formulação e implantação de soluções; habilidades: relacionamento
interpessoal, visão do todo e o seu preparo para a liderança; e atitudes:
comprometimento, comportamento ético e profissionalismo. Assim, em meio de
tantas oportunidades e perspectivas, o desempenho dos administradores tem sido bem
avaliado ao longo do tempo. Constata-se que no exercício diário do trabalho, eles têm
apresentado desempenho acima dos demais profissionais (RBA, 2012, p. 38).

Nesse sentido, aquele profissional que conhece o QNQ sabe qual contribuição pode
fornecer a uma organização, em relação a sua atual formação, além de poder realizar uma
análise endógena profissional, conhecendo quais são as suas limitações, habilidades e
conhecimentos que precisam ser trabalhados para desempenhar e ampliar o seu papel de
profissional, ou seja, gerenciar si mesmo.
Essa ideia é reafirmada no livro Peter Drucker na Prática (2004), onde o autor deixa
claro a necessidade do gerenciamento de si mesmo, destacando a importância do capital
intelectual, ou seja, o conhecimento que vai fazer com que o profissional atenda as exigências
do mercado de trabalho globalizado, pois será a partir do conhecimento, aptidões, e atitudes
que o profissional se destacará. Somando a isso, a competência do profissional é o que o dá o
diferencial e o processo de formação, com o propósito de colocar o conhecimento em ação.
4.

A importância da qualificação profissional e seus níveis para a atuação

profissional
Os níveis de qualificações remetem-nos a um profissional de visão, buscando ser eficaz,
atualizando-se constantemente, mostrando resultados após colocar em prática o que absorveu
na teoria, além de possuir um alto índice de empregabilidade. Espera-se deste profissional,
habilitado de conhecimento, de acordo com Drucker (2002) o “único fator de produção”,
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promover as organizações a se tornarem e permanecerem competitivas e, ainda, que os mesmos
consigam que as coisas certas sejam realizadas.
Diante do exposto, pode-se afirmar que a qualificação é uma ferramenta imprescindível
de aprendizagem, geração de conhecimento e de autoconhecimento de grande relevância para
as organizações. Assim, contribui significativamente para que as organizações tenham ganhos
de produtividade e eficiência em seus processos, alcançando assim maior lucratividade.
Nesse sentido Rocha-Vidigal & Vidigal (2012, online), acrescentam que:
Os impactos gerados para a economia em sua generalidade são percebidos com pouca
defasagem temporal, sendo o primeiro deles o crescimento econômico, como
consequência imediata da elevação de produtividade das empresas. Não obstante às
inúmeras definições para desenvolvimento econômico, tem-se o mesmo como reflexo
da qualificação profissional, uma vez que os benefícios oriundos do crescimento são
revertidos a toda sociedade sob a forma de redução das desigualdades políticas,
econômicas e sociais, assim como melhorias na qualidade de vida dos indivíduos.

Acrescenta-se ainda que, a qualificação contribui para que se tenha uma estabilidade do
trabalhador em seu emprego, permitindo ainda sua ascensão na carreira, de projeção
profissional de cargos que o remunerem de acordo com a sua capacidade de formação e
produtiva, valorizando assim o seu empenho junto à organização. E também, através do
processo de formação e desenvolvimento profissional que é possível para os resultados
organizacionais (objetivos comuns), resultantes do desempenho do trabalhador somado com as
forças produtivas.

4.1

O administrador e a contribuição dos níveis de qualificações para a sua atuação

junto às organizações
Para o profissional que esteja disputando uma vaga no mercado de trabalho, e, também
para aqueles que já estão empregados é necessário atentar-se para as caraterísticas valorizadas
que são requisitos para a conquista da vaga e permanência na mesma. E, na atuação do
profissional de Administração não se defere das demais áreas, em razão do mercado bastante
competitivo, passando a ser altamente exigente na seleção de profissionais qualificados. Além
do mais, se configura um diferencial competitivo na hora do recrutamento e seleção.
De acordo com a RBA (2012), os setores que mais contratariam no ano da publicação
da referida revista seriam: Tecnologia da Informação, Serviços, Petróleo e Energia, Logística,
Agronegócio, Construção Civil, Indústria, Varejo e Consumo, Ciências da Vida. Dentre as áreas
apresentadas como as mais promissoras, nota-se que seis campos estão direta ou indiretamente
ligados à área da ciência da Administração.
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Pondera-se que para conquistar uma vaga nas áreas em crescimento no mercado de
trabalho, independentemente da área profissional, que o candidato possua um conjunto de
competências adquiridas ao longo da formação profissional. Esta afirmação é baseada no QNQ,
o qual apresenta os níveis de qualificações e suas respectivas atribuições.
Atualmente, várias são as habilidades requeridas ao profissional pelo mercado de
trabalho, como as habilidades técnicas, as habilidades humanas e conceituais. Assim, as
organizações buscam nos profissionais muito além do domínio dos conhecimentos de sua área
de formação, esperam a habilidade humana (relações interpessoais e comportamentais) e as
habilidades técnicas (execução da atividade). Essa constatação é ressaltada pela administradora
Tânia Mendes, mestre em Gestão de Pessoas, em entrevista a RBA (2012, p. 11),
“[...] Acredito que temos sim, hoje, uma dificuldade maior em selecionar candidatos
de acordo com os perfis desejados, porém, como as exigências são maiores, não vale
mais para um candidato ter apenas o seu diploma de nível superior ou possuir os
requisitos mínimos que, aliás, sequer são cobrados atualmente, como informática,
domínio de outra língua etc. Isso tudo é básico, como era ter um curso de datilografia
no passado. Agora você tem de mostrar que pode mais, que além de sua formação,
você tem habilidade que podem fazer o diferencial para uma empresa.”

Porém, enquanto essas exigências são “novas” no mercado de trabalho, na ciência da
Administração já estavam constatadas por Robert Katz, autor que desenvolveu um estudo sobre
as chamadas habilidades gerenciais, que são as competências que favorece ao alcance do
sucesso organizacional e profissional, as quais foram divididas em três categorias. E, ainda, no
seu trabalho, o autor buscou apresentar, com clareza, o que são e quais são as atribuições de
cada uma dessas habilidades.
A habilidade técnica está relacionada à realização de uma atividade específica, ou seja,
o domínio da atividade a qual se realiza. Compreende ainda os conhecimentos; métodos e
técnicas; equipamentos e instrumentos necessários de realização de cada especialidade técnica
(MAXIMIANO, 2002; ANDRADE, 2009). Essas habilidades para os administradores incluem
o uso maciço do conhecimento, resultando no desempenho da execução de determinada
atividade, ao passo que, cada atividade tem suas condições e habilidades técnicas próprias.
Assim, possuir tal habilidade é apenas parte do conjunto necessário para o profissional, que
somada às demais, vai proporcionar domínio da atividade que desenvolverá.
Andrade, (2009, p. 12), ressalta ainda: “Quando as pessoas iniciam suas carreias nas
empresas, normalmente utilizam em maior proporção a habilidade técnica. Essa habilidade é
adquirida por meio de experiências, educação e treinamento profissional”.
Já a habilidade humana para Andrade, (2009, p. 12): “é a habilidade que demostra a
capacidade de as pessoas trabalharem com eficácia como membros de equipes [...] desrespeito
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às aptidões para trabalhar com pessoas e para obter resultados por intermédios dessas pessoas”.
A habilidade em relações humanas consiste em abranger a compreensão das pessoas e suas
necessidades, interesses e atitudes. Dessa forma, compreender as pessoas é necessário para
interagir eficazmente com elas, aceitando seus pontos de vista (MAXIMIANO, 2002).
Em síntese, as habilidades humanas, ditas como comportamentais, são importantes para
o relacionamento das pessoas. A propósito, para os profissionais além de possuírem um knowhow também é extremamente necessários ter a capacidade de saber conduzir seus
relacionamentos pessoais, pois manter uma boa habilidade humana contribui para o
desenvolvimento dos trabalhos. Drucker (2002, p. 80) observa que [...] “como resultado, seus
relacionamento são produtivos – e esta é a única definição válida de “boas relações humanas”.
Entre as habilidades de Katz existe aquela denominada de habilidade conceitual que
para de acordo com Andrade (2009), pode ser entendida como visão sistêmica de compreender
e lidar com situações complexas e as suas relações. Os profissionais eficazes, procurados no
mercado de trabalho, são aqueles que trabalham essa habilidade sendo capazes de desenvolver
um conjunto integrado de obtenção, análise, e interpretação de informações percebendo o que
acontece no mercado para posicionar-se pró-ativamente. Andrade (2009, p. 12), ressalta ainda
que:
“[...] Deve existir um cuidado maior na avaliação da importância do desenvolvimento
da habilidade conceitual, tendo em vista que a evolução desta habilidade chega ao
pensamento sistêmico, embora não se deva deixar de lado as demais habilidades,
principalmente a habilidade humana.”

Porém, pode-se dizer que há escassez de mão de obra qualificada disponível no
mercado, o que dificulta para as organizações conseguirem preencher as vagas ociosas. E ainda,
segundo o administrador Mauro Kreuz, presidente da Associação Nacional dos Graduandos em
Administração (Angrad), em entrevista a RBA (2012, p. 35),
“O mercado para profissionais em Administração é o mais promissor que existe. As
evidências da inserção profissional no mercado de trabalho demonstram, de forma
inequívoca, que a sociedade e as organizações não suportam mais amadores e estão
demandando fortemente profissionais em Administração bem preparados e com alta
performance.”

Por se tratar de um profissional competitivo de visão sistêmica, exige-se do
Administrador o domínio conceitual, técnico e pró-ativo das competências, inerentes ao
exercício da profissão, que deve estar dotado de autonomia intelectual que ao mesmo tempo o
permite aprender, e do mesmo modo, desaprender continuamente. Dessa forma, com essas
características, o Administrador apresenta grande índice de empregabilidade (RBA, 2012).
5.

Qualificação profissional de acordo com abordagem do livro “a quinta

disciplina: arte e prática da organização que aprende”
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O livro “A Quinta Disciplina” foca o processo de aprendizagem contínua das
organizações modernas que são baseadas no conhecimento de acordo com as novas abordagens
da Administração, destacando a importância da qualificação profissional dentro de suas
disciplinas para um melhor desempenho organizacional. Segundo Maximiano (2002, p. 455):
“Peter Senge, defende a ideia de que as organizações, para terem sucesso, devem aprender a
lidar com a mudança contínua. Devem tornar-se organizações que aprendem (learning
organizations)”.
Assim, Senge destaca em seu livro cinco disciplinas que fazem parte da organização que
aprende, as quais permitem novas formas de pensar e atuar através da geração do conhecimento,
permitindo o alcance de novas aspirações. As disciplinas propostas são: domínio pessoal,
modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe, e, pensamento sistêmico.
A disciplina do domínio pessoal é uma conexão entre a aprendizagem pessoal e a
aprendizagem organizacional, a qual permite conhecer suas capacidades e analisar
constantemente seu potencial que não consegue desenvolver. Dessa forma, esta disciplina
possibilita autocontrole de si mesmo.
Nesse sentido Senge (2004, p. 170), afirma que:
As pessoas com alto de domínio pessoal vivem em um estado de aprendizagem
continua. Elas nunca “chegam lá”. Às vezes, a linguagem, como o termo “domínio
pessoal”, cria uma noção equivocada de definição, de branco no preto. No entanto,
domínio pessoal não é algo que você possua. É um processo. É uma disciplina para
avida inteira. As pessoas com alto nível de domínio pessoa são profundamente
conscientes de sua ignorância, de sua incompetência e de seus pontos a serem
melhorados. E têm grande autoconfiança. Paradoxal? Só para aqueles que não vêem que
“a jornada é a recompensa”.

Assim, pode-se afirmar que há uma relação existente entre a qualificação profissional e
a disciplina domínio pessoal, quando o autor ressalta que as pessoas vivem em constante
aprendizagem, pois a característica marcante do processo de qualificação é justamente a busca
de aperfeiçoamento e novos conhecimentos. E neste contexto, é através de novos níveis de
aprendizagem que se obtém a capacidade de expandir a produção de resultados, visto que,
através da aprendizagem se cria o caminho para alcançar mais altos níveis em organizações que
aprendem desenvolvendo o domínio pessoal.
Os modelos mentais é a segunda disciplina que através do processo de aprendizagem
organizacional busca desencadear um processo de adaptação e crescimento de novo hábitos,
através da capacidade de enxergar as mudanças que dependem das influências dos modelos
mentais, que geram modificações de cultura, moldando novas percepções no mundo dos
negócios.
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Senge (2004, p. 23), enfatiza que:
Porém, “reconceber modelos mentais” não é reprojetar um equipamento de
engenharia. Eles “temos” modelos mentais. “Somos” nossos modelos mentais. Eles
são o meio através do qual nós e o mundo interagimos. Estão profundamente
enraizados em nossa história de vida e na noção que temos de quem somos. [...] A
aprendizagem que altera os modelos mentais é altamente desafiadora, desorientada.
Pode se assustadora ao confrontarmos crenças e pressupostos consagrados. Não pode
ser feira solitariamente. Só ocorre dentro de uma comunidade de aprendizes.

O desenvolvimento da capacidade de trabalhar com os modelos mentais deve envolver
o aprendizado de novas técnicas, com o intuito de se implementar inovações nas instituições
que ajudem a colocar essas técnicas em pratica (ANDRADE, 2009, p. 233), sendo plausível
através do processo continuado do profissional que busca o aperfeiçoamento do conhecimento
em conjunto com as suas competências. Nesse sentido, pode-se considerar que é possível
através de novos conhecimentos e experiências do contínuo processo de qualificação
profissional, integrar o raciocínio sistêmico com os modelos mentais que compreende os
questionamentos para o alcance da eficácia organizacional.
Assim, podemos apontar que existe em relação íntima entre qualificação profissional e
essa disciplina, pois para se apresentar aprendizagens significativas e uma mudança na visão
que se tem do mundo é de suma importância à busca de novos conhecimentos, e de novas
formas de pensar e agir, e isso é conquistado através da busca constante do aperfeiçoamento
profissional e pessoal.
A terceira disciplina do conjunto de cinco é a visão compartilhada, a qual se volta para
o processo de qualificação do profissional, cuja influência na aprendizagem da organização.
Assim, fica entendido que o futuro da organização depende de ambos, ou seja, dos
colaboradores e vice-versa.
Senge (2004, p. 43), deixa claro que:
A prática da visão compartilhada envolve as habilidades de descobrir “imagem do
futuro” compartilhadas que estimulem o compromisso genuíno e o envolvimento, em
lugar da mera aceitação. Ao dominar essa disciplina, os lideres aprendem como é
contraproducente tentar ditar uma visão, por melhores que sejam as suas intenções.

A visão compartilhada quando trabalhada em conjunto desencadeia a capacidade de
transformar os objetivos profissionais e organizacionais em objetivos comuns, que para
Andrade (2009, p. 235) “com um objetivo comum, podemos ficar mais propensos a expor
nossas ideias e abrir mão daquelas profundamente arraigadas, com o intuito de reconhecer
nossas deficiências pessoais e organizacionais”. Essa necessidade de aprendizagem com
objetivo comum é fundamental para o domínio de conhecimentos, aptidões e atitudes que vai
de encontro com os níveis de qualificações individuais.
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Portanto, a qualificação profissional é ferramenta essencial para se ter uma visão
verdadeiramente compartilhada dentro da organização, pois o colaborar estará melhor
qualificado e se sentirá mais seguro para opinar e expor suas ideias para a criação de uma
imagem futura da empresa.
A outra disciplina do conjunto é a que busca a aprendizagem em equipe de trabalho com
a sinergia. Desenvolver essa cooperação entre aqueles profissionais que compõem uma
organização é conseguir entre os indivíduos a soma das suas competências profissionais,
adquiridas pela sua formação e aprendizagem organizacional, para alcançar a soma do todo,
onde é maior que a soma das partes, ou seja, dos integrantes individuais alcancem o objetivo
comum. Essa perspectiva de aprendizagem em equipe, em um contexto contemporâneo
trabalhado juntamente com o pensamento sistêmico incentiva a capacidade organizacional de
pensar no todo, considerando as forças potencializadas de cada profissional em relação em
fraquezas minimizadas.
A busca do aprendizado em equipe tem como premissa básica subjacente a esse de
que todo é muito maior que as partes; o aprendizado em equipe é muito maior que a
soma da aprendizagem dos indivíduos. O aprendizado em equipe começa com o
dialogo, a capacidade de os membros de um grupo levantarem ideias preconcebidas
para participarem de um raciocínio em grupo. [...] O aprendizado em equipe torna-se
vital, já que a unidade fundamental de aprendizagem nas organizações modernas é o
grupo, e não os indivíduos (ANDRADE, 2009, p. 235).

Assim, a aprendizagem em equipe e a qualificação profissional andam juntas, porque é
de suma importância que a equipe esteja em constante aprendizagem, aprimorando seus
conhecimentos, visando a excelência dos processos estratégicos, táticos e operacionais da
organização.
Por fim, a quinta disciplina, a qual é o titulo do livro de Peter Senge. O pensamento
sistêmico é capacidade de conexão de pensar no todo, em vez de pensar nas partes isoladas. E
de acordo com Maximiano (2002), a última disciplina abordada permite integrar e compreender
as quatro outras disciplinas, sendo necessário o raciocínio sistemático com o objetivo de
enxergar o todo.
Corroborando com a ideia acima, Senge (2004, p. 45) deixa claro que:
[...] o pensamento sistêmico é a quinta disciplina, aquela que integra as outras,
fundindo-as em um corpo coerente de teoria e prática. Impede de serem truques
separados ou o mais recente modismo para mudança organizacional. Sem uma
orientação sistemática, não há motivação para analisar as inter-relações entre as
disciplinas. Ampliando cada uma das outras disciplinas, o pensamento sistêmico nos
lembra continuamente que a soma das partes pode exceder o todo.

O pensamento sistêmico tem muito da qualificação profissional, pois o mesmo procurar
integrar vários conhecimentos para o alcance do objetivo comum que se denomina de
aprendizagem organizacional, o que ocorre continuamente através da busca de um
ISBN: 978-85-5806-000-4

aperfeiçoamento integrado dos colaboradores dentro da organização, procurando criar sua
realidade e mudá-la quando necessário.
Dessa forma, pode-se constatar que a qualificação profissional permeia por todas as
disciplinas citadas por Senge em seu livro, no qual podemos destacar um fator comum, que é a
necessidade intrínseca do profissional ser sempre um aprendiz, isso é, buscar sempre novos
conhecimentos e aperfeiçoamento de habilidades. O que evidencia a importância desse
processo para as organizações e para o profissional que visa desempenhar suas funções de forma
eficaz, objetivando seu crescimento dentro da organização e o desenvolvimento da mesma.
6.

Considerações finais

Em síntese, a competitividade acirrada no mercado de trabalho entre os profissionais
eficazes, geram disputas entre as organizações por estas escassas mãos de obras, e a valorização
dos mesmos são mensuradas pelo trabalho intelectual versus resultados alcançados. Assim, os
profissionais qualificados, são preparados para produzir novas ideias e conceitos que lhes
ajudarão a desenvolver suas atividades/tarefas eficazmente. Assim, é importante ressaltar que
são as competências adquiridas ou não, durante o processo de qualificação profissional que irão
assegurar a permanência ou a exclusão dos profissionais no mercado de trabalho.
Contudo, para que o profissional mantenha-se no mercado de trabalho altamente
competitivo, o mesmo deve buscar constantemente qualificar-se, pois as organizações
modernas esperam um grau de competência sólido para a atuação no ambiente corporativo.
Reconhecer que o capital intelectual dos profissionais, que buscam sempre subir o nível
de sua qualificação, é responsável pelo desempenho e sucesso de uma organização. Esta
realidade implica nas organizações modernas, que aprendem nas novas técnicas e ferramentas
da gestão, influenciáveis por novos sistemas de crenças e valores (cultura organizacional).
Colaborando ainda para o embasamento da autonomia (empowerment) do profissional
competente, e para uma nova estrutura organizacional do processo administrativo da
descentralização das tomadas de decisões que construiu para as organizações que aprendem.
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Resumo: Este estudo tratou o marketing por uma perspectiva que está sempre presente ao que
cerne as ações das empresas para alcançar seus clientes que é característica da transcendência
do marketing além do bem e do mal. Realizou, contudo uma análise acerca da filosofia de
Nietzsche para embasar no contexto histórico cultural as percepções do homem ao que diz
respeito as condutas corretas de viver em sociedade e como esse comportamento remete ao que
se compreende como as mais distintas facetas do marketing. Para tanto, o tema foi abordado
ainda com respaldo de autores da Educação, Marketing entre outros. Assim questões como a
ação do indivíduo e sua autonomia nas escolhas de consumo, foram discutidas por diferentes
vertentes, entrelaçadas sobretudo na era digital que se faz presente nos dias atuais e que por sua
vez é responsável por ditar um cenário diferente e novo do que a humanidade estava habituada.
Desse modo, aqui foi possível refletir ainda o posicionamento das empresas relacionado ao
excesso de dados deixados na rede pelos internautas. Diante dessa realidade indagou-se a
postura do marketing como fomentador do consumo em diferentes épocas o que possibilitou a
reflexão de que este não é o ditador das regras de comportamento e consumo o que transcende
a postura de bem e do mal.

Palavras-chave: Nietzsche, Bem e o Mal, Marketing Digital.

1. Introdução
O presente estudo trata o marketing a priori pela perspectiva embasada na obra de
Nietzsche “Além do bem e do mal”. O autor apresenta uma discussão dicotômica sobre o papel
soberano das ações do ser humano de distintas sociedades ao longo de toda a história. É por
meio deste viés filosófico que se questiona e se debate a quebra de paradigmas, assim como se
norteia a presente reflexão sobre um marketing desmistificado.
A obra de Nietzsche (2005) apresenta uma leitura sobre a transcendência do
comportamento humano, e coloca em evidencia as práticas da filosofia ocidental. Neste
contexto, tem-se o intuito apresentar neste texto por diferentes prismas uma reflexão sobre um
possível aparato acerca das principais características do chamado marketing 3.0, tratado a partir

ISBN: 978-85-5806-000-4

do século XXI. Este marketing aponta para uma versão humanizada de se pensar o consumo ao
considerar a tecnologia, os valores da humanidade e a sociedade capitalista atual.
A obra “Além do bem e do mal” apresenta em seu escopo um jogo de ideias que tem
como palavras chave: vontade de potência, moral de senhor, escravo, independência, espírito
livre, livre arbítrio, Deus, religião, racionalismo. Estas palavras ora se complementam, ora se
repelem em seu sentido mais amplo, mas que jogo da escrita o autor as utiliza para demonstrar
como o ser humano entende o mundo, constrói seus valores, alimenta suas crenças. Contudo,
Nietzsche (2005) ao convidar o leitor a ir além, transcender essa concepção de mundo, ele
afirma que é possível ver o mundo sem prejulgamentos, com a quebra de conceitos que prendem
a sociedade, embora sem deixar a razão e a lógica de lado.
Esses direcionamentos filosóficos são passíveis de serem refletidos dentro da lógica do
marketing. Busca-se com este texto analisar se as empresas conseguem extrair de forma
produtiva as informações que os consumidores têm gerado por meio das facilidades
tecnológicas que a internet tem proporcionado. Neste ensejo, relata-se o contexto histórico e as
transformações para retratar como são abordadas práticas recentes das grandes empresas e sua
relação com o marketing digital. Trata-se ainda da articulação das formas de gerir as
ferramentas que permitem uma maior compreensão do individuo enquanto consumidor, este
que por sua vez está na esfera desse estudo como protagonista das suas ações de consumo.
Assim, a metodologia aplicada está baseada na pesquisa bibliográfica, bem como análise
de dados do mercado atual. A discussão teórica tem como centro os autores das áreas da
filosofia pelo aparato conceitual Nietzsche (2005) ao que cerne as escolhas do ser humano bem
como da Educação pela abordagem de Cunha (2012) por considerar a tecnologia e a técnica e
como fatores no entendimento do consumo ao que tange o Marketing, este último é discutido e
fundamento, entre outros, por Kotler; Kartajaya, Setiawan (2010).

1.1 O Marketing pelo prisma do Bem e do Mal

É certo que para determinados desavisados marketing signifique vender, para tantos
outros apenas persuadir, e para o senso comum ele tem o poder apenas de estabelecer os mais
distintos hábitos de consumo. Nessa linha de pensamento tratar o marketing recai em uma
questão ambígua que traz o contrassenso de que para realizar planejamento estratégico os
profissionais dessa área precisam decidir se estarão do lado do “bem” que se caracteriza por

ISBN: 978-85-5806-000-4

pensar o indivíduo conforme suas necessidades reais ou do lado do “mal” realizar ações e
fomentar um cenário pautado na vantagem competitiva de mercado.
Com relação ao comportamento humano essa máxima pode ser tratada por diversas
vertentes, no entanto, aqui será considerada por duas a de Nietzsche (2005), e a de Cunha
(2012). Na primeira definição Nietzsche (2005) defende que a existência dos homens sempre
remeteu ao costume de andar e viver em rebanhos, clãs e comunidades. O autor utiliza esse
exemplo para fundamentar que faz parte da humanidade seguir regras estabelecidas por um
grupo menor de líderes que se ocupam de pensar o que seria melhor para o todo ao passo que o
restante aguarda de forma pacífica e obediente envolto ao que ele chama de “consciência
formal” as orientações do que se deve ou não fazer.
Tais orientações estão associadas ao que o autor discute como moral dos senhores e dos
escravos. Estas se distinguem por estarem associadas a “culturas mais elevadas e cruzadas [que]
[...] encontram tentativas de conciliação entre as duas morais, mais frequentemente ainda uma
confusão das mesmas, fruto de mal-entendidos recíprocos e talvez a coexistência de uma ao
lado da outra — isso é encontrado em indivíduos, numa só alma” (NIETZSCHE, 2005, p.196).
A dualidade de morais apresentada leva a reflexão de que no marketing também há esta
indagação e questionamento sobre o que seria uma cultura superior no âmbito do desejo de
liberdade do ser humano.
A liberdade, assim como “o instinto da felicidade e do refinamento do sentimento de
liberdade pertencem necessariamente à moral e à moralidade dos escravos, quanto à arte e a
sentimentalidade na abnegação é o indício regular de um modo de pensar e de valorar
aristocrático” (NIETZSCHE, 2005, p.199-200). A transcendência para o autor quebra a
condição de escravo e atinge o principio de liberdade que está associada a própria
responsabilidade do individuo.
Neste sentido, percebe-se a necessidade intrínseca do ser humano de se abster da
responsabilidade da ação individual que resultará na ação conjunta em detrimento de esperar
um respaldo externo. Nessa perspectiva o marketing pode ser vislumbrado não apenas como
um mero formador de opinião e ditador de hábitos de consumo, mas como um norte que o ser
humano almeja para se encontrar em meio a suas tantas possibilidades de escolha. A decisão é
concedida por uma parcela dos homens para outra parcela que irá prover a formas de se
estabelecer a relação de consumo, isto em suma não determina algo que seja para o bem ou para
o mal.
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Já a outra vertente que aborda essa postura do indivíduo e as leis que regem suas ações
é pontuada em uma realidade distinta por Cunha (2012, p.55) na qual afirma que “para a
indústria ideológica massiva, é essencial capturar a alma humana para disseminar o
consumismo em larga escala. Isso faz dela um importante veículo/ instrumento utilizado no
capitalismo para a ditadura de valores”. Entretanto, considerar o marketing pela ótica da
indústria ideológica massiva torna a discussão simplista quando não aprofundada na autonomia
do indivíduo de se posicionar como parte da tal massa. Por outro lado, há um anseio de
profissionais do marketing pela total compreensão dos anseios da alma humana, bem como pela
presunção de ditar valores. Isso vai ao encontro dessa máxima que defende uma postura
exacerbada caracterizada pelo lado “mal” das relações espaciais.
Cunha (2012) lança mão ainda do contexto histórico que determinou o comportamento
que ela sugere ter ganhado característica explicita da sociedade de controle. Para ela “a partir
de 1970, o modo de produção vigente em termos de capitalismo feroz desdobrou-se na forma
que as classes dominantes acharam para responder á crise econômica da época – o
neoliberalismo” (Op. Cit, p.64).
É latente a necessidade de o marketing transcender a estas questões que subtraem seu
papel de transformador da ação humana. Portanto, é fundamental que seja traçado um novo
olhar com relação às formas de se pensar o marketing e de analisar seu impacto no
comportamento da sociedade atual, não podendo ser caracterizado como vilão tão pouco como
responsável principal das escolhas individuais.

1.2 O Marketing no contexto sócio histórico

Sabe-se que o marketing, assim como outras áreas do conhecimento humano tem sofrido
alterações ao longo da história. Nesse sentido, para melhor caracterizar essas mudanças vale
afirmar três grandes transformações do marketing, este quando tratado na era do fordismo tendo
como foco o produto, passando pela fase do cliente no centro das suas ações sendo primada à
satisfação e o relacionamento com este para o sucesso das estratégias das empresas, e por último
o advento da tecnologia trouxe para realidade atual o marketing 3.0 que é conceituado da
seguinte forma:
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Os consumidores estão não apenas buscando produtos e serviços que satisfaçam suas
necessidades, mas também buscando experiências e modelos de negócios que toquem
seu lado espiritual. Proporcionar significado é a futura proposição de valor do
marketing. O modelo de negócio baseado em valores é o que há de mais inovador no
Marketing 3.0. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 21).

Diante desse contexto o marketing está inserido no processo de mudança social e este
tem acompanhado o comportamento humano e por vezes sendo responsável também por ditar
regras e gerar hábitos de consumo. Atualmente o consumidor não é apenas um agente passivo,
pelo contrário este tem canais de comunicação (redes sociais) que são respaldo para que o
indivíduo seja protagonista das suas ações de consumo.
Tão logo, ficou inviável tratar o marketing apenas pelo foco no produto como correu até
o início do século XX, visto que o mercado mudou e acabou com os monopólios de produção.
Por outro lado focar apenas na satisfação do cliente por meio da aquisição de um produto ou
serviço deixou de ser suficiente, pois é certo que esta é a era da gestão participativa da inovação
e da ação integrada. Essas evidências permeiam a realidade do século XXI, tomada por pessoas
que estão cada vez mais engajadas em compreender o mundo por uma ótica mais ampla, e que
buscam respostas nos seus hábitos de consumo baseados em uma esfera mais consciente.
No paradoxo da globalização, a ansiedade e o desejo genéricos dos consumidores
consistem em transformar a sociedade – o mundo como um todo – em um lugar
melhor e talvez até mesmo ideal para se viver. Portanto, as empresas que pretendem
serem ícones devem compartilhar do mesmo sonho com os consumidores e fazer a
diferença (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 45).

A ideia de uma nova concepção de marketing, agora integrado, tem causado impacto no
mercado nas últimas décadas. No entanto, determinadas empresas ainda caminham na “contra
mão” dessa perspectiva do marketing integrado, interativo e moldado em valores. Exemplo
claro disso está no caso de uma cervejaria que foi fortemente atacada nas redes sociais por ter
sido mal interpretada como fomentadora de violência sexual contra a mulher. Outro caso
ganhou repercussão, com a mesma conotação, quando uma empresa de esmaltes foi considerada
sexista pela rede. Esses são alguns exemplos que servem como base para despertar a questão
mais recorrente relacionada ao marketing. Será que as empresas dominam suas ações? Como
elas mensuram ou preveem os resultados a partir do efeito do seu posicionamento perante o
mercado? E, de que forma a tecnologia tem ajudado nesse papel?

1.3 O Marketing e suas facetas na era digital
Para discorrer acerca das principais ferramentas do marketing digital, se faz necessário
antes considerar um conceito abrangente sobre este:
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O marketing digital é o conjunto de estratégias de marketing e publicidade, aplicadas
à Internet e ao novo comportamento do consumidor quando está navegando. Não se
trata de uma ou outra ação, mas de um conjunto coerente e eficaz de ações que criam
um contato permanente de sua empresa com seus clientes. O marketing digital faz
com que seus clientes conheçam seu negócio, confiem nele, e tomem a decisão de
comprar a seu favor. (TORRES, 2010, p.7).

Torres (2010) destaca, ainda, sete estratégias para definir as ações do marketing digital,
no presente artigo estas serão consideradas como ferramentas visto que a viabilidade do acesso
ao cliente consumidor ocorre por meio do uso correto destas:
1. Marketing de conteúdo: Esta ferramenta se caracteriza por tudo que a empresa se
propõe a produzir tanto na área que atua como áreas de interesse comum da sociedade. Assim,
quando bem trabalhada aproxima o cliente da empresa e agrega valor a marca.
2. Marketing nas mídias sociais: Assim como o marketing de conteúdo essa ferramenta
apresenta uma linha tênue entre ação que pode ser fundamental para o relacionamento empresa
/ cliente como pode ser fatal nesse mesmo contexto, visto que o amadorismo e a falta de estudos
dessa prática que por hora é recente podem incidir num mau uso da ferramenta, neste sentido,
as principais formas de manter o foco é usar as redes sociais apenas com finalidade comercial,
compartilhar conteúdo relacionado a questões que não sejam polêmicas e buscar que o
compartilhamento destes por seus seguidores ocorra de forma espontânea.
3. Marketing viral: Pensado para ser disseminado de forma rápida e que alcance o maior
número de pessoas possível e com custo baixo, essas são as definições básicas dessa ferramenta,
que assim como as demais exige atenção com relação aos seus possíveis efeitos contrários.
4. E-mail marketing: Para enviar e-mail de forma massiva se faz necessário antes ter
adquirido um mailing de qualidade, isto só é possível quando a empresa investe pesado em um
CRM (Customer Relationship Management) que é o software que possibilita a gestão de
relacionamento com o cliente. Responsável por gerar dados conforme captura de dados destes
de forma relacional e não impositiva. Outra forma de construir uma boa base de dados pode ser
por meio de participação em eventos e disseminação de promoção que solicite informações dos
interessados ou um site que estimule o preenchimento de cadastro, no entanto, na ânsia de
resolver suas questões de propagar uma campanha, determinadas empresas pagam por um
mailing e essa escolha tem grande risco de não surtir um efeito esperado visto que se caracteriza
por um tiro de canhão.
5. Publicidade online: Descobrir quais sites o público visita, é o primeiro passo para que
uma empresa consiga obter resultados com publicidade online. Contudo, não basta encontrar
o público é importante também que exista uma publicidade que desperte interesse e prenda a
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atenção, nessa sequencia para que as pessoas se envolvam com o conteúdo, produto serviço que
está sendo veiculado online, logo, os pop-ups são típicos da representação do marketing pela
perspectiva do ”mal” uma vez que as essas janelinhas de publicidade aparecem quando a
pessoal não fez solicitação e pode trazer uma sensação de invasão e falta de escolha. Neste
cenário para q que este não apresente uma conotação ruim é importante.
6. Pesquisa online: O autor salienta para que a empresa foque na construção do
entendimento do cenário que está inserida, nas ações da concorrência bem como nos dados que
os clientes espalham pela internet. Assim com essas medidas Torres (2010) presume que seja
possível gerar um respaldo para o planejamento de marketing.
7. Monitoramento: Essa ferramenta caracterizada pela ação de acompanhar todos os
esforços do marketing digital da empresa, é fundamental para que seja possível tomar decisões
e se antecipar aos cenários antes que seja tarde. Sabe-se que na era digital o consumidor é mais
ativo mais interativo e espera que a postura da empresa esteja de acordo com esse
comportamento. Além dessas ferramentas aqui descritas, o marketing digital conta também com
plataformas de inteligência artificial que mensuram os hábitos dos clientes e dos indivíduos
interessados nos mais distintos assuntos para acompanhar esse comportamento das pessoas na
internet.
Para uma boa parcela da população a preocupação com o perfil e com o comportamento
do consumidor por ter uma conotação de marketing do “mau”, pois as empresas têm acesso a
informações muito intimas do cotidiano do internauta. Contudo, compreende-se que uma razão
para esta impressão se baseia na falta de esclarecimento acerca do papel do marketing: “Se for
considerada a literatura brasileira sobre marketing da informação, percebe-se que se trata de
literatura insuficiente, tanto quantitativa quanto qualitativamente. São poucos os estudos
fundamentados em teorias sobre ouso das técnicas mercadológicas no setor de informação”,
conforme afirma Amaral (2007, p.22).
Tão logo, tanto as empresas como os consumidores ainda estão numa fase de
desconfiança na era digital, apesar do crescente aumento dos índices de uso da internet. Este
comportamento do cenário atual gera dados para que as empresas possam se munir e criar
campanhas para suas marcas, produtos e serviços de acordo com uma prévia fornecida pelos
próprios consumidores. Para Qualmam (2011, p.10):
A maior força da internet – o compartilhamento rápido e barato das informações –
também é sua maior fraqueza. Mecanismos de busca ajudam usuários a encontrar um
pedaço da informação que precisam dentre trilhões de byts de dados. Assim, a falha
inerente aos mecanismos de busca é que os usuários têm de saber o que está
procurando em primeiro lugar.
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Porém, esta realidade é atualmente tratada pelo Big Data este que se fez presente
primeiro na Ásia que numa tradução simplista aparece como grande número de dados com uma
velocidade alta em trata-los, mas que pode ser definido com algumas variações da seguinte
forma, pela IMB (2013). Ele é compreendido por cinco premissas básicas. Chamadas de os “5
Vs”, embora ao que tange as duas últimas ainda exista discordância entre os especialistas na
área por essas terem fatores intangíveis: Volume; Velocidade; Variedade; Veracidade;
Valor.
As empresas se respaldam nestes dados para gerar mídia digital na busca de atingir os
possíveis consumidores, e também para se relacionar e fazer o fortalecimento da marca pela
internet, esta última ação que se caracteriza pelo branding, que para Martins (2006, p.8)
significa:
Branding é o conjunto de ações ligado a administração da marca. São ações que,
tomadas como conhecimento e competência, levam as marcas além da natureza
econômica, passando a fazer parte da cultura e influenciar a vida das pessoas. Ações
com capacidade de simplificar de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo
cada vez mais complicado e complexo.

Todavia, determinados autores defendem que atualmente o marketing off line e online
se fundem não havendo mais espaço para que esses assuntos sejam tratados de modo distinto.
Para tanto, Boone e Kurtz (2008) ponderam que o comércio eletrônico é o responsável por
fornecer fundamentos para o lançamento de novos negócios e ampliação do alcance das
empresas existentes.
Todo esforço é válido para que os dados gerados na rede evidenciem a maior veracidade
possível acerca da intenção dos indivíduos. Assim, além de obter informação os profissionais
atuantes no marketing 3.0 necessitam também se ater a leitura e interpretação, algo que cabe
mais ao fator humano de modo qualitativo em detrimento da inteligência artificial.

1.4 Análise do comportamento do indivíduo e sua autonomia na rede

O cenário atual não deixa espaço para o questionamento acerca dos impactos da internet
no cotidiano do cidadão das mais distintas classes sociais, assim, mesmo aquele que não tem
contato direto com a tecnologia sofre os efeitos dessa. Logo, de acordo com Hobsbawm (1995),
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tendo como base o século XX, nos últimos cinquenta anos a humanidade viu inserir em seu
convívio mais inovações do que em todo o resto de sua história.
Não obstante, Campos (2008, p. 26) pondera “que viver em uma dada sociedade, ter
uma determinada idade, pertencer a uma classe social, ser homem, mulher, são fatores que
interferem na realidade, na forma como cada pessoa vive sua história e suas relações com a
natureza, com a cultura e com outros seres humanos”.
Assim, pode-se afirmar que a busca por informações de consumo atualmente se encontra
diante de um contexto pautado pela tecnologia, que resulta no aprendizado e construção do
saber que por hora pode ser mais rápido como também segue a linha tênue de ser fugaz por essa
mesma vertente.
Esta constatação recai em um fato curioso quando analisado pela ótica do interesse de
cada ser na busca de informações durante toda a vida, neste momento, questões como família,
cultura, local onde mora bem como escola e trabalho, ganham um peso maior na criação de
necessidade, abertura de possibilidades e despertar de interesse para os assuntos que norteiam
e caracterizam a construção do saber individual, e consequentemente da necessidade de
consumo logo:
Em cada pessoa existe algo assim como um processo de avaliação interno,
configurado especificamente para o seu nível de consciência, que vai estruturando um
sistema de valores, que, por sua vez, tornam-se o núcleo integrador da personalidade
à qual está em conformidade, dependendo de vários fatores, a uma filosofia
unificadora da vida. (BOMBINO, 2009, p. 407)

Neste sentido, compreender e questionar a relevância traz respostas que caracterizam os
valores e o modo como as campanhas de marketing causam impactos em cada indivíduo o
tempo bem como a veracidade das informações norteiam quem é o formador de opinião, que
neste caso no marketing enfatiza o poder da do outro nos hábitos de consumo.

CONCLUSÃO

Se por um lado o mercado possui regras que limitam as ações empresariais, o
empreendedor ao seguir as ideias de Nietzsche (2005) consegue no âmbito do marketing
vislumbrar a possibilidade de caminhos antes inexistentes, enxergar a partir das virtudes
humanas a boa consciência e a dissolução de barreiras criadas pelas relações sociais. A
sustentabilidade do marketing está na capacidade humana de transcender as regras da
sociedade. E, portanto, é possível lançar um novo olhar para as relações do marketing e seus
impactos na sociedade atual.
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RESUMO
O agronegócio do café encontra a participação de três “players” importantes: Brasil, Vietnã e
Colômbia. No setor agrícola, de forma similar aos outros ramos empresariais, as empresas rurais
têm que enfrentar a forte concorrência, tanto no mercado interno, como de empresas de outras
nacionalidades, além do aumento de preços dos insumos, e consequentemente, dos seus custos
de produção. Dessa maneira, com o uso de ferramentas de planejamento, os tomadores de
decisão acreditam que os cenários podem ser visualizados previamente evitando-se surpresas e
gerando o comprometimento dos envolvidos no processo de construção e implantação das
estratégias. (ARAÚJO E SILVA, e GONÇALVES, 2011). Assim sendo, este artigo busca
identificar se as empresas rurais produtoras de café utilizam-se de ferramentas de planejamento
para a tomada de decisão. Nesse contexto, esse estudo irá levantar as informações financeiras
de cafeicultores, com o intuito de identificar possíveis tomadas de decisões erradas, que podem
impactar os resultados financeiros da empresa rural, além de demonstrar como o mesmo poderia
obter melhores resultados financeiros através do uso do planejamento.

INTRODUÇÃO
O agronegócio do café encontra a participação de três “players” importantes: Brasil,
Vietnã e Colômbia. Por outro lado, o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de café,
atrás dos EUA (CONAB, 2013).
Da colheita ao armazenamento, o preparo do café envolve numerosas operações, e de
sua execução racional depende a obtenção de um produto que reúna as características de tipo e
de qualidade exigidas para a obtenção de um bom produto, sendo que a diferenciação pela
qualidade é um mecanismo utilizado para buscar rentabilidade. (ESTUDO, 2002).
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Além disso, o mercado em que as empresas agrícolas estão inseridas é caracterizado
pela alta competitividade, onde existe a forte concorrência gerada por empresas de países
desenvolvidos, que se utilizam de protecionismo alfandegário e subsídios. (MOREIRA et al,
2011).
Dessa forma, nas empresas rurais a tomada de decisão é dificultada, pois nem sempre é
possível integrar todas as suas variáveis, como o clima, solo, animais, plantas, pessoas,
processos biológicos, máquinas, entre outros (BRYANT e SNOW, 2008). Dessa maneira, os
decisores de empresas rurais necessitam tomar decisões em ambientes incertos e dinâmicos,
considerando-se ainda, outros aspectos como a sazonalidade da produção e do consumo, o
desenvolvimento do mercado, etc., tendo que considerar também que as decisões tomadas nas
empresas rurais podem levar meses, anos e até mesmo décadas para produzirem os resultados
desejados (TANURE et al, 2013).
Além desses, outros riscos, como os de mercado e da oscilação nos preços de venda
também impactam o negócio das mesmas (MOREIRA et al, 2011).
Dessa maneira, com o uso de ferramentas de planejamento, os tomadores de decisão
acreditam que os cenários podem ser visualizados previamente evitando-se surpresas e gerando
o comprometimento dos envolvidos no processo de construção e implantação das estratégias.
(ARAÚJO E SILVA, e GONÇALVES, 2011).
Nesse contexto, esse estudo busca levantar as informações financeiras de cafeicultores,
com o intuito de identificar possíveis tomadas de decisões erradas, que podem impactar os
resultados financeiros da empresa rural, além de demonstrar como o mesmo poderia obter
melhores resultados financeiros através do uso do planejamento.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo coletou informações junto a cafeicultores com o intuito de analisar como
acontece a tomada de decisão pelos mesmos na gestão de seus negócios. Dessa forma,
inicialmente, a pesquisa levantou informações oficiais sobre custos e receitas financeiras que
os produtores obtiveram no período compreendido entre 2003 e 2013, com essas informações
extraídas de fontes secundárias, como as informações da CONAB (custos de produção agrícola)
e CEPEA/ESALQ-USP (preços históricos pagos ao produtor), com os quais foram elaborados
algumas tabelas para a consolidação de receitas e custos que poderiam ser alcançados pelos
produtores rurais.
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A análise foi construída pela comparação dos custos totais e dos preços de venda do
café, buscando-se identificar qual a lucratividade da propriedade em cada ano do período
estudado.
Para a construção dos custos de produção que serão utilizados nesse trabalho, tornou-se
necessário a construção de três cenários diferentes de custos totais nos respectivos anos
agrícolas, em função dos diferentes sistemas de produção existentes, existindo os sistemas
mecanizado, semimecanizado e manual, pelo qual foi utilizado os dados oficiais da CONAB,
respectivamente das cidades de Franca, SP, São Sebastião do Paraíso, MG e Guaxupé, MG.
Concomitantemente, foi feito uma coleta de dados através de questionário estruturado
com 10 questões e usando escala de respostas com múltipla escolha, contendo (5) cinco
alternativas possíveis, com os questionários entregues diretamente ao produtor.
De posse dos dados oficiais relacionados aos custos e aos preços recebidos pelos
produtores, bem como as informações coletadas pelas respostas dos produtores, foi realizado a
análise dessas informações, demonstrando como as ferramentas de planejamento podem
auxiliar na melhoria dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar-se as respostas dos produtores pode-se perceber que a quase totalidade dos
mesmos não adota nenhum tipo de planejamento na gestão da propriedade, sendo as decisões
tomadas no momento que são necessárias, baseado na experiencia dos mesmos ou em outras
necessidades peculiares aos mesmos.
Analisando os dados oficiais da CONAB (custos de produção agrícola) e
CEPEA/ESALQ-USP (preços históricos pagos ao produtor), pode-se perceber que os maiores
custos de produção ocorreram nos anos de 2013, 2012 e 2011, sendo que os mesmos
apresentaram crescimento linear após o ano de 2009, ou seja, os custos aumentaram ano após
ano entre 2009 e 2013, desencadeando-se o maior valor no ano 2013 (Figura 01).
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Custos Totais de Produção - Valores Deflacionados (Em R$ por hectare)
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Figura 01: Custos Totais de Produção. Fonte: o autor (baseado em CONAB, 2013)

Do mesmo modo, os preços pagos ao produtor pelo café apresentaram os maiores
valores no ano 2011, decaindo em 2012, mas ainda com valores maiores que os anos anteriores
de 2010 e 2009, e chegaram em 2013 ao menor valor médio (Figura 02).
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Figura 02: Preços Médios Deflacionados Pagos ao Produtor. Fonte: o autor (baseado
em CEPEA, 2013)

Ao analisar-se as respostas dos produtores, percebe-se que são diferentes do exposto
pelos dados oficiais, pois para os produtores os maiores custos de produção ocorreram no ano
2011 e os menores custos ocorreram no ano 2013. Por outro lado, em relação ao preço recebido,
os produtores apontaram que os maiores preços foram pagos em 2011, e os piores em 2013
(Figura 03).

ISBN: 978-85-5806-000-4

2013

Respostas dos Produtores sobre Situações de Preços de Venda e Custos de Produção
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Figura 03: Respostas dos produtores. Fonte: o autor

CONCLUSÕES
Pode-se então concluir, que grande parte dos produtores poderiam ter melhores
resultados financeiros se adotassem o planejamento como ferramenta de gestão de sua empresa,
tendo algumas vantagens, como acompanhamento da produtividade, custos de produção e
lucratividade em cada ano, por exemplo, como também tomar decisões melhores em relação ao
manejo das lavouras, previsão de safra, redução dos custos de produção em períodos de preços
mais baixos, etc. Além disso, poderia visualizar antecipadamente a situação do fluxo de caixa
da empresa, evitando-se embaraços e surpresas ao final de cada ano.
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1. Introdução
Mais de 1,2 milhões de novos empreendimentos formais, são criados anualmente no
Brasil. Desse total, mais de 99% corresponde à MPEs e Empreendedores Individuais
(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS/SEBRAE,
2011).
As MPEs empregam 59% dos trabalhadores no Brasil (FERREIRA et. al, 2011). Para o
SEBRAE (2011, p. 4) “a sobrevivência desses empreendimentos é condição indispensável para
o desenvolvimento econômico do País”.
A contribuição das MPEs para o bem estar econômico da nação é indiscutível,
“fornecem novos empregos, introduzem inovações, estimulam a competição, auxiliam as
grandes empresas e produzem bens e serviços com eficiência” (LONGENECKER; MOORE;
PETTY, 1997, p. 16). No entanto, 58% das empresas de pequeno porte fecham as portas antes
de completarem cinco anos (SEBRAE, 2011).
Os fatores que ocasionam o encerramento das MPEs no Brasil são diversos, dentre eles
destacam: características do perfil do empreendedor, experiência com a gestão de negócios e o
planejamento (ou a falta dele) para implementar o empreendimento (MISUNAGA;
MIYATAKE; FILIPPIN, 2012). Outro fator que tem impactado na mortalidade das MPEs, é o
baixo uso de tecnologia da informação (TI). Esse recurso gerencial potencializa a performance
das MPEs. Entretanto, sua utilização ainda não é generalizada. Vários empecilhos forçam as
MPEs a se manterem à margem dos recursos de automação disponíveis atualmente, impedindoas de se sustentarem ou sobressaírem no ambiente altamente competitivo que se configura no
mercado local e global do mundo capitalista.
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Dois elementos principais impedem o uso de TI nas MPEs. O primeiro é o custo de
acesso a essas tecnologias, e o segundo, e não menos importante, é o despreparo dos gestores,
usuários e funcionários na sua utilização (MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002).
Devido à importância das MPEs na economia, o governo federal tem fomentando
políticas públicas de apoio para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos
empreendimentos.
A nível estadual, o governo de Goiás tem apoiado projetos de pesquisa e extensão
voltados para desenvolvimento das MPEs. Este estudo faz parte de um projeto de
desenvolvimento de um software, ERP livre, fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Goiás. As instituições parceiras envolvidas são: Universidade Federal de Goiás,
Instituto Federal de Goiás (IFG) – Campus Anápolis, Centro Universitário de Anápolis.
O projeto visa disponibilizar, sem custo para as MPEs, um ambiente de TI que viabilize
a automatização de seus processos básicos (controle de estoques, vendas, compras, contas a
pagar e a receber e planejamento e controle de produção). Paralelamente, oferecer consultoria
para utilização do ambiente tecnológico disponibilizado pelo projeto.
Para subsidiar o desenvolvimento do ERP, realizou-se uma pesquisa de campo em 70
MPEs, instaladas na cidade de Anápolis, com três estudos complementares e concomitantes
sobre: 1) ambiente organizacional; 2) necessidades das MPEs em relação ao ERP; 3) impactos
da implementação do ERP.
Os dados coletados permitiram: analisar o perfil e o ambiente organizacional das MPEs
envolvidas no contexto do projeto; definir as funções primordiais que um ERP deve fornecer
para atender a necessidades de automação dessas empresas; identificar os impactos do ERP
para planejar estratégias de implementação, por meio de apoio como consultorias e
treinamentos.
Este artigo apresenta e discute resultados referentes ao primeiro estudo. O objetivo geral
foi analisar o ambiente organizacional das MPEs instaladas na Cidade de Anápolis/GO. Os
específicos foram: apresentar o perfil dos gestores/empreendedores, as características das MPEs
em atividade e avaliar os aspectos do ambiente organizacional.
A escolha do campo de pesquisa, Anápolis, se justifica por ser o IFG/Anápolis a
instituição que centraliza o desenvolvimento e a implementação do projeto.
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2. Referencial teórico
2.1 Ambiente organizacional
Todo negócio para se manter em atividade, necessita de um gerenciamento eficaz. O
mercado se apresenta cada vez mais competitivo e os clientes/consumidores cada dia mais
exigentes. Nesse sentido, garantir a satisfação do público-alvo exige esforços organizacionais
e humanos, principalmente do empreendedor/gestor. Gerir um negócio, segundo Megginson,
Mosley, Pietri Jr. (1998), é trabalhar com recursos humanos, financeiros e materiais para atingir
objetivos estabelecidos, por meio das funções de planejar, organizar, dirigir e controlar.
A gestão de uma organização, independente do porte, envolve conhecimento e aplicação
de diversas teorias, modelos e técnicas administrativas. Nunes e Serrasqueiro (2004) afirmam
que gestores/empreendedores de empresas, de qualquer tipo de atividade, tomam decisões
estratégicas relacionadas a investimento, financiamento, distribuição de dividendos e
operacionais.
Toda organização opera em ambientes compostos de elementos externos e internos que
influenciam seu funcionamento. O ambiente total de uma organização é formado pelo
macroambiente, ambiente de tarefas e interno. O macroambiente é formado por fatores gerais
e amplos que afetam todas as organizações, são eles: legais/políticos, econômicos, sociais,
tecnológicos, internacionais. O ambiente de tarefas refere-se aos elementos que interagem
diretamente com a organização como: fornecedores, clientes, concorrentes, agências
reguladoras, grupos de interesse especial. O ambiente interno inclui fatores como: estrutura
organizacional, recursos humanos, diretrizes, tecnologia e outros (MEGGINSON; MOSLEY;
PIETRI JR., 1998). Os componentes do ambiente interno são brevemente apresentados a seguir.
−

Estrutura organizacional: arranjo dos elementos que constitui uma organização,

é delineada de acordo com os objetivos e estratégias estabelecidos (OLIVEIRA, 2004).
−

Recursos humanos: elemento central nas organizações, para produzir bens e

serviços, atender clientes/consumidores e obter diferencial competitivo (VERGARA, 2010).
−

Diretrizes: Conduta que norteará os caminhos a serem percorridos para atingir

os objetivos da organização (CERTO; PETER, 2005).
−

Tecnologias: corpo de conhecimento com qual a empresa conta para produzir

bens e serviços (MARTINS; ALT, 2006).
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3. Metodologia
A abordagem de pesquisa foi quantitativa de caráter exploratório. O instrumento
utilizado na coleta de dados foi questionário objetivo de múltiplas escolhas, o qual foi aplicado
a 70 gestores/empreendedores de MPEs localizadas na região central da cidade de AnápolisGO em dezembro/2014 e janeiro/2015. O tratamento dos dados foram feitos com auxílio
do Microsoft Office Excel.
Para o cálculo da amostra, empregou-se o método de amostragem probabilística
estratificada com um intervalo de confiança de 90%. Para maior veracidade dessa amostra
utilizou o Código de Endereçamento Postal dessa região central dividindo-a em 25 estratos,
com isto manteve a hegemonia do processo.
A seleção das empresas obedeceu aos seguintes critérios: empresas que utilizassem
sistema integrado de gestão ou que tinham interesse em utilizar; empresas pertencentes a
diferentes setores da economia (industrial, comercial e serviços); empresas classificadas como
MPEs conforme definição do SEBRAE (2013). Os aspectos analisados do ambiente
organizacional das MPEs estão presentes na figura 2.

4. Resultados e discussões
4.1 Perfil dos gestores/empreendedores
Os gestores/empreendedores das MPEs da cidade de Anápolis são a maioria do sexo
masculino (63%) e a minoria (37%) é do sexo feminino. Quanto à faixa etária, os dados
revelaram que o intervalo de idade que mais prevalece é de 29 anos a 39 anos (34%). No
entanto, as faixas etárias: 18 a 28 anos (31%), 40 a 49 anos (29%) também se destacam. Em
se tratando do grau de escolaridade foi possível identificar que: 10% possuem ensino médio
incompleto, 40% têm ensino médio completo, 14% possuem superior incompleto e 29% já
concluíram o ensino superior. Percebe-se que 50% dos entrevistados ainda não possuem ensino
superior completo. Em relação à ocupação, os entrevistados estão na maioria (56%) como
proprietário/ principal acionista/diretor geral. Como gerente de loja/gestor não-sócio tem-se
33% e 10% estão ocupados como sócio-gestor/gerente geral.
4.2 Caracterização das empresas
A maioria dos gestores/empreendedores (67%) abriu o negócio com base em
oportunidade, os demais (33%) foram por necessidade. A abertura das empresas foram
financiadas, a maioria (63%) com capital próprio, um percentual de 17% com recursos
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bancários, 9% via financiamento público, 7% com recursos de amigos/parentes e 4% recursos
vindos de sócios.
Quanto ao porte das empresas, figura 1, os dados revelaram que a maioria (77,1%) é
micro empresas que atuam no comércio e serviços. Das 70 empresas visitadas, 14,3% são
pequenas atuando também no comércio e serviços. As MPEs que atuam na indústria
representam 7,2% do universo pesquisado.
Figura 1: Porte das empresas

Fonte: Pesquisa de campo
A forma jurídica que prevalece nas MPEs é Sociedade Limitada/Ltda (51%), seguida de
micro empreendedor individual (21%). Um percentual de 20% é de empresa individual de
responsabilidade Ltda (20%). O restante, 8%, constituem outras formas jurídicas.
Em se tratando do tempo de atuação das MPEs no mercado, os dados revelaram que
32% estão em atividade entre 1 a 5 anos, 29% permanecem em funcionamento a mais de 13
anos, 17% estão no seu primeiro ano de vida, 11% ocupam o mercado num período
compreendido entre 5 a 9 anos e mais 11% estão em atividade num intervalo que vai de 9 a 13
anos.
Em relação à variedade de itens comercializados, pelas empresas pesquisadas,
identificou-se que a maioria (66%) trabalha com no máximo 200 itens. Um percentual de 13%
possui em seu portfólio uma diversidade que varia de 201 a 1000 itens. As demais, 11%,
possuem entre 1001 a 2000 itens e 10% acima de 2000 itens.
Os principais clientes das empresas pesquisadas são: pessoas físicas (85%), MPEs
(14%), médias e grandes empresas (1%).
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4.3 Aspectos dos ambientes das empresas
Diversos aspectos que constituem o ambiente das MPEs em Anápolis/GO foram
analisados. Na figura 2 é possível identificar os percentuais de respostas de cada elemento.
Figura 2: Aspectos dos ambientes das empresas

Fonte: Pesquisa de Campo
Visando facilitar a compreensão dos resultados, agrupou-se os aspectos dos ambientes
das empresas em três categorias, descritas a seguir:

4.3.1 Aspectos financeiros

A disponibilidade de capital de giro é considerada pela maioria, 65,7%, como sendo de
nível médio, 21,4% revelou ser baixa e apenas 10% dos gestores/empreendedores consideram
o capital de giro como sendo alto. Segundo Ferreira et. al (2011) o capital de giro representa os
recursos demandados por uma empresa para financiar suas necessidades operacionais,
identificadas desde a aquisição de matérias-primas (ou mercadorias) até o recebimento pela
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venda do produto acabado. O gerenciamento eficaz do capital de giro é fator relevante para o
sucesso das MPEs, do contrário pode ocorrer o fechamento do negócio.
Outro aspecto analisado foi à situação do fluxo de caixa. A maioria dos entrevistados
(64,3%) considera o fluxo de caixa suficiente para cobrir as obrigações durante determinado
período. No entanto, 21,4% não possuem movimentações satisfatórias que viabilizem o
cumprimento das obrigações inerentes ao negócio. Um total de 10%, das empresas possui
fluxo de caixa altamente suficiente.
Quanto à estabilidade financeira, os dados revelaram que 64,3% das empresas estão no
nível médio de estabilidade, em seguida tem-se 21,4% no nível alto e 10% estão com baixo
nível de estabilidade financeira. Pode-se afirmar que existe fragilidade no estado de
funcionamento regular do sistema financeiro da maioria das empresas pesquisadas. Os
gestores/empreendedores precisam empenhar-se na atenuação de efeitos prejudiciais a
estabilidade financeira, visando garantir a saúde financeira e permanência das empresas no
mercado.
A maioria dos entrevistados (32,9%) considera que o acesso a crédito é alto. Outros
28,6%, disseram que aproximação com o crédito é mediana, e 28,6% falaram que o acesso não
é facilitado para as MPEs. Somando os resultados, médio e baixo, temos 57,2% dos
gestores/empreendedores suscitando dificuldades de acesso a ofertas de recursos disponíveis
no mercado de crédito. Santana, Borça Junior e Araújo (2009) afirmam que o acesso ao crédito
constitui-se em uma ferramenta fundamental para que as organizações satisfaçam sua
capacidade produtiva e estimule o crescimento econômico.
O aspecto incentivo fiscais é considerado pela maioria dos entrevistados (38,6%) como
insatisfatório. Outros 31,4% se dizem satisfeitos com a oferta de incentivos e 18,6%
manifestaram alta satisfação. Percebe-se que 50% dos gestores/empreendedores estão
satisfeitos com as políticas de incentivos do Estado de Goiás. A falta de incentivos pode
ocasionar: fechamento do negócio, queda na competitividade e na produção, demissões e
problemas sociais.

4.3.2 Aspectos operacionais/tecnológicos

O aspecto instalações compatíveis com a necessidade da empresa teve os seguintes
resultados: 54,3% das empresas possuem instalações altamente compatíveis, 30% estão no nível
médio de compatibilidade, 11,4% estão no nível baixo. Percebe-se que o nível de
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compatibilidade está entre alto e médio. As instalações adequadas facilitam a mobilidade das
pessoas, dos equipamentos e dos produtos, influenciam na produção, no atendimento ao
cliente/consumidor e evita acidentes, entre outros. É importante que as empresas que estão no
nível médio e baixo de compatibilidade, busquem alternativas de melhorias visando adequar as
instalações aos processos organizacionais.
A maioria das MPEs, 42,9%, faz baixo uso de máquinas e equipamentos em seus
processos. Um percentual de 27,1% considera o uso mediano e 25,7% das empresas fazem alto
uso. A utilização de máquinas e equipamentos, como por exemplo, impressoras, leitores,
balanças, computadores e caixas registradoras, viabilizam a obtenção de ganhos na
produtividade e contribui para a satisfação dos clientes/consumidores. No entanto, recursos
financeiros limitados podem ser um dos empecilhos ao investimento na instalação de
equipamentos e programas que visem modernizar as atividades. Rauschkolb et. al (2012),
afirma que a implantação de automação comercial gera vantagens, principalmente financeiras.
Quanto à utilização de Software, os dados revelaram que

32,9% das empresas

analisadas possuem baixa, 28,6% média e 30% alta utilização. Esses resultados demonstram
que a maioria das empresas está deixando de obter diversos benefícios que um software de
gestão e controle oferece. São eles: padronização dos processos, visão gerencial,
monitoramento da produção, ganhos em escala, controle de materiais, diminuição de custos e
orçamento adequado (SEBRAE, 2014).
O aspecto acompanhamento de tecnologias também foi analisado. Assim, 34,3% dos
gestores/empreendedores, consideram o acompanhamento médio. Outros 31,4%, disseram que
fazem alto acompanhamento de tecnologias e 27,1%, considera o acompanhamento baixo. A
carência de recursos limita investimentos, no entanto a tecnologia, tanto para processos quanto
para produtos é indispensável. Segundo Moraes (2007), a TI e a comunicação participam
efetivamente do processo produtivo da organização, tornando-se peças fundamentais nos
processos de distribuição, transporte, comunicação, comércio e finanças das organizações.
Outro aspecto analisado foi sobre a promoção de inovações no contexto ambiental das
empresas. Destas, 38,6%, fomentam inovações a nível mediano. Um total de 27,1% promovem
altos níveis de inovação. No entanto, uma parcela significativa, 24,3%, favorecem inovações
a nível baixo. Interessante pontuar que a maioria dos gestores/empreendedores tem investido
esforços na condução das inovações. Porter (1985) explica que a inovação é um conjunto de
melhorias na tecnologia e nos métodos ou maneiras de fazer as coisas.
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Outro aspecto analisado foi à capacidade de produção no prazo estabelecido. Do total
de entrevistados, 38,6% consideram a capacidade produtiva altamente compatível com o prazo
de entrega programado. Outros 18,6% disseram ser média a compatibilidade com o prazo e
12,9% como baixa compatibilidade. As empresas que estão no status médio e baixo correm o
risco de não se manterem no mercado ou até mesmo conquistar novos clientes/consumidores.
Um dos fatores que promove a insatisfação é o não cumprimento do prazo pactuado entre as
partes. Explica Ballou (2006) que produtos e serviços têm valor se estiverem em poder dos
clientes/consumidores no local e no tempo certo, do contrário não são valorizados.
Outro aspecto analisado foi à existência de restrições ou impedimentos à exploração do
negócio. Do total de entrevistados, 50% consideraram que as restrições e impedimentos são
baixos, 25,7% ponderaram ser médio e 5,7% afirmaram serem altos os condicionantes que
restringem ou impede o empreender. Esses resultados demonstram que os entrevistados não
percebem claramente os elementos que impactam o desenvolvimento do negócio, como por
exemplo: a baixa utilização de software, máquinas e equipamentos. Santos, Silva e Neves
(2011) advertem sobre a importância do conhecimento das variáveis condicionantes da
sobrevivência das empresas.
No aspecto participação no mercado, têm-se os seguintes resultados:

42,9% das

empresas pesquisadas possuem alta participação no mercado, 38,6% tem média participação e
12,9% está com baixa participação. Percebe-se que mais da metade das empresas, 51,5%, estão
com média e baixa participação de mercado. Os dados indicam a existência de dificuldades das
MPEs se sobressaírem frente aos concorrentes.

4.3.3 Aspectos humanos

Quanto ao aspecto habilidades técnicas de produção, os dados revelaram que a maioria,
34,3%, dos gestores/empreendedores considera a habilidade baixa, 25,7% alta, 18,6% média.
Esses resultados alertam para a necessidade de investimentos nesse aspecto. Realização de
cursos e treinamentos são alternativas para os profissionais apreenderem conhecimentos de
métodos, processos, matérias-primas, e equipamentos utilizados na área produtiva.

A

habilidade, segundo Robbins (2012), é a transformação do conhecimento em resultado, consiste
no saber fazer, aplicar o conhecimento, para identificar e resolver problemas, criar e inovar.
Sendo assim, a falta de habilidade é um empecilho ao desenvolvimento do negócio.
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Referente ao aspecto força de trabalho da empresa tem-se os seguintes resultados: 44,3%
das empresas possuem força de trabalho altamente compatível para executar as atividades
laborais. Um percentual de 34,3% das empresas detém força de trabalho que atende
medianamente as necessidades existentes, 15,7% das empresas possuem baixa compatibilidade
de mão de obra para as atividades a quais devem ser desenvolvidas. Apesar da maioria das
empresas possuírem capital humano na quantidade ideal, é importante ressaltar que as demais
precisam analisar os impactos da força de trabalho e necessidade de mão de obra, buscando o
equilíbrio, a fim de promover a qualidade de vida do trabalhador e a satisfação do cliente.
Muitas vezes, o trabalhador realiza atividades com carga horária longa de trabalho, para
conseguir desenvolver o trabalho real. Dutra (2012) afirma que as pessoas são tão importantes
quanto o próprio negócio e que são essenciais para o sucesso da organização no mercado.
O aspecto, dedicação dos funcionários, apresentou os seguintes resultados: a maioria
das empresas, 64,3%, possui colaboradores altamente comprometidos com as atividades
laborais, 21,4% das empresas possuem funcionários com média dedicação, 8,6% tem
trabalhadores com baixo nível de dedicação. Convém comentar que o baixo comprometimento
do trabalhador pode impactar nos resultados da empresa e na satisfação dos
clientes/consumidores. A falta de dedicação com a empresa pode ter várias causas, como por
exemplo: condição de trabalho inapropriada, baixa remuneração, falta de reconhecimento,
entre outros. É importante que os gestores/empreendedores das empresas estejam atentos a
qualidade de vida e satisfação de seus trabalhadores, o trabalho, segundo Dejours (2007) pode
promover saúde, mas também o adoecimento.

4. Considerações finais

Este estudo permitiu apresentar o perfil dos gestores/empreendedores, as características
das MPEs em atividade no município de Anápolis e os respectivos aspectos que constituem
seus ambientes. Os gestores/empreendedores são na maior parte, do sexo masculino, com
idades entre 29 a 39 anos, ensino médio completo, ocupando a função de proprietário/principal
acionista/diretor geral.
As MPEs foram abertas, na sua maioria, com base numa oportunidade e com recursos
próprios. Estão enquadradas como micro empresa (possuindo até 9 empregados), atuando no
ramo de comércio e serviços. A forma jurídica que prevalece é Ltda. As empresas estão em
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funcionamento num período entre 1 até 5 anos. Comercializando no máximo 200 tipos de
produtos, que são ofertados aos seus clientes, pessoas físicas (84%).
Os dados sobre os aspectos financeiros revelaram que os gestores/empreendedores têm
gerido seu negócio com média disponibilidade de capital de giro, no entanto, o fluxo de caixa
tem sido suficiente para cobrir as obrigações. A estabilidade financeira se encontra no nível
médio. O acesso a crédito é altamente facilitado, já os incentivos fiscais atuais são
insatisfatórios.
Os aspectos operacionais/tecnológicos evidenciam que os negócios pesquisados
possuem em sua maioria, instalações altamente compatíveis com a necessidade da empresa,
contudo, faz baixo uso de máquinas, equipamentos e softwares em seus processos internos.
Entretanto, buscam acompanhar as tecnologias e promover inovações a nível médio. No que se
refere a capacidade de produção, foi constatado alta compatibilidade com os prazos
combinados. As restrições ou impedimentos à exploração do negócio foram percebidos como
baixos. Os produtos e serviços das empresas pesquisadas, na sua maioria, apresentam até o
momento alta participação no mercado.
Os dados sobre os aspectos humanos indicam que os gestores/empreendedores possuem
baixa habilidade técnica de produção. Entretanto, contam com força de trabalho comprometida
e altamente compatível com as necessidades laborais. Interessante pontuar que essas
informações se divergem, merecendo um maior nível de análise.
Com base nas informações apresentadas, é possível afirmar que a falta de habilidade
técnica e o baixo nível de escolaridade dos gestores/empreendedores não tem influenciado
diretamente na estabilidade da empresa. Porém, se tivessem formação específica ou
conhecimento na área de atuação, poderiam ser capazes de gerir melhor o negócio e buscar
alternativas para aumentar a competitividade da empresa.
Convém destacar que para a maioria das empresas analisadas a participação de mercado
não está alta, o que demonstra que os aspectos internos e externos, tais como: estratégia de
gestão, TI, técnicas de produção, incentivos fiscais, acesso a crédito, têm influenciado
diretamente na competitividade dos empreendimentos. Para abrandar os impactos negativos no
sucesso do negócio, recomenda-se além dos aspectos internos já citados, analisar as políticas
públicas em vigor a fim de fomentar o crescimento das MPEs.
Importante pontuar que a utilização de software, uso de máquinas e equipamentos são
os aspectos que apresentaram os maiores obstáculos ao desenvolvimento das empresas,
impactando negativamente na oferta de emprego e geração de renda para a sociedade.
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Finalmente, conclui-se que para atingir os objetivos do projeto que é o de levar a
automação às MPEs em Anápolis, deve-se considerar que a baixa formação do público alvo
levará à necessidade de um amplo apoio consultivo, antes e durante o processo de automação.
Contudo, e mais importante, observou-se que a implantação do ERP levará novos
conhecimentos às MPEs, potencializando a capacidade de gestão e controle dessas
organizações, além de contribuir na formação dos gestores/empreendedores nas atividades de
gestão de seus negócios.
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1 Introdução
Nenhuma esfera da Administração Pública brasileira detém a autossuficiência no
tocante a produzir diretamente todos os bens, serviços e obras de que necessita para cumprir
com suas atribuições (MPOG, 2009). Empresas, governos e organizações internacionais
repetidamente compram grandes quantidades de bens e serviços de diferente valor e
complexidade de fornecedores externos (SPAGNOLO, 2012).
No desempenho da função de qualquer entidade administrativa, é intensa a participação
de terceiros, ou seja, de pessoas (físicas ou jurídicas) que não integram os quadros funcionais
daquela instituição. A regulação dessa interação entre terceiros e a Administração Pública se dá
através da formalização de convênios e assinatura de contratos, principalmente para o repasse
de recursos e compra de bens e serviços.
As compras de bens e serviços, ou seja, a compra pública, significa a compra de um
produto por uma instituição pública – bem, serviço ou a combinação dos dois, que pode ser
chamado de sistema (EDQUIST; ZABALA-ITURRIAGAGOITIA, 2012) e segundo Bergman
e Lindeberg (2013), trata-se de uma importante atividade de governo, com um valor estimado
correspondente a 15% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.
A natureza desse vínculo é determinada pelas bases em que se estabelece o acordo,
admitindo-se, conforme o caso, a aplicação de regras jurídicas específicas, adequadas à
hipótese. O Direito brasileiro vem apresentando algumas inovações acerca das espécies de
vínculos que podem existir entre uma entidade administrativa e terceiros, mas notadamente as
duas mais conhecidas são os contratos e os convênios (MPOG, 2009).
A celebração de um contrato ou convênio possui diversas fases e é extremamente
importante que cada etapa seja realizada da forma correta, a fim de evitar o refazimento destas
etapas e consequentemente o atraso na sua concretização. Antes de formalizar uma contratação,
por exemplo, a minuta do contrato deve ser elaborada pelo órgão ou entidade da Administração
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que a realiza (TCU, 2010). Porém, por imposição legal, antes de sua assinatura, tanto convênios
quanto contratos devem ser analisados por Assessoria Jurídica do órgão.
Este artigo tem como objetivo apurar a ocorrência de retrabalho na elaboração de
convênios e contratos no Instituto Federal do Espírito Santo. Através de uma pesquisa
exploratória, foram analisados os pareceres emitidos pela Assessoria Jurídica, no ano de 2013,
buscando identificar a ocorrência e as causas do retrabalho, parcial ou total, na elaboração
destes acordos.
2 Referencial teórico
2.1 Convênios
Segundo o Ministério do Planejamento (2009), o objetivo do convênio é o de realizar
determinado interesse comum. Para tanto, os partícipes se reúnem de forma articulada para a
construção de um resultado final perseguido por todos, que se traduz em benefício para a
coletividade. O espírito aqui é o da mútua colaboração ou da cooperação, voltado para atender
ao dever institucional compartilhado pelos envolvidos, sem que cada participante retire proveito
individual posto de forma antagônica para o outro.
O mesmo entendimento é compartilhado por Ganzeli e Oliveira (2013), que definem o
convênio como um pacto estabelecido entre órgãos públicos ou entre órgãos públicos e
entidades privadas sem fins lucrativos para a execução de programas governamentais
envolvendo a realização de projeto, atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de
mútua cooperação, tratando-se de um instrumento ágil para o estabelecimento e
desenvolvimento de programas governamentais.
Em regra, a operacionalização dessas transferências acontece por meio de convênios e
contratos de repasse. O contrato de repasse é semelhante ao convênio em relação aos seus fins,
porém se diferencia pela intermediação de uma instituição ou agente financeiro público federal,
que representa a União na execução e fiscalização da transferência (MDA, 2014).
Segundo o Ministério do Planejamento, entre janeiro e dezembro de 2013, foram
realizadas 11.430 transferências voluntárias da União. Desse total, os contratos de repasse
responderam por 67% (7.652 transferências). Em relação aos recursos das transferências, o
valor de repasse movimentou aproximadamente R$ 12 bilhões em 2013. Os órgãos que mais
repassaram efetivamente recursos para os entes neste ano foram o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (R$ 401,3 milhões), o Ministério da Educação
(R$365,6 milhões) e o Ministério da Saúde (R$ 307 milhões).
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O Instituto Federal do Espírito Santo tem como missão promover educação profissional
pública de excelência, integrando Ensino, Pesquisa e Extensão para a construção de uma
sociedade democrática, justa e sustentável. Para tanto, busca na realização de convênios e
acordos para recebimento de repasses de verba a sustentação de seu negócio, ou seja, ensino
público de qualidade.
Visando à excelência do ensino, são desenvolvidos diversos projetos, alguns até em
parceria com instituições de ensino estrangeiras, os quais, segundo Mückenberger et al. (2013)
são formalizados por meio de convênios bilaterais, promovendo inclusive a realização de
intercâmbio de estudantes e professores.
Dada a grande importância destas parcerias e acordos, a agilidade e eficiência na
formalização dos convênios e no recebimento de repasses de verbas é imprescindível ao
funcionamento de qualquer instituição de ensino. Desta forma, qualquer atraso, problema ou
necessidade de se refazer uma etapa do trabalho acarreta prejuízo e descontinuidade dos
serviços, ou seja, na atividade-fim do Instituto.

2.2 Contratos

Para Leal (2011), o conceito de contrato no Direito Administrativo brasileiro é muito
complexo, compreendendo as relações e acordos que estabelece a Administração Pública ou
quem faça suas vezes com outro ente da mesma Administração ou com um particular.
A atual diretriz Europeia de compras públicas define contratos públicos como os
contratos conclusos redigidos com interesse financeiro entre um ou mais operadores
econômicos e uma ou mais autoridades contratantes e tendo como objeto a execução de tarefas,
suprimento de bens ou o fornecimento de serviços (ALTES; TASAN-KOK, 2010).
O Tribunal de Contas da União (2010) define o contrato administrativo de acordo com
o disposto na Lei nº 8.666/1993, ou seja, todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares, por meio do qual se estabelece acordo de
vontades, para formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas.
Com referência aos principais contratos celebrados pela Administração Pública
amparados pela Lei nº 8.666/1993, podem ser citados aqueles cujo objeto se refere a: i)
contratos de compra – aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou
parceladamente; ii) contratos de obras – construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação e contratos de serviços – demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
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conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade,
seguro ou trabalhos técnico-profissionais (TCU, 2010).
Segundo Crespin-Mazet e Dontenwill (2012), a importância das compras como campo
de interesse estratégico tem crescido devido a vários fatores, tais como o aumento dos custos
das compras e o aumento do mercado globalizado. O processo de compra pública é uma
importante atividade de governo, com um valor estimado correspondente a 15% do Produto
Interno Bruto (PIB) mundial (BERGMAN; LINDBERG, 2013). Na União Europeia, as
compras públicas representam 19% de seu PIB (ALVAREZ-RODRÍGUEZ et al., 2014) e nos
Estados Unidos somam mais de $450 bilhões anualmente (NEU et al, 2014).
Na elaboração dos contratos, que integram, quando necessários, os processos de
compras públicas, existem cláusulas obrigatórias, como as relacionadas no art. 55 da Lei de
Licitações e cláusulas que podem depender do tipo de bem ou serviço a ser adquirido. As
minutas destes contratos, assim como dos convênios, devem ser previamente analisadas pela
Assessoria Jurídica do órgão, por força do disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei
Federal nº 8.666/93.
O funcionamento de instituições públicas e a sua prestação de serviços à sociedade
depende de um eficaz suprimento de suas necessidades, que pode ser prejudicado caso ocorra
algum atraso no fornecimento dos bens ou a falta de informações precisas na fase anterior à
formalização da contratação. Assim, uma das formas de reduzir a quantidade de retrabalho é
através da disponibilidade prévia de uma informação eficaz (HOSSAIN; CHUA, 2014),
evitando que se refaça qualquer etapa do trabalho ou que apareçam resultados indesejados.

2.3 Gestão da informação

Toda empresa, independentemente do setor de atuação, pode ser vista como uma
organização processadora de informação, à medida que os fluxos informacionais fazem parte
dos processos inerentes à geração de qualquer produto ou serviço produzido para ser ofertado
ao mercado (LOPES; VALENTIM, 2013).
A informação passou a ser tratada como um bem da organização (MORESI et al., 2010)
e como um dos insumos mais importantes para o desenvolvimento organizacional quando
disponibilizada com rapidez e precisão (NEVES; PADILHA, 2012). Além disso, está se
tornando um ativo que pode ser comparável a outros tipos de ativo como capital, propriedade,
recursos humanos, bens materiais, necessitando de gerenciamento de forma a tornar a
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informação útil para que se possa atuar com eficácia e garantir a competitividade organizacional
(CALAZANS, 2006).
A Gestão da Informação (GI) é a coleta e gerenciamento de informação de uma ou mais
fontes e a distribuição desta para um ou mais interessados (KAUR, 2012). Para Detlor (2010),
Gestão da Informação é o gerenciamento de processos e sistemas que criam, adquirem,
organizam, guardam, distribuem e usam informação. Seu objetivo é ajudar pessoas e
organizações a acessar, processar e usar a informação eficientemente e efetivamente, fazendoas cumprir da melhor forma suas tarefas e manterem-se mais bem informadas.
O objetivo deste gerenciamento é melhorar o acesso e distribuição da informação,
fazendo com que sua coleta, tratamento e disseminação possam ser automatizados (RIBEIRO
et al., 2011). Detlor (2010) afirma que a visão e tratamento da informação como recurso
estratégico é fundamental para a perspectiva organizacional, pois muitas organizações
reconhecem o potencial valor da informação e a necessidade de estar ciente de quais fontes de
informação existem na organização e os custos associados na aquisição, guarda, processamento
e uso desta informação.
Para Braun e Mueller (2014), a informação é a base da gestão e do planejamento da
administração pública; a falta de acesso às informações e a falta de veracidade podem distorcer
ou ignorar fontes para a tomada de decisão. Assim, para uma eficiente tomada de decisão, o
gestor público necessita de informação explícita e disponível que possua qualidade eficaz, ou
seja, com o devido atributo para se alcançar o objetivo (NASCIMENTO; TOMAEL, 2012).
O status da eficiência como valor central no estudo da administração pública é
amplamente conhecido (RUTGERS; VAN DER MEER, 2010) e a eficácia é o principal
objetivo do instituto de compras públicas, a fim de prover melhores serviços ao público (MAN
et al, 2014).
É fundamental para a perspectiva organizacional da gestão da informação tratar a
informação como recurso estratégico (DETLOR, 2010). Assim, ao considerar que num
processo de desenvolvimento de um projeto, por exemplo, existem diversas tarefas conjugadas,
uma falta de informação ou uma modificação da informação que é utilizada pelas tarefas
interdependentes pode causar retrabalho (SILVA, 2010).
Portanto, é extremamente importante gerenciar a informação e disponibilizá-la na fase
preliminar da elaboração de convênios e contratos. Em relação aos convênios, as informações
necessárias à sua celebração estão contidas no Art. 116 da Lei nº 8.666/1993, dentre elas: a

ISBN: 978-85-5806-000-4

identificação do objeto a ser executado, metas a serem atingidas, etapas ou fases de execução,
plano de aplicação dos recursos financeiros.

2.4 Retrabalho

Em um ambiente complexo, onde muitas atividades com muitas etapas ocorrem
simultaneamente, frequentemente erros, omissões e mal entendidos causam resultados
indesejados que precisam ser refeitos (HEGAZY et al., 2011). Segundo Love (2002, citado por
Hwang et al, 2014), o retrabalho pode ser definido como o esforço desnecessário em refazer
um processo ou atividade que foi incorretamente realizada da primeira vez.
Muitos estudos abordam o tema nas áreas de construção civil e produção de bens, que
definem o retrabalho como uma das preocupações mais comuns em projetos de construção
(Hwang et al, 2014). Segundo Love et al. (2009), mudanças no design, defeitos e falhas
contabilizam 79% do custo total de retrabalho de um projeto, e desta porcentagem, falhas pela
omissão, que é a falha em seguir uma determinada tarefa, correspondem sozinhas a 38% desse
total.
Segundo Silva e Severiano Filho (2011), o retrabalho, em uma entidade pública, pode
ter como fator gerador diversos aspectos, tais como a ausência de treinamentos, falta de
capacitação técnica, falta de um adequado organograma funcional ou ausência de um fluxo
processual correto. Kennedy et al. (2013) argumenta que Lévárdy e Browning (2009) sugerem
5 causas para o retrabalho: sequenciamento ineficaz de atividades, atividades inexistentes,
comunicação deficiente, mudanças no insumo e erros.
O estudo do comportamento do processo de retrabalho pode auxiliar a evitar que
problemas já ocorridos venham a se repetir (BETTIO, 2012). Em relação à elaboração de
convênios e contratos, reduzir o retrabalho é importante, pois agiliza a liberação de recursos, a
compra de bens, a contratação de serviços e o início de parcerias/projetos.

3

Métodos

Para o presente estudo, foi realizada uma pesquisa exploratória, no âmbito da
Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, a fim de identificar e
quantificar a ocorrência de retrabalho na formalização de convênios e contratos.
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A pesquisa foi realizada nos meses de novembro e dezembro de 2014, na qual foram
analisados os pareceres emitidos no ano de 2013, que totalizaram 576 processos. Desse total,
não foram alvo de análise aqueles que já ultrapassaram a fase inicial de elaboração dos acordos,
tais como os processos referentes a aditivos contratuais (prorrogação de prazo ou
acréscimo/decréscimo quantitativo) e consultas sobre assuntos diversos. Através da leitura dos
pareceres emitidos, foi possível identificar a necessidade de se alterar e/ou retrabalhar parcial
ou totalmente cada processo.

4

Resultados e discussão

No ano de 2013 foi analisado pela Procuradoria Federal junto ao IFES um total de 576
processos. A obrigatoriedade deste tipo de análise advém do Art. 38 da Lei nº 8.666/1993, que
estabelece que as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos,
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da
Administração. Assim, analisados os processos e observada a necessidade de alteração,
constam nos referidos pareceres as recomendações de adequação a serem realizadas.
A Tabela 1 demonstra os tipos de processos analisados, quantificando sua ocorrência.
Os processos identificados como Aditivos e Outros não foram analisados para este estudo, dado
já terem passado da fase inicial de elaboração. Os aditivos são referentes a prorrogações de
prazos de vigência e/ou acréscimos e supressões contratuais. Os processos identificados como
Outros referem-se a consultas diversas endereçadas à Procuradoria, tais como consultas sobre
legislação de pessoal, processos administrativos disciplinares, solicitação de ressarcimento ao
erário, aplicação de penalidades, entre outros.
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Tabela 1 – Quantidade de processos analisados no ano de 2013
Tipo de processo

Quantidade

Percentual (%)

Pregão

191

33,16

Aditivo Contratual

111

19,27

Inexigibilidade

30

5,21

Dispensa de Licitação

23

3,99

Concorrência

10

1,74

Tomada de preços

10

1,74

Convênio/Parceria/Cooperação 32

5,56

Outros

169

29,32

TOTAL

576

100

Fonte: Dados do autor
Conforme se observa, o pregão foi o tipo de processo mais analisado, representando
mais de 33% do total. Os termos de cooperação/parceria/convênios totalizaram 5,56% do total
analisado. Entretanto, embora represente a maioria dos processos analisados, a ocorrência de
retrabalho nos processos de pregão foi menor do que naqueles referentes aos termos de
cooperação/parceria/convênios. Comparado com a quantidade destes processos analisados,
representou quase 70% do seu total, como demonstrado na Tabela 2.
Tabela 2 – Quantidade de processos nos quais foi identificada a necessidade de
retrabalho
Total

Necessidade de Percentual do total

analisado

retrabalho

analisado (%)

Pregão

191

23

12,04

Inexigibilidade

30

9

30

Dispensa de licitação

23

5

21,74

Concorrência

10

3

30

Tomada de preços

10

0

0

32

22

68,75

Tipo de processo

Convênio/Parceria/Coopera
ção

Fonte: Dados do autor.
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Do total de 191 processos de pregão analisados, apenas 12% necessitaram ser
retrabalhados, ou seja, necessitaram de algum tipo de alteração na sua elaboração. Com relação
aos processos do tipo tomada de preços, em nenhum destes foi necessária a realização de
alteração antes de seu prosseguimento.
Além de apresentarem o maior percentual de retrabalho em relação ao número de
processos analisados, os termos de cooperação/parceria/convênios foram os que mais
necessitaram de retrabalho total na sua elaboração, ou seja, retornaram ao solicitante para que
fossem realizados procedimentos imprescindíveis ao seu prosseguimento. O retrabalho parcial
não impediu o prosseguimento dos processos, porém antes de sua formalização, procedimentos
adicionais foram necessários. A figura 1 demonstra o percentual de retrabalho, parcial ou total,
necessário antes do prosseguimento de cada processo.

Figura 1 – Percentual de retrabalho pelo tipo de processo analisado.

Fonte: Dados do autor.
Do

total

de

processos

que

visavam

à

formalização

de

termos

de

cooperação/parceria/convênios houve um índice de retrabalho parcial de 40% e um índice de
retrabalho total de quase 30%. Nos processos de pregão e inexigibilidade de licitação, que
também apresentaram a ocorrência de retrabalho total, este índice não ultrapassou a casa dos
5%. Para os casos de concorrência e dispensa de licitação, somente a ocorrência de retrabalho
parcial foi identificada, representando 30% e 22%, respectivamente.
Ao se analisarem os motivos que levaram à necessidade de se retrabalhar os processos,
foram identificadas 4 causas: a necessidade de se incluir e/ou alterar cláusula e/ou item
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contratual, a necessidade de elaboração do edital e/ou do contrato, a necessidade de aprovação
do Plano de Trabalho (etapa essencial na formalização de convênios e acordos do tipo) e a
necessidade de alteração da forma de contratação. A figura 2 apresenta a porcentagem de
ocorrência das causas do retrabalho pelo tipo de processo.

Figura 2 - Causas do retrabalho pelo tipo de processo analisado

Convênio/Parceria/C
ooperação
Necessidade de incluir ou
alterar Cláusula / Item

Concorrência

Necessidade de elaborar
Edital e/ou Contrato

Dispensa

Necessidade de
aprovação do Plano de
Trabalho

Inexigibilidade
Pregão
0%

50%

100%

Fonte: Dados do autor.
Com relação aos processos referentes a concorrência e dispensa de licitação, 100% dos
que foram retrabalhados tiveram como causa a necessidade de alteração ou inclusão de cláusula
ou item na minuta de contrato. Quanto ao pregão e inexigibilidade, além da necessidade de
incluir cláusulas ou itens ao contrato, houve também a necessidade de se elaborar a minuta de
edital ou do contrato, pois estes não constavam da análise inicial dos processos.
Já nos processos referentes à formalização de termos de cooperação/parceria/convênios,
além das causas anteriormente citadas, um deles teve que retornar ao solicitante para a alteração
da forma de contratação. Contudo, o principal motivo de retorno dos processos foi a falta de
aprovação do plano de trabalho, que é peça fundamental nestes tipos de processo.

5

Conclusão

O presente estudo possibilitou traçar um panorama da ocorrência de retrabalho nos
processos que visam à formalização de convênios e acordos do tipo e de contratos
administrativos no âmbito de uma instituição federal de ensino. Em média, 20% dos processos
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necessitaram ser retrabalhados de alguma maneira. Tal aspecto evidencia a necessidade de
disponibilização prévia de informações precisas e corretas nos procedimentos administrativos.
A realidade observada evidencia que a falta ou modificação da informação a ser
utilizada tem como consequência o retrabalho. A incidência de retrabalho, principalmente na
formalização de convênios e acordos, está diretamente relacionada à falta de informação ou à
busca desta, uma vez que a causa principal da ocorrência de retrabalho foi a ausência de um
plano de trabalho aprovado, cuja necessidade está explicitamente disposta na legislação. Quanto
aos outros tipos de processos, verificou-se a maior ocorrência da necessidade de alterar ou
incluir cláusulas ou itens do contrato, o que também está ligado à falta de informação prévia.
Uma das possibilidades de diminuir este tipo de problema é disponibilizar previamente
as informações necessárias para uma correta instrução processual. Muitas instituições elaboram
e disponibilizam no âmbito organizacional, e até na internet, manuais para a elaboração de
convênios e contratos, tais como o TCU e o Ministério do Planejamento e do Desenvolvimento
Agrário. Além disso, a disponibilização de modelos de minutas de contratos e convênios
poderia diminuir a necessidade de alteração e inclusão de cláusulas anteriormente não
estabelecidas nestes tipos de processo.
Tais providências visam à solução pontual destas situações de retrabalho, o que não
diminui a necessidade de providências sistêmicas. O que acontece hoje é que cada unidade/setor
da Instituição é responsável por elaborar seus contratos e termos de convênios. A possibilidade
de criação de um escritório ou setor incumbido principalmente destas funções proporcionaria
uma maior especialização do trabalho, o que poderia reduzir a incidência e a necessidade de se
refazer tais etapas/atividades.
Sendo assim, a partir do conhecimento da existência do problema, além de um esforço
individual daqueles envolvidos nas ações, é primordial que a organização entenda os malefícios
causados por esta situação e proporcione aos envolvidos maneiras de reduzir a ocorrência.
Entender a situação como sistêmica pode incentivar a organização a criar departamentos
especialmente designados para diminuir este tipo de problema.
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1. Introdução
Neste artigo são analisadas de forma comparada a prática política dos vereadores de
Campos dos Goytacazes e Macaé, os municípios mais importantes da região Norte Fluminense
e que recebem a maior receita de rendas petrolífera de todos os municípios petrorentistas
brasileiros, Quissamã e São João da Barra, também fortemente impactados pela produção e
extração de petróleo, a luz do que a literatura vem chamando de Nova Cultura Política.
Foram utilizados quatro indicadores de Nova Cultura Política: Associativismo;
Mobilização Sociopolítica; Exposição à Mídia; e Conservadorismo.
A partir das considerações acima, o artigo foi dividido em sete seções. A primeira é a
introdução. Na segunda, são realizadas algumas considerações teóricas sobre Nova Cultura
Política, iniciando pela reforma do Estado brasileiro e o processo de democratização. Na
terceira é feita uma breve caracterização socioeconômica das cidades médias (Campos e Macaé)
e das cidades pequenas (Quissamã e São João da Barra). Na quarta seção foi realizada uma
exposição das funções de um Vereador, colocado como um importante Administrador Público.
Na quinta é feita a exposição da metodologia de pesquisa utilizada. Na sexta são feitas as
análises das práticas políticas separadas por indicadores. Por fim, na sétima seção, são feitas
algumas considerações finais.

2. Reforma do estado, democracia e nova cultura política

Nas duas últimas décadas do século XX, diversos países no mundo, principalmente os
emergentes, passaram por um processo de democratização política, dentre eles, o Brasil com a
reforma do Estado nos anos 90.
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Em todos os países a chamada “terceira onda de democratização, foi categorizada pela
capacidade de mobilização de diversos setores da sociedade civil, que reivindicavam seu direito
de participação política” (ROCHA, 2009). Assim como também houve reivindicação de
participação no que a língua anglo-saxônica chama de Policy, que seria equivalente a Políticas
Públicas. “Esses atores argumentavam, cada qual com ênfases e justificativas específicas, que
a descentralização se relaciona positivamente com a democracia, eficiência e inovação na
gestão pública” (ROCHA, 2009).
E, assim como toda a descentralização político-administrativa, a do Brasil fortaleceu as
instituições políticas locais. Segundo Rocha (2009), o fortalecimento do poder local e a
institucionalização de espaços da sociedade civil no processo de tomada de decisões poderiam
aumentar a eficiência das ações do governo, além de neutralizar os interesses corporativos da
burocracia e as relações clientelistas dos políticos. O fortalecimento do poder local ainda ajuda
ao poder público a perceber as verdadeiras demandas de cada localidade e, logo, ajuda a
aumentar a eficácia das ações públicas. Além de fortalecer mecanismos de transparência e
facilitar a fiscalização e a participação dos cidadãos através do Accoutability (dever de prestar
contas do estado) e Responsiveness (preocupação em ser eficiente e atender aos interesses os
cidadãos).
Apesar de a descentralização ser apontada como solucionadora de problemas da
democracia e da gestão pública não foi assim que aconteceu. “A distância que separa o que se
almejou do que efetivamente se alcançou é algo a ser mensurado” (ROCHA, 2009). E o que se
tem até o momento são dois caminhos controversos ao avaliar os governos locais e os sistemas
de democracia participativa.
Os institucionalistas acreditam que para haver democracia não há necessidade de uma
cultura democrática, ou seja, o Estado é total responsável pela “mobilização social e
incentivador de redes cívicas” (ROCHA, 2009). Em contrapartida, os culturalistas acreditam
que as características culturais influenciam no funcionamento da democracia e são importantes
para o estabelecimento da mesma.
Segundo Rocha (2009), a análise culturalista possui duas vertentes. Em uma a
participação democrática é analisada pela ótica da sociedade civil, enfatizando o declínio do
capital social, e em outra pela aparição de uma nova ideologia, novas formas de participação,
enfatizando o aumento do capital social.
A primeira vertente tem Robert Putnam como um dos principais autores. Segundo
Rocha (2009) ele acredita no declínio do capital social e até concorda “que outras formas de
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participação acabam se desenvolvendo, como, por exemplo, organizações de defesa do meio
ambiente, grupos feministas, terceiro setor [...]. No entanto refuta que estariam se configurando
novas formas de organização cívica” (ROCHA, 2009). Putnam baseia-se na ideia de que essas
novas relações são incapazes de permanecerem por um longo período, são incapazes de
produzir efeitos duradouros e, portanto, não fortalecem o capital social.
A outra vertente tem como principal autor Terry Clark. Nessa defende-se a emergência
de uma nova cidadania política marcada pelo surgimento de novas formas de participação e
mobilização social. Uma maior ênfase nos direitos individuais e uma maior aceitação das
diversidades comportamentais.
Segundo Sérgio de Azevedo, Orlando dos Santos e Luiz Ribeiro (2009) o surgimento
dessa nova cultura política esta associado às transformações políticas, sociais, culturais,
institucionais e econômicas relacionadas à globalização, sendo mais propício o seu surgimento
em locais onde há ascensão de valores pós-materialistas em sociedades que atingiram
determinados níveis de desenvolvimento econômico.
Essa nova cidadania política,
“associaria valores pós-modernos, com ênfase na defesa dos direitos individuais,
maior tolerância para diferentes padrões de comportamento, abertura para
experimentação no plano individual, menor grau de subordinação às normas
preconizadas pelo Estado, muitas vezes, acompanhado de postura canônica no
referente às políticas econômicas. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que enquanto nas
áreas mais urbanizadas, especialmente habitadas por setores homogêneos com maior
capacidade de inserção social e econômica, tenderiam a prevalecer traços dessa
cidadania pós-moderna, nas demais áreas urbanas, em contraposição, tenderiam a
prevalecer os valores da cidadania clássica hegemônica do século passado, composta
por suas dimensões jurídicas, política e social e sua inerente fricção entre a dimensão
civil (direitos individuais) e cívica (direitos coletivos)” (AZEVEDO; SANTOS;
RIBEIRO, 2009).

Além das características citadas, a NCP “apresentaria uma agenda nova com maior
preocupação com a eficácia e legitimidade governamental, sem crescimento do aparato
burocrático do Welfare State, como também com as prestações de contas públicas com
responsabilidades (Accontability)” (AZEVEDO; SOUZA, 2014).

3. Caracterização das cidades médias e cidades pequenas
A região Norte fluminense – formada pelos municípios de Campos dos Goytacazes,
Cardoso Moreira, São Fidélis, São João da Barra, São Francisco do Itabapoana, Macaé,
Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus – tinha 699.292 habitantes (4,86% da população
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total estadual), em 2000. Entre 2000 e 2010 esta população cresceu a um ritmo médio anual de
1,97%, alcançando, no último Censo, 849.515 habitantes (5,31% da população estadual).
Campos dos Goytacazes, cuja população aumentou de 407 mil habitantes em 2000 para
463 mil habitantes em 2010, permanece como o maior município da região, concentrando, de
acordo com os resultados do Censo Demográfico de 2010, 54,59% da população regional.
O segundo maior município é Macaé, a capital do petróleo. A população deste município
aumentou de 132 mil para 206 mil habitantes, entre 2000 e 2010, tendo esse aumento se dado
a um ritmo médio anual de 4,55%.
Quissamã, que no Censo Demográfico de 2000 tinha pouco mais de 13 mil habitantes
ultrapassa, em 2010, a casa dos 20 mil habitantes; um crescimento populacional bastante
acelerado e em torno de 4% ao ano.
São João da Barra tinha 18.665 habitantes, em 1980, alcança 32.747 habitantes em 2010.
Nesse período, o crescimento populacional foi influenciado não apenas pelo dinamismo
econômico da indústria extrativa de petróleo, mas também pela chegada dos megaprojetos de
infraestrutura de grande impacto.
Campos e Macaé tinham suas economias girando em torno da produção da cana de
açúcar. A partir da década de 70, essas cidades sofreram uma reestruturação econômica tendo
sua economia, a partir de então, baseada na exploração e produção de petróleo.
Um dos impactos mais relevantes dessa reestruturação econômica é o recebimento de
expressivas receitas provindas da exploração e produção de petróleo. Em 2014, Campos
recebeu de Royalties e Participações Especiais R$ 1,1 bilhão e Macaé recebeu R$ 534 milhões.
Dos 969 municípios petrorentistas brasileiros, Campos e Macaé recebem 22,3% de toda a renda
petrolífera distribuída, ocupando o 1º e o 2º lugar no ranking nacional de municípios
petrorentistas em 2014.
São João da Barra e Quissamã, municípios vizinhos e também receptores de expressivas
receitas de rendas petrolíferas, tiveram como impactos indiretos da atividade petrolífera o alto
investimento em megaprojetos de infraestrutura (Superporto do Açu e Complexo Logístico
Farol/Barra do Furado) e atração de empresas não só da área petrolífera, mas também de
empresas de ramos diferenciados. Em 2014, São João da Barra recebeu R$ 211 milhões ficando
em 7º no ranking nacional, enquanto Quissamã recebeu R$ 93 milhões ficando em 19º no
ranking.
Todo esse desenvolvimento e levando em consideração que a receita desses municípios
é alta, em comparação a maioria dos municípios brasileiros, faz com que esses municípios se
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destaquem e exijam da Administração Pública uma maior organização e uma maior atenção ao
planejamento.

3. Vereador: um dos mais importantes administradores públicos

O Vereador é o agente político representante do povo no Legislativo municipal. Ele tem
que fiscalizar os atos de todo poder Executivo no que diz respeito à administração e os gastos
com o Orçamento Municipal. Outra responsabilidade é fiscalizar a cidade e levar as reuniões
da Câmara Municipal assuntos a serem discutidos em prol da melhoria da infraestrutura da
cidade.
O Vereador também deve trabalhar em função da melhoria da qualidade de vida da
população. Ele deve propor indicações através das reivindicações feitas pela população. Ele é
o mediador entre população e o Poder Executivo. Cabe ainda aos Vereadores elaborar, apreciar,
alterar ou revogar as leis para a Lei Orgânica do Município.
De quatro em quatro anos ocorre eleições municipais, nas quais são eleitos os
Vereadores de todos os municípios Brasileiros. O mandato dos vereadores possui o prazo de
04 anos e a reeleição é ilimitada. A quantidade de Vereadores que compõe o corpo Legislativo
Municipal é definida de acordo com a quantidade de habitantes que o Município possui.
Segundo a Emenda Constitucional Nº58 (2009), a quantidade mínima de vereadores será de 09
membros em municípios até 15.000 habitantes e de no máximo 55 membros nos municípios
com mais de 8.000.000 de habitantes.

4. Materiais e métodos

A pesquisa foi realizada durante os anos de 2014 e 2015 nas câmaras municipais de
Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã e São João da Barra. Devido ao não
comparecimento de alguns vereadores durante o período de pesquisa obteve-se alguns
insucessos, como mostra a Tabela 1. Dessa forma, de sessenta vereadores conseguimos aplicar
para quarenta e oito.
Tabela 1: Número total e número de Vereadores entrevistados por Município (2014)
Município/Número

de Número

total

de Número

de

Vereadores

Vereadores

entrevistados

Campos dos Goytacazes

25

22
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Vereadores

Macaé

17

10

São João da Barra

9

7

Quissamã

9

9

Total

60

48

Fonte: UENF (2014)
Utilizamos como instrumento um questionário com cento e vinte e seis perguntas sobre
política e cidadania, crenças religiosas, vida pessoal e pública dos vereadores, assim como
perguntas sobre os seus respectivos mandatos. O objetivo do questionário foi coletar
informações para análise em perspectiva comparada a prática política dos vereadores dos
municípios selecionados.
Com o objetivo de analisar a prática política dos cidadãos da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro (RMRJ) em comparação aos dos Pólos Regionais do Norte Fluminense, Azevedo
e Souza (2014) utilizaram indicadores de Associativismo, Mobilização, Exposição à mídia e
Socialização Secundária, que são indicadores determinantes da Cultura Política. Nesse trabalho
não utilizaremos o indicador Socialização Secundária, pois estamos pesquisando vereadores e
não a sociedade. Além desses, em outro trabalho, Azevedo, Tonella e Souza (2015) estimaram
mais um indicador, que vamos utilizar neste trabalho também, para analisar e comparar o nível
de conservadorismo entre Campos dos Goytacazes e Maringá (PR). É importante ratificar que
diferente das pesquisas citadas o objeto dessa pesquisa é a prática política dos Vereadores e não
a dos Cidadãos.
6. Prática política
6.1. Associativismo
A análise do Grau de Associativismo é um índice composto e foi calculado como a
proporção ou grau de intensidade de participação de Vereadores em algum sindicato, grêmio
ou associação profissional; em igreja ou organização religiosa; em algum grupo desportivo,
cultural ou recreativo; associação em defesa ao meio ambiente; e outro tipo de associação
voluntária. Diferente de Azevedo e Souza (2014) não foi incluído a participação em partidos
políticos por, obrigatoriamente, todos estarem inscritos em algum partido.
As análises foram feitas a partir do grau de intensidade de participação dos indivíduos
nas diferentes formas de associação. Assim como Azevedo e Souza (2014), os fatores de
ponderação variaram de 0 (nunca participou) a 3 (participa ativamente), ou seja, o índice varia
de 0, onde nenhum vereador participa de qualquer das formas de associativismo citadas acima,
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a 3, onde os vereadores participam ativamente das formas de associativismo presentes no
questionário.
Tabela 2: Intensidade de Associativismo segundo tipo de organização em Campos dos
Goytacazes, Macaé, Quissamã e São João da Barra
Formas de Associativismo

Campos dos

São João

Macaé

Quissamã

Sindicato, grêmio ou associação profissional 1,67

1,5

1,13

0,57

Igreja ou organização religiosa

2,14

2,2

2,25

1,57

Grupo esportivo, cultural ou recreativo

1,76

1,6

1,29

1,43

Associação em defesa do meio ambiente

0,95

1,5

1,38

1,57

Outra associação voluntária

1,43

2

1

1,86

Média

1,59

1,76

1,41

1,40

N

22

10

9

7

Goytacazes

da Barra

Fonte: UENF (2014/2015)
Escala: (3) Sim, participo ativamente; (2) Sim, mas não participo; (1) Não, mas já participei;
(0) Não, nunca participei
De uma forma geral os índices de associativismo religioso, forma mais clássica de
associativismo, foram altos em todos os municípios, superando em todos a média municipal.
Isso comprova o que Azevedo, Santos e Ribeiro (2009) colocaram quando afirmaram que o
associativismo religioso tende a ser mais forte em áreas urbanas não metropolitanas. A cidade
que aparece com maior índice de associativismo religioso é Quissamã (2,25).
Em relação à associação a ‘Grupos esportivos, culturais ou recreativos’, que se destacam
por ser uma forma de associação distante do Estado e da Igreja, os índices ficaram em torno da
média, com destaque a Campos dos Goytacazes (1,76) que superou os índices de todos os
municípios.
Quanto à intensidade média de associativismo dos municípios, Macaé aparece na frente
com 1,76 e Campos em segundo com 1,59. Quissamã e São João da Barra aparecem
praticamente empatados com 1,41 e 1,40, respectivamente.

Mobilização sociopolítica

O índice de Mobilização Sociopolítica também é um índice composto. Para tal
estimativa foram consideradas informações referentes à assinatura de abaixo-assinados/ boicote
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de produtos por razões políticas, éticas ou ambientais; participação em manifestações sociais;
participação em ato público ou ação em defesa do meio ambiente; e participação em fórum ou
grupo de discussão através da internet.
No índice de Mobilização Sociopolítica os fatores de ponderação variaram de 0 (não,
nunca) a 3 (sim, no último ano), ou seja, o índice varia de 0, onde nenhum vereador utiliza
qualquer das formas de mobilização citadas acima, a 3, onde os vereadores utilizam ativamente
das formas de associativismo presentes no questionário.
Tabela 3: Intensidade de Mobilização segundo tipo de modalidade em Campos dos
Goytacazes, Macaé, Quissamã e São João da Barra
São

Campos
Formas de Mobilização

dos

Macaé Quissamã

Goytacazes
Assinar abaixo assinado

João
da
Barra

2,39

2,56

2

2,29

e/ou ambientais

1,19

2,22

0,63

1,33

Participar de manifestação social

2,40

2,9

1,89

2,29

meio-ambiente

1,76

2,3

2,11

2,14

Participar em fóruns pela internet

1,23

1,9

1,56

1

Média

1,79

2,38

1,64

1,81

N

22

10

9

7

Boicotar produtos por questões políticas, éticas

Participar de ato público ou ação em defesa ao

Fonte:

UENF

(2014/2015)

Escala: (3) Sim, no último ano; (2) Sim, em anos anteriores; (1) Não, mas poderia; (0) Não,
nunca
Nos quatro municípios, ‘Assinar abaixo assinado’ aparece com um índice acima de 2,0
e acima da intensidade média, com destaque para Macaé (2,56) e Campos (2,39). Em oposição,
‘Participar em fóruns pela internet’ aprece em todos os municípios abaixo da intensidade média
de mobilização.
Na forma de mobilização ‘ Participar em manifestação social’ todos os municípios
apresentaram uma intensidade alta. Macaé obteve praticamente 3 de intensidade, o que mostra
que a maioria de seus Vereadores participou de algum movimento no último ano.
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A intensidade média de mobilização nas cidades médias foi maior que nas cidades
pequenas. Campos (1,79) e Macaé (2,38) aparecem em destaque ao se comparar com São João
da Barra (1,81) e Quissamã (1,64). Isso reforça a hipótese de que em cidades com um maior
grau de urbanização o índice de mobilização sociopolítica tende a ser maior, bem como a
conscientização das pessoas.
6.3. Exposição à mídia
Para a estimativa do índice de exposição à mídia foram consideradas informações
referentes intensidade em que os vereadores recebem informações sobre política através de
jornais, televisão, rádio e internet.
Nesse indicador os fatores de ponderação variam de 0 (nunca) a 4 (todos os dias), ou
seja, o índice varia de 0, onde nenhum vereador utiliza qualquer das formas de exposição à
mídia, a 4, onde os vereadores utilizam todos os dias das formas de Exposição à Mídia presentes
no questionário.
Tabela 4: Índice de exposição à mídia em Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã e
São João da Barra
Formas de Exposição à Mídia

Campos

dos

São

Macaé

Quissamã

3,95

3,80

3,33

2,29

Vê noticiários da televisão

3,72

3,80

3,78

3,57

Ouve os noticiários do Radio

2,54

1,89

2,22

2,14

e informações políticas

4,00

3,33

3,43

3,43

Média

3,55

3,21

3,19

2,86

N

22

10

9

7

Lê assuntos de política nos jornais

Goytacazes

João

da Barra

Utiliza a internet para saber notícias

Fonte:

UENF

(2014/2015)

Escala: (4) Todos os dias; (3) 3-4 dias por semana; (2) 1-2 dias por semana; (1)
Esporadicamente; (0) Nunca
Todos os municípios mostraram-se bastante expostos a mídia informativa. Campos se
destaca com uma intensidade média de 3,55. Enquanto São João da Barra (2,86) tem o menor
nível médio de exposição à mídia informativa em comparação aos demais municípios
pesquisados.
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Os vereadores de Campos aparecem mais expostos à mídia informativa que os
vereadores dos demais municípios, principalmente em ‘Utiliza a internet para saber notícias e
informações sobre políticas’.
A intensidade em que os vereadores de Campos e Macaé ‘Utilizam a internet para saber
notícias e informações sobre política’ e ‘Leem assuntos de política nos jornais’ foram iguais ou
superiores a intensidade que eles ‘Veem noticiários na televisão’ e ‘Ouvem noticiários no
rádio’, com exceção utilização da internet em comparação aos noticiários da televisão em
Macaé. Diferente das cidades pequenas que, parcialmente, tiveram o inverso do que foi obtido
nas cidades médias. Isso mostra que nas cidades médias os vereadores, em geral, demonstram
mais interesse ao procurar por informações mais detalhadas que nas cidades pequenas.
Considerando o fato que em jornais e blogs as informações possuem um maior detalhamento
em comparação aos noticiários de rádio e televisão.
6.4. Conservadorismo
Assim como Azevedo e Souza (2014), utilizamos perguntas sobre assuntos polêmicos a
fim de explicitar se os Vereadores possuem postura conservadora ou não. São estas perguntas
sobre a legalização da união entre pessoas do mesmo sexo, legalização da pena de morte,
legalização da maconha e aborto e sobre o favorecimento ou não das cotas para negros e pobres.
Aqui os fatores de ponderação também variaram de 0 (Concordo Totalmente), onde os
vereadores são totalmente tolerantes; a 3 (Discordo Totalmente), onde os vereadores são
extremamente conservadores.
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Tabela 5: Intensidade de Conservadorismo segundo a forma em Campos dos
Goytacazes, Macaé, Quissamã e São João da Barra
Formas de conservadorismo

Campos dos
Goytacazes

Macaé

Quissamã

São João da
Barra

Legalização da União Homo afetiva

2,14

0,06

1,86

1

Legalização da Pena de morte

2,18

2,6

1,44

2,14

Legalização da Maconha

2,81

2,2

2,25

2,71

Legalização do Aborto

2,55

2,11

2,67

2,14

Cotas para Afrodescendentes e Pobres

0,95

0,6

1

1,29

Médias

2,13

1,51

1,84

1,86

N

22

10

9

7

Fonte:

UENF

(2014/2015)

Escala: (3) Discordo totalmente; (2) Discordo parcialmente; (1) Concordo parcialmente; (0)
Concordo totalmente
Campos mostrou uma intensidade de conservadorismo alta e maior que os demais
municípios com 2,13. Em Campos apenas com relação as ‘Cotas para afrodescendentes e
pobres’ os vereadores se mostraram mais favoráveis.
A legalização da Maconha é um assunto em pauta em diversos países e já legalizado em
outros como Estados Unidos (24 Estados), Holanda, Chile e Uruguai, entre outros. Quanto a
essa forma os vereadores se mostraram extremamente conservadores nos quatro municípios.
Diferente das ‘Cotas para afrodescendentes e pobres’ em que os vereadores se mostraram mais
favoráveis.
Na ‘Legalização da Pena de morte’ e na ‘Legalização do Aborto’ os vereadores
mostraram se bastantes conservadores com intensidades acima de 2,0 em todos os municípios,
com exceção de Quissamã que teve 1,44 de intensidade de conservadorismo na legalização da
pena de morte.
Sabe-se da relação oposta dos movimentos para a legalização da união homoafetiva com
os movimentos religiosos, principalmente o Cristianismo. Sabendo disso nas cidades em que se
obteve um maior associativismo religioso naturalmente ter-se-ia um maior grau de
conservadorismo. Em Campos com intensidade de 2,14 de associativismo religioso essa
hipótese se confirmou tendo um alto índice de conservadorismo quanto à legalização da união
homoafetiva. Em Macaé com grau de associativismo religioso de 2,2, essa hipótese foi refutada
com praticamente total concordância em relação à legalização da união homoafetiva. Talvez o
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grau de urbanização elevado de Macaé permitiu a emergência de valores da NCP com mais
facilidade que nos demais municípios.
7. Considerações Finais
Neste artigo foram analisadas, em perspectiva comparada, as práticas políticas dos
vereadores de Campos dos Goytacazes e Macaé, as duas cidades médias mais importantes da
região Norte Fluminense, e de Quissamã e São João da Barra, duas cidades pequenas que
também recebem impactos diretos e indiretos da indústria petrolífera na região.
As informações que subsidiaram as análises são primárias, coletadas em pesquisas de
campos realizadas em Campos, em 2014, e em Macaé, São João da Barra e Quissamã, em 2015.
Foram utilizados indicadores de NCP: Associativismo, Mobilização Sociopolítica, Exposição
à Mídia e Conservadorismo.
A intensidade média de Associativismo é média nos quatro municípios. Destaque para
Macaé (1,76) e para Campos (1,59). A forma de associativismo que mais se destacou foi o
associativismo religioso que nos quatro municípios foi maior que a intensidade média
municipal.
Na Mobilização Sociopolítica a intensidade média nos quatro municípios se mostrou
elevada e em comparação com a intensidade média de Associativismo foi superior nos quatro
municípios. Sendo a participação em manifestação social seu principal componente.
Nos graus de Exposição à Mídia Informativa as intensidades médias são extremamente
altas nos quatro municípios. As cidades médias superaram a cidades pequenas. Assim como em
Exposição à Mídia, no grau de conservadorismo as intensidades médias foram elevadas, sendo
a ‘Legalização da Maconha’ o principal componente nos quatro municípios. Os vereadores
campistas são os mais conservadores em comparação com os demais municípios.
Ainda que pequena e em parcialidade, percebe-se uma diferença entre os resultados das
práticas políticas dos vereadores das cidades médias em comparação com as cidades pequenas,
talvez pela emergência da NCP em cidades com maior grau de urbanização e com indivíduos
mais capazes de se inserir tanto social como economicamente.
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Resumo

A globalização permitiu a expansão do capitalismo. Com a industrialização a necessidade de
transporte tanto de mercadorias quando de pessoas, tornou-se primordial ocorrendo por
intermédio do uso dos modais. No Brasil o modal rodoviário é o mais utilizado por ser o único
que atende as necessidades do país. Essa escassez de opção acaba deixando este modal
sobrecarregado, ocasionado o aumento do número de veículos trafegando todos os dias pelas
rodovias do país, consequentemente o número de acidentes acompanham esta realidade. Os
acidentes de trânsito são responsáveis pela morte de milhões de pessoas, sendo apontada como
a 10° causa de óbitos no mundo no ano de 2008 (FERRAZ et al, 2012). Anápolis destaca-se
por sua localização privilegiada e pelo incentivo de programas do governo que contribuíram
para a transformação do município em um importante polo industrial. Porém essa concentração
de indústrias ocasionou no aumento do tráfego de trânsito e na mesma direção seguem os
acidentes de trânsito. Este estudo se propõe a estudar o transporte rodoviário e identificar os
fatores contribuintes para a acidentalidade de transito na BR- 153 no perímetro do município
de Anápolis-GO nos anos de 2010 a 2012.

Introdução

A expansão da indústria automobilística associada ao baixo preço dos produtos
derivados do petróleo garantiu a consolidação do modal rodoviário no mundo na década de 50.
No Brasil, a preferência por esse modal advém também na mesma época junto com a
implantação da indústria automobilística e com a mudança da capital federal para a região
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centro-oeste durante o governo de Juscelino Kubitschek, que viabilizou a construção e
pavimentação das varias rodovias (SCHROEDER e CASTRO, 1996).
Esse modal expandiu-se de tal modo, que hoje é o único a abranger grande parte do
território, sendo responsável por mais de 60% do total de cargas transportadas no país. Porém
a falta de planejamento e investimento, além de sobrecarregar o fluxo do trânsito resulta no
aumento dos acidentes de trânsito.
A acidentalidade de transito é um grave problema, devido ao numero exorbitante de
mortes prematuras e de inúmeras vitimas incapacitadas ou com algum tipo de sequela. Segundo
o Ministério da Saúde (MS, 2010) em 2008 no Brasil os acidentes de transito foram
responsáveis pela morte de 36 mil pessoas. Representando um custo estimado de 31,42 bilhões
de reais, o que corresponde em media 1,23% do PIB brasileiro deste ano.
Estima-se que no ano de 2012 houve mais de1 milhão de acidentes e em torno de 500
mil feridos (FERRAZ et al, 2012).
Os acidentes de trânsito a tempos atrás eram considerados como eventos causais que
aconteciam independentemente de outros fatores. Porém hoje com uma visão cientifica e
racional e possível afirmar que esses acidentes agregados às ações práticas adequadas, são
previsíveis e podem ate serem evitados (FERRAZ et al., 2012). Em um acidente de transito é
possível identificar vários fatores que determinam a sua causa.
A quantificação da acidentalidade de trânsito e de fundamental importância, através dela
e possível á identificação dos fatores de risco que promovem o acometimento do mesmo. Os
conhecimentos destes dados possibilitam a adoção de métodos que visam á redução dos
acidentes, mortes e feridos no trânsito, como por exemplo, a segurança viária.
Anápolis é um dos municípios mais importantes do Estado de Goiás. Detentor do
segundo maior PIB do Estado e ocupa o terceiro lugar em maior quantidade populacional com
361.991 habitantes (IBGE, 2013). Considerado um dos maiores entroncamentos rodoviário do
país, devido a sua localização estratégica, com proximidade a duas capitais, tem seu perímetro
cortado pelas rodovias federais BR- 153,060 e 414 e pelas rodovias estaduais GO- 222 e 330 e
através do Porto Seco Centro-Oeste ou EADI – Estação Aduaneira Interior por meio de um
ramal da ferrovia Centro Atlântica é interligado ao Porto de Santos.
Com base nas preposições citadas acima, esse estudo propõe-se analisar os fatores que
influenciaram os acidentes de trânsito na rodovia BR-153 no perímetro de Anápolis – GO em
2010, 2011 e 2012, baseando-se nos boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal do
Estado de Goiás – PRF-GO objetivando à identificação dos números de acidente de trânsito,
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discriminando quais são os agentes causadores dos acidentes de trânsito e apresentando os
trechos onde ocorre o maior índice de acidentalidade.

Materiais e métodos

Para a melhor compreensão deste trabalho, inicialmente foi realizada uma pesquisa
bibliográfica que de acordo com Lakatos e Marconi (2003), abrange todas as bibliografias
tornadas públicas, como por exemplo, livros, revistas, periódicos, dentre outros, para que se
obtivesse o embasamento teórico necessário. Como abordagem utilizou-se a pesquisa
quantitativa levando em consideração a análise dos dados coletados para a quantificação dos
seus resultados. Posteriormente foi realizada a pesquisa documental junto ao órgão competente,
que neste caso foi a Polícia Rodoviária Federal do Estado de Goiás (PRF-GO), a fim de colher
as informações e os relatórios dos acidentes de trânsito, que ocorreram na rodovia federal que
corta o município de Anápolis.
A BR 153 foi selecionada, devido a sua enorme extensão que abrange oito estados
brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste de São Paulo e de Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Pará) além de possuir um alto índice de acidentalidade de
transito (conforme demonstrado na tabela 1) e devido a sua importância econômica para o
município de Anápolis.

TABELA 1: Proporção de Vítimas nas rodovias no perímetro do município
de Anápolis-GO
Qtd.

RODOVIAS Qtd. Ferido Leve

Qtd. Ferido Grave

BR 060

1000

570

83

2762

BR 153

1165

777

184

2362

BR 414

541

422

90

879

Mortes

Total

Fonte: Polícia Rodoviária Federal – PRF. Banco de dados.
Planilha de comunicação de acidentes, 2010, 2011 e 2012. Adaptado pelos
autores
Através destas informações foi feita uma análise, com dados estatísticos, os quais foram
averiguados os fatores contribuintes para os acidentes ocorridos nesta rodovia.
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Resultados e Discussão

A rodovia BR-153 é a quarta maior rodovia federal do Brasil, abrange oito estados, têm
4.355 km quilômetros de extensão total. No perímetro de Anápolis, abrange desde o km 387 ao
km 444,9.

Figura 1- Quantidade de acidentes por quilômetro na rodovia BR – 153 no
perímetro do município de Anápolis-GO.

Uma análise de quilômetro a quilômetro dos dados dos boletins da PRF, apontaram que
o quilômetro compreendido entre o km 444 e 0 km 444,9 concentram-se o maior número de
acidentes no ano de 2012 e na somatória dos três anos pesquisados.
A maioria dos acidentes aconteceu com automóveis, no período diurno concentrando
em algumas horas do dia onde o fluxo do trafego é maior e com a pista seca. O tipo de acidente
com maior incidência foi do tipo colisão traseira,
Quanto ao estado físico das vitimas, apesar de serem constatados alguns óbitos a maior
incidência foi de vítimas feridas, a maioria do sexo masculino. O fator humano evidentemente
foi o maior causador de acidentes, seja pela falta de atenção, ingestão de bebidas alcoólicas,
alta velocidade dentre outras.

Conclusões

A análise dos dados possibilitou a identificação de vários fatores que contribuem para a
acidentalidade de transito, dentre eles, o trecho onde ocorrem mais acidentes, bem como o
horário e o período do dia e as condições das vias e o tipo de acidente. Notoriamente o fator
humano detém a atenção devido a sua participação ativa na maioria dos eventos.
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A identificação desses fatores nos permite expor as autoridades o seu conhecimento para
que as mesmas possam adotar medidas preventivas que visem á redução ou ate mesmo possa
evitar a sua ocorrência.
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1. Introdução
A globalização promoveu diversas mudanças nos contextos econômicos, financeiros e
industriais de todo o mundo, facilitando a integração entre os mercados de cada nação e
consequentemente promovendo o crescimento do comércio internacional.
De acordo com os relatórios de exportação e importação divulgados pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil mantém relações de comércio
internacional com mais de duzentos países, porém alguns deles se destacam pelo significante
volume de negócios, como é o caso da China que foi responsável por 18,04% de toda a
exportação brasileira no ano de 2014, seguida pelos EUA com 10,95%. A equidade negocial
com tal país é existente já que 16,30% de toda a importação realizada pelo Brasil em 2014 foi
oriunda da China, seguida pelos EUA com 15,27%.
Entretanto as relações com a China têm ido além do comércio internacional, e diversas
empresas chinesas optaram por ingressar no mercado brasileiro em diferentes áreas, tanto que
desde 2005 foram investidos mais de U$$ 28 bilhões no Brasil, de acordo com o Boletim de
Investimentos Chineses no Brasil realizado pelo Conselho Empresarial Brasil – China (CEBC).
(CEBC, 2013)
Tamanha concentração de transações econômicas com um único país merece atenção
pela importância que passa a representar para a economia brasileira, pois oscilações no mercado
chinês podem impactar diretamente o mercado brasileiro, tanto sob aspecto positivo quanto
negativo.
Outro fator gerador de impacto é o forte ingresso de empresas chinesas, já que são mais
competitivas do que empresas brasileiras, de acordo com a colunista Daniela Barbosa da revista
eletrônica Exame.com, porém desde o início de suas obras de implantação geram empregos e
incremento financeiro na economia brasileira.
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Mediante esse significativo volume de negócios, é plausível a realização de uma análise
sistêmica da relevância e dos impactos do estreitamento nas relações econômicas e comerciais
entre Brasil e China, sendo este o objetivo da presente pesquisa.
O presente trabalho utilizou uma metodologia de pesquisa exploratória, a partir da qual
foi desenvolvida e elencada uma seleção bibliográfica específica para o estudo da temática,
leitura, e discussão do tema selecionado. Inicialmente realizada uma pré-leitura para identificar
a existência das informações demandadas relacionados ao comércio internacional, e na
sequência foram selecionados os livros, artigos e textos referentes às relações comerciais entre
Brasil e China, as empresas chinesas instaladas no Brasil, e os dados acerca das transações de
importações e exportações para a realização de uma análise e interpretação dessas informações
com o intuito de elucidar o estreitamento das relações econômicas com a China e o ingresso de
empresas chinesas como sendo positivo ou negativo.

2. Comércio internacional
O comércio internacional ou comércio exterior surgiu da necessidade dos países em
suprirem carências decorrentes da desigualdade de produção ou disponibilidade de recursos em
seu território.
Segundo Maia (2001), O comércio internacional é uma necessidade, pois o ser humano
constatou que era mais viável fabricar dez produtos iguais do que sete diferentes, dando início
ao conceito de divisão do trabalho em que um indivíduo produz apenas um produto em
quantidade maior ao que precisa, para assim trocar o excedente por outros produtos que precise.
Sob tal contexto o comércio internacional favorece as relações de troca e a divisão de trabalho,
pois este é uma via de duas mãos, onde as vendas são representadas pelas exportações e as
compras, pelas importações.
Conceito semelhante sobre comércio internacional é apresentado por Luna (2000, p.
27):
Fluxo do intercâmbio de bens e serviços entre países ou empresas
desses países, resultantes em grande proporção da divisão internacional
do trabalho, as leis que regem o comércio internacional, as relações que
integram as entidades econômicas internacionais e a harmonização dos
interesses dos países entre si no campo do comércio.
Dessa forma entende-se o comércio internacional, também conhecido como comércio
exterior basicamente como uma ação necessária e viável para o suprimento das carências de um
país, utilizando primordialmente os meios de importação ou exportação de produtos,
commodities ou serviços.
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3. Atuação no comércio internacional
As relações internacionais do mercado brasileiro passaram a se desenvolver a partir da
década de 1990, com a abertura comercial realizada pelo presidente Collor pautada por uma
nova Política Industrial e de Comércio Exterior, implantada com o intuído de aumentar a
produção interna com a promoção das exportações, evitando assim as influências cíclicas da
demanda doméstica. Tal medida governamental incluiu a liberação das importações e permitiu
que empresas brasileiras importassem maquinários, equipamentos e tecnologias fundamentais
para a evolução de seus processos produtivos (BONELLI E BRITO, 1997).
Moreira (1999) avaliava que o processo de abertura comercial tinha produzido uma
mudança radical nos determinantes e na forma de operação das empresas estrangeiras no Brasil,
aumentando sua eficiência. A redução de barreiras comerciais teria aumentado a importância
das vantagens locacionais, agora concatenadas com escalas, produtos e processos mais
adequados e próximos dos níveis internacionais. A maior participação das empresas
estrangeiras teria sido resultado da sua maior eficiência técnica (ganhos de produtividade) e
alocativa, em particular, nos setores intensivos em capital.
As transações realizadas no mercado internacional formam um cenário positivo quando
há superávit na balança comercial, ou seja, quando as exportações são superiores às
importações, já que promove o ingresso de recursos estrangeiros no país.
O Balanço Internacional de Pagamentos registra as transações econômicas de um país
com o exterior, agrupadas segundo categorias (reais e financeiras) e segundo seus fatos
geradores (comércio de mercadorias, prestação de serviços, transferências e movimentos de
capital, nas formas de investimentos e financiamentos).
Segundo Rosseti (2003) a estrutura do Balanço Internacional de Pagamentos é definida
a partir da natureza das transações, que são realizadas pelos agentes econômicos. Agrupam-se
em transações correntes e movimentos de capital. As transações correntes dividem-se em
Balança Comercial, Balança de Serviços e Transferências unilaterais. O Movimento de capital
registra as entradas e saídas de capital, sob diversas modalidades.
A Balança Comercial divide-se em exportações de mercadorias, quando mercadorias
(na forma de bens tangíveis) produzidas no mercado nacional são vendidas para outros países,
e importações de mercadorias, quando mercadorias (bens tangíveis) produzidas no mercado
externo (em outros países) são adquiridas por agentes econômicos brasileiros.
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4. Relações internacionais entre Brasil e China
Atualmente o Brasil mantém uma forte e significativa relação comercial com a China.
Para analisar a relevância dessas relações econômicas internacionais é plausível avaliar a
relação de exportações e importações realizadas pelo Brasil com o mundo, e confrontar com a
relação de exportações e importações realizadas com a China. Os dados utilizados para compor
a tabela 1 foram retirados de planilhas referentes à série histórica de exportações e importações
brasileiras, e de planilhas referentes às exportações e importações realizadas especificamente
com a China, disponibilizadas pelo site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
A tabela 1 apresenta o montante de transações de exportações e importações realizadas
entre Brasil e China, e demonstra que cresceram 373,77%, saindo de U$$ 121,5 bilhões em
2003 para U$$ 454,2 bilhões em 2014.
A coluna Total abaixo da célula Exportações apresenta os valores anuais de exportações
realizadas pelo Brasil para todos os países, e em seguida a coluna China apresenta os valores
anuais de exportações somente para a China, e logo à frente seu percentual de participação das
exportações totais.
A coluna Total abaixo da célula Importações apresenta os valores anuais de importações
realizadas pelo Brasil oriundas de todos os países, e em seguida a coluna China apresenta os
valores anuais de importações somente oriunda da China, e logo à frente seu percentual de
participação das importações totais.

Tabela 1 – Relação de exportações e importações brasileiras no período 2003-2014
Exportações
Ano

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

73.203.222.075

96.677.498.766

118.529.184.899

137.807.469.531

160.649.072.830

197.942.442.909
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Importações
China

China (%)

4.533.363.162

6,19%

5.441.405.712

5,63%

6.834.996.980

5,77%

8.402.368.827

6,10%

10.748.813.792

6,69%

16.522.652.160

8,35%

Total

48.325.566.630

62.835.615.629

73.600.375.672

91.350.840.805

120.617.446.250

172.984.767.614

China

China (%)

2.147.801.000

4,44%

3.710.477.153

5,91%

5.354.519.361

7,28%

7.990.448.434

8,75%

12.621.273.347

10,46%

20.044.460.592

11,59%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

152.994.742.805

201.915.285.335

256.039.574.768

242.578.013.546

242.033.574.720

225.100.884.831

21.003.886.286

13,73%

30.785.906.442

15,25%

44.314.595.336

17,31%

41.227.540.253

17,00%

46.026.153.046

19,02%

40.616.107.929

18,04%

127.722.342.988

181.768.427.438

226.246.755.801

223.183.476.643

239.747.515.987

229.140.035.183

15.911.133.748

12,46%

25.595.419.005

14,08%

32.790.634.943

14,49%

34.251.274.099

15,35%

37.303.817.486

15,56%

37.344.631.066

16,30%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2014)

É notável uma aproximação e crescimento constante das transações comerciais entre
Brasil e China, em que o volume de exportações para a China não só acompanhou o crescimento
das exportações globais do Brasil, como também sua participação cresceu em relação a esses
totais.
Ao estabelecer um comparativo percentual, observa-se que as exportações brasileiras
totais cresceram 307,5% de 2003 a 2014, subindo de U$$ 73,2 bilhões para U$$ 225,1 bilhões,
enquanto as exportações especificamente para a China cresceram 895,93% durante o mesmo
período, subindo de U$$ 4,5 bilhões para U$$ 40,6 bilhões.
Observa-se ainda que as importações brasileiras totais cresceram 474,15% de 2003 à
2014, subindo de U$$ 48,3 bilhões para U$$ 229,1 bilhões, enquanto as importações
especificamente da China cresceram 1738,73% durante o mesmo período, subindo de U$$ 2,1
bilhões para U$$ 37,3 bilhões.
O gráfico a seguir apresenta o crescimento das exportações e importações anuais
realizadas com a China entre 2003 e 2014.
Gráfico 1 – Balança comercial Brasil e China
300.000.000.000
250.000.000.000
200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
50.000.000.000
0

Importação

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Exportação

Fonte: Autor

ISBN: 978-85-5806-000-4

Partindo do princípio que a saúde econômica e financeira do mercado exterior de um
país se concentra em obter superávit na balança comercial, os dados apresentados na tabela 1 e
representados no gráfico 1 podem ser considerados preocupantes ao analisar o que ocorre em
2014 quando as importações (U$$ 229,1 bilhões) realizadas da China superam o valor das
exportações (U$$ 225,1 bilhões) para o mesmo país, gerando um déficit na balança comercial.
Porém, de acordo com os relatórios de exportação e importação, um fator de forte
impacto é a diminuição de volume financeiro referente à exportação de petróleo, decorrente da
queda do preço do barril de petróleo que teve seu preço médio em 2014 cerca de 8,5% menor
que o preço médio de 2013, havendo ainda meses de baixas mais drásticas, como ocorrido em
novembro de 2014 que chegou a U$$ 74,40, preço 32% menor do que o mesmo período do ano
anterior que custava U$$ 110,11, conforme a relação da cotação histórica do barril de petróleo
divulgada pelo site Acionista.com.br. Ou seja, nesse caso o resultado negativo é decorrente da
oscilação do preço da commodity em questão, e não integralmente da queda de exportação para
a China. (ACIONISTA, 2015)
O gráfico 2 apresenta a participação da China no total de exportações e importações
realizadas pelo Brasil, e demonstra que as negociações com a China se desenvolveram
mutuamente, ainda que com ritmos diferentes, as exportações e importações cresceram no
decorrer dos anos.
Gráfico 2 – Participação da China no total de exportações e importações
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Fonte: Autor
No que se refere às exportações e importações brasileiras de produtos chineses foi
verificado um crescimento constante do comércio internacional entre tais países. Do valor total
exportado pelo Brasil em 2003 (U$$ 73,2 bilhões) a participação da China foi de 6,19%, e em
2013 anos essa participação subiu para 18,04% do total de exportações realizadas pelo Brasil
(U$$ 225,1 bilhões). No fator importação o crescimento não foi diferente, pois do total que o
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Brasil importou em 2003 (U$$ 48,3 bilhões) a participação da China foi de 4,44%, subindo
para 16,30% em 2013 do total de importações realizadas pelo Brasil (U$$ 229,1 bilhões).

5. Ingresso de empresas chinesas no mercado brasileiro
Referente à evolução das relações internacionais com a China, outro fator a ser analisado
é o significativo ingresso de empresas chinesas no mercado brasileiro.
Na nona edição da Carta Brasil-China de Fevereiro de 2014, o Conselho Empresarial
Brasil – China afirma que o Brasil é o país latino-americano que mais recebe investimentos
chineses, esclarecendo ainda que:
Somos o maior parceiro comercial da China na América Latina e, desde 2009, a China
é o principal parceiro comercial individual do Brasil no mundo. Em 2012, o país
tornou-se a principal fonte das importações brasileiras. Após queda de 2,1% em 2012,
o fluxo bilateral de comércio cresceu, entre janeiro e outubro deste ano, 11,1%,
atingindo US$ 71 bilhões. No acumulado de janeiro a outubro de 2013, as exportações
brasileiras para a China cresceram 12,4% e as importações originárias da China, 9,6%
(CEBC, 2014, p. 12).

Com o intuito de ampliar seu mercado consumidor no âmbito internacional, a China tem
ingressado no Brasil por meio de empresas de mineração, petrolífera, automobilísticas e de
produtos tecnológicos, ocasionando grande fluxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED) na
economia brasileira. O ato de uma empresa estrangeira investir capital no país denomina-se
Investimento Estrangeiro Direto. Salvatore (2001) trata Investimento Estrangeiro Direto como
investimentos em fábricas, bens de capital, terra e inventários que envolvam capital e
administração, e no qual o investidor retém controle sobre o uso do capital investido.
Investimento direto geralmente assume a forma de uma subsidiária ou controle de outra
empresa por meio da aquisição da maioria de suas ações. No contexto internacional,
investimentos diretos são comumente executados por corporações multinacionais engajadas em
manufatura, extração de recursos ou serviços.
Os investimentos chineses realizados no Brasil em 2013 foram de U$$ 3,6 bilhões,
dados estes expressos no Boletim de Investimentos Chineses no Brasil 2012 – 2013, realizado
pelo Conselho Empresarial Brasil – China (CEBC). Outro levantamento desta mesma
instituição apresenta que entre os anos 2010 e 2015 os chineses anunciaram projetos que somam
U$$ 68,5 bilhões para o país, dos quais já desembolsaram U$$ 24 bilhões. Consolidando essa
relação entre Brasil e China, a presidente do Brasil Dilma Rousseff e o presidente chinês Xi
Jinping, assinaram em Brasilia no dia 17 de julho de 2014 uma nota diplomática com 32
acordos. Acordos estes de diversos teores, tais como, acordos culturais, de ampliação do
número de estudantes chineses no Brasil e o de brasileiros na China, contudo, a maior parte
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destes acordos é voltada a movimentações econômicas, tais como a compra de aviões,
construção de instalações hidrelétricas, participação na construção de linhas ferroviárias,
participação conjunta em explorações petrolíferas. Nesses acordos a China se compromete a
comprar, da gigante aeronáutica Embraer, quarenta aviões comerciais para sua companhia aérea
Tinanjin Airlines e outros vinte aviões pequenos, pagos pelo banco Industrial and Commercial
Bank of China (CEBC, 2014).
Uma condicionante para a China é que os investimentos chineses no Brasil serão
diversificados entre empresas brasileiras, nas áreas de construção de vias férreas vitais, tal como
a que provavelmente unirá o Brasil e o Peru, dando uma saída assim para as exportações
brasileiras até a Ásia. O investimento chinês também será voltado à construção de uma fábrica
de baterias recarregáveis para automóveis e ônibus elétricos, uma linha de ultra alta tensão em
Belo Monte e uma central hidrelétrica no rio Tapajós, entre outras obras de infraestrutura. Além
desses acordos de investimentos, há ainda acordos de construção de satélites e acordos
bancários, que promoverá o ingresso de dinheiro chinês em instituições bancárias brasileiras.
(JIMENEZ, 2014)
Segundo um levantamento da Sociedade Brasileira de Estudos Empresas
Transnacionais (SOBEET), no período de 2004 até 2013 os chineses investiram por volta de
U$$ 30 bilhões no Brasil, distribuídos em mais de cento e trinta projetos produtivos, e outros
sete grandes investimentos chineses foram anunciados entre julho e dezembro de 2013 no
Brasil, dentre eles, um da BBCA Group com a previsão de 320 milhões de dólares em
investimentos na cidade de Maracaju, no Estado de Mato Grosso do Sul com a implantação de
uma planta de processamento de milho, com capacidade para 600.000 toneladas de grãos.
Contudo vale salientar que junto a esta estratégia de investimento acompanha a previsão de
destinar 60% da produção ao mercado chinês e 40% ao consumo doméstico. (SOBEET, 2014)
Os investimentos chineses passaram a ser tão vultuosos que foi necessário a
interferência governamental, pois segundo Jimenez (2014), mediante uma relevante velocidade
em que os chineses passaram a adquirir fazendas brasileiras para investimento em produção
agrícola, em 2011 o Governo brasileiro sob o argumento de proteção da segurança nacional,
restringiu os investimentos estrangeiros em compra de grandes propriedades brasileiras,
impedindo assim o ingresso de U$$ 4 bilhões em investimentos previstos para tais compras.
A colunista da revista eletrônica Exame.com Daniela Barbosa, apresentou em março de
2013 dez grandes empresas chinesas em atuação no Brasil, as quais seguem apresentadas na
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tabela 2, junto à descrição de setor e os investimentos realizados no Brasil para o início de suas
atividades.
Tabela 2: Empresas chinesas com negócios e unidades no Brasil
Empresa
Sinopec

Setor
Petróleo

Principais investimentos no Brasil
Em 2010, comprou 40% das operações brasileiras da
Repsol por 7,1 bilhões de dólares. No ano seguinte,
adquiriu 30% da Galp no Brasil por U$$ 3,5 bilhões. A
companhia também tem investimentos na OGX, de Eike
Batista.

Chery

Automotivo

Construção de uma fábrica em Jacareí, interior de São
Paulo, com investimentos de U$$ 400 milhões. A unidade
deve começar a operar neste ano.

Sinochem

Petróleo

Em 2010, comprou, por U$$ 3 bilhões, 40% da Statoil no
Brasil. O negócio contempla a exploração de petróleo na
Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.

Wuhan Iron An Mineração

Em 2009, comprou pouco mais de 20% da MMX, braço

Steel Group Co

de mineração de Eike Batista, por cerca de U$$ 400
milhões.

JAC

Automotivo

Construção de uma fábrica em Camaçari, na Bahia, com
investimentos de U$$ 900 milhões. A unidade deve entrar
em operação até o final de 2014.

Honbridge

Mineração

Holdings

Em 2010, comprou do braço de mineração da Votorantim
o Projeto Salinas - que inclui a exploração de minério, a
construção de um mineroduto e um porto, em Ilhéus, na
Bahia. A operação foi fechada por U$$ 390 milhões.

Foxconn

Tecnologia

Construção de unidades fabris no país para produção de
componentes eletrônicos. O investimento mais recente foi
Anunciado em setembro do ano passado e contempla a
construção de uma fábrica, com aporte de U$$ 1 bilhão,
em Itu, interior paulista.
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CR Zongshen

Automotivo

Construção de uma fábrica para produção de motocicletas
da marca Kasinski no estado do Rio de Janeiro, com
investimentos de U$$ 20 milhões.

State Gird

Energia

Aquisição de sete concessionárias de transmissão de
energia elétrica por cerca de U$$ 1 bilhão. As linhas de
transmissão pertenciam à espanhola Actividades de
Construcción y Servicios.

CNADC

Agricultura

Investimentos que totalizam U$$ 7 bilhões em projetos de
expansão de lavouras em Goiás.

Fonte: EXAME (2013)
O total de investimento que as empresas citadas pretendem investir no Brasil com
implantações de unidades fabris, chega a U$$ 17,6 bilhões, que além que influenciar
positivamente a economia da região em que forem implantadas ainda haverá o benefício da
capacitação de mão-de-obra e tecnologias em trazidas ao Brasil pelas mesmas.
A tendência é que após a concretização destas empresas chinesas, haja uma redução de
importação de produtos e serviços, uma vez que produtos e componentes que até então são
importados da China passarão a ser produzidos no Brasil.

6. Conclusão
Mediante explanação do crescimento do comércio exterior estabelecido com a China, é
notável a importância de tal relação internacional para a economia brasileira, já que esta
concentra cerca de 19% de suas exportações com o país supracitado. Este significante volume
de exportações contribui para o superávit na balança comercial total, ao mesmo tempo em que
a produção decorrente de tais exportações incrementam o Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro, sendo considerado um impacto positivo no mercado brasileiro.
O estreitamento nas relações econômicas com a China fica ainda mais benéfica ao Brasil
com o ingresso de suas empresas no mercado brasileiro, pois quanto mais empresas chinesas
passam a produzir no Brasil, menos importações de produtos industrializados são necessárias,
diminuindo assim o valor agregado das importações totais realizadas com o mesmo e
contribuindo para a formação de superávit na balança comercial.
A presença de empresas chinesas promove a concorrência com as empresas nacionais
por meio da busca de redução de custos e diminuição dos preços para angariarem vantagens
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competitivas perante o consumidor, que por sinal também é um impacto positivo para o
mercado brasileiro.
Como aspecto negativo evidencia-se que a tamanha concentração de negócios com a
china, deixa a economia brasileira dependente e ligeiramente fragilizada mediante possíveis
oscilações na economia ou política chinesa. Um sinal que já assombra tal possibilidade é a
queda no PIB chinês em relação aos anos anteriores.
Contudo, o ingresso dessas empresas no mercado nacional gera emprego e
consequentemente tributos sobre a folha de pagamento, sobre serviços prestados, e toda a
tributação condizente aos materiais que adquirem para a construção e implantação de suas
fábricas no Brasil, pois criam inúmeros empregos diretos e indiretos nas regiões em que se
instalam, capacitam mão-de-obra, trazem tecnologia ao país, e promovem uma diminuição da
importação de produtos industrializados, diminuindo o valor total de importação e favorecendo
assim a ocorrência de superávit na balança comercial.
Portanto a concentração de importações e exportações realizadas com a China, bem
como o ingresso das empresas chinesas no mercado brasileiro é se suma relevância e gera
impactos positivos ao mercado e economia brasileira, além de propiciar uma valorização das
relações internacionais entre estes, propiciando a criação de um cenário composto por mais
benefícios, flexibilização e vantagens a ambos países, bem como o fortalecimento da
confiabilidade da economia brasileira, situação que tende a atrair demais investidores ou países
parceiros.

REFERÊNCIAS
ACIONISTA.

Petróleo.

Disponível

em:

<http://www.acionista.com.br/graficos_comparativos/petroleo_mensal.htm>. Acesso em: 25
mai. 2015.
BARBOSA, Daniela. 10 empresas brasileiras com operação no Brasil. Exame.com, São
Paulo, 14 mar. 2013. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/10empresas-chinesas-com-operacao-no-brasil>. Acesso em: 05 abr. 2015.
BOLETIM de investimentos chineses no Brasil 2012 - 2013. Conselho Empresarial
Brasil

-

China,

Rio

de

Janeiro,

10

abr.

2014.

Disponível

em:

<http://www.cebc.org.br/sites/default/files/boletim_de_investimentos_-_final_0.pdf >. Acesso
em: 14 mar. 2015.

ISBN: 978-85-5806-000-4

BRASIL. Congresso Nacional. Código Civil. Decreto 7.030 de 14 de dezembro de
2009.

Planalto.gov.br,

Brasília.

Disponível

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm>.

em:
Acesso

em: 14 mai 2015.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas
de

comércio

exterior.

Disponível

em:

<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=608> Acesso em: 20 mai
2015.
BRASIL. Portal Brasil. Confira os blocos políticos e econômicos dos quais o País
participa. Brasília. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2012/07/confira-osblocos-politicos-e-economicos-dos-quais-o-pais-participa>. Acesso em: 14 mai 2015.
BONELLI, R., VEIGA, P. M., BRITO, A. As Políticas Industrial e de Comércio
Exterior no Brasil: rumos e indefinições. Rio de Janeiro: IPEA, 1997.
CARTA Brasil-China. 9. ed. Conselho Empresarial Brasil - China, Rio de Janeiro, 15
fev. 2014. Disponível em: <http://www.cebc.org.br/sites/default/files/carta_brasil-china__ed_9_-_final_0.pdf >. Acesso em: 25 mar. 2015.
LIMA, E. T. et al. Infra-estrutura, Diversificação das Exportações e Redução do
"Custo- Brasil": limites e possibilidades. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 7, jun.
1997.
JIMENEZ, Antonio Barca. A China e o Brasil reforçam seus laços com 32 acordos
econômicos.

El

País,

Brasília,

17

jul.

2014.

Disponível

em:

<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/17/internacional/1405625538_559575.html>. Acesso
em: 15 mar. 2015.
JIMENEZ, Carla. O Brasil não para de seduzir os chineses. El País, Brasília, 21 jun.
2014.

Disponível

em:

<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/06/20/economia/1403266550_980892.html>. Acesso em:
15 mar. 2015.
LUNA, E. P. Essencial de comércio exterior de A a Z. São Paulo: Aduaneiras, 2000.
MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. São Paulo:
Atlas, 2001.
MOREIRA, M. M. A indústria brasileira nos anos 90: o que já se pode dizer? In:
GIAMBIAGI, F.; MOREIRA, M. M. (Org.). A economia brasileira nos anos 90. Rio de
Janeiro: BNDES, 1999.
ISBN: 978-85-5806-000-4

NEGÓCIOS internacionais: pesquisa e aplicação no Brasil. Sociedade Brasileira de
Estudos Empresas Transnacionais (Sobeet), São Paulo, 01 mai. 2013. Disponível em:
<http://www.sobeet.org.br/boletim/boletim92.pdf.> Acesso em: 05 abr. 2015.
NETO, João Sorima. D’ERCOLE, Ronaldo. Brasil já é quarto destino de investimentos
chineses.

O

Globo,

São

Paulo,

09

nov.

2013.

Disponível

<http://oglobo.globo.com/economia/brasil-ja-o-quarto-destino-de-investimentos-chineses10736125>. Acesso em: 14 mar. 2015.
ROSSETI, J. P. Introdução à Economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2003.
SALVATORE, D. Economia internacional. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

ISBN: 978-85-5806-000-4

em:

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: UM ESTUDO DE CASO A PARTIR DA
PERCEÇÃO DE ESTUDANTE DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS
Cristiano Rinaldi Caruso; Dryhellen Féliz da Silva; Sandro Nogueira de Souza; Wanderlei
Moura Batista; Rafael Gonçalves Campolino (Orientador), E-mail:
rafaelcampolino@yahoo.com.br
Faculdade Anhanguera de Valparaíso/GO (Kroton Educacional)/
Departamento de Especialização/ Valparaíso, Goiás.
Palavras-chave: Gestão de Pessoas, performance, feedback.

Resumo:
Este estudo teve como objetivo principal identificar o quanto os estudantes conhecem as
ferramentas de avaliação de desempenho. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do curso de
especialização em Gestão de Pessoas da Faculdade Anhanguera de Valparaíso (Kroton
Educacional). Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o aporte bibliográfico, em
conjunto com ancoragem qualitativa e uso completivo da análise de conteúdo proposto por
Bardin (2009). Com base neste estudo, pode-se concluir que a capacidade de um gestor em
conhecer a fundo as competências de sua equipe trará bons resultados à organização. O papel
do avaliador é de vital importância para a eficácia da avaliação de desempenho, visto que o
processo é um instrumento que permite mensurar os resultados alcançados por um trabalhador
ou um determinado grupo, proporcionando feedback aos colaboradores de forma direta e clara
favorecendo o mapeamento da excelência organizacional proporcionando melhoria dos
recursos humanos.

Introdução
É necessário identificar como as ferramentas de avaliação podem promover o
crescimento organizacional, trazendo melhorias significantes para os alunos da especialização
em Gestão de Pessoas.
Independentemente da finalidade ou do método escolhido, o princípio da avaliação é
sempre o mesmo: avaliar o desempenho; verificar se o desempenho está condizente com as
exigências do cargo; verificar o alinhamento do trabalho aos objetivos e metas preestabelecidos;
comparar resultados e indicadores, entre outros (CARBONE, 2006).
A avaliação de desempenho não pode ser vista como uma métrica engessada, mas deve
ser considerada como um valioso instrumento de gestão empresarial. Este recurso permite de
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modo claro e didático observar o que é preciso fazer para romper as amarras, superar os desafios
e tirar o máximo proveito dessa ferramenta administrativa fundamental para qualquer
organização (NASSIF, 2008).
Neste aspecto, o objetivo desse estudo centrou-se em identificar o quanto os estudantes
conhecem as ferramentas de avaliação de desempenho. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos
do curso de especialização em Gestão de Pessoas da Faculdade Anhanguera de Valparaíso
(Kroton Educacional), atualmente o maior grupo educacional privado do mundo.
Considerando o objetivo proposto, a pesquisa possui aporte bibliográfico, com
utilização do método qualitativo e uso da análise de conteúdo, conforme proposto por Bardin
(2009), vez que tal método analítico é conhecido e validado internacionalmente em pesquisas
sociais aplicadas.

Revisão de literatura
A avaliação de desempenho é ferramenta estratégica organizacional e necessita de certas
destrezas por parte dos gestores em função de sua dupla face. A primeira, que os teóricos da
área de recursos humanos procuram divulgar mais amplamente, é vista como instrumento de
desenvolvimento de recursos humanos. Neste caso, ela interessaria ao empregado porque seria
um meio dele se beneficiar com treinamentos, prêmios e reconhecimentos. A segunda face
corresponde à avaliação como mecanismo de acompanhamento dos colaboradores. Por seu
intermédio a organização não somente registra o que eles fazem, mas também como é feito o
seu trabalho, apresentando-se como um rico instrumento gerencial da empresa (NASSIF, 2008;
PONTES, 2008).
Na perspectiva de Marras (2000, p. 173) “avaliação de desempenho é um instrumento
gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou
por um grupo, período e área específicos” podendo ser ressaltado que em qualquer situação, o
avaliador deve propiciar feedback instantâneo e permanente apoio educacional ao avaliado
durante todos os dias do ano, subsidiariamente às entrevistas formais que, periodicamente,
manterá para proceder às fases do programa – comunicação ao subordinado, preparação para
as entrevistas, avaliação do desempenho satisfatório ou do insatisfatório, estabelecimento de
metas e padrões de desempenho, e acompanhamento dos resultados (LACOMBE, 2006).
Outra forma de avaliar o desempenho de pessoas em ambiente de trabalho é considerar
a avaliação individual como parte de um processo mais amplo de avaliação da organização. O
objeto a ser avaliado passa a ser o trabalho que o empregado executa e que lhe é atribuído tendo
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em vista o atendimento de objetivos e metas organizacionais (MARRAS, 2002; MAXIMIANO,
2000).
Por meio da avaliação de desempenho é possível identificar novos talentos dentro da
própria organização, possibilitando análise do comportamento e das qualidades de cada
indivíduo. Gerando, assim, novas possibilidades para remanejamento interno de colaboradores,
além de poder gerar indicadores para bonificações e premiações aos colaboradores
(SIQUEIRA, 2006; SOUZA, 2005).

Resultados e Discussão
A análise de conteúdo como um conjunto de técnicas analíticas de comunicações, pode
ser considerada como um rico instrumento de apoio às decisões estratégicas, sendo marcada
por uma grande diversidade de formas e é adaptável a um campo de aplicação muito vasto.
De acordo com o questionário aplicado, observou-se que a avaliação de desempenho é
uma grande aliada da trajetória institucional, visando os resultados reais e aplicando feedback
aos colaboradores, proporcionando uma avaliação sistêmica e minuciosa para a descoberta de
novos talentos. Foi perguntado aos sujeitos da pesquisa se eles conhecem empresas que aplicam
à avaliação de desempenho, sendo constatado que 53% dos entrevistados não conhecem
empresas que aplicam, de forma ampla à avaliação.
Da leitura de Rabaglio (2010), pode-se extrair que por meio da avaliação de
desempenho é possível identificar novos talentos dentro da própria organização, por meio da
análise do comportamento e das qualidades de cada indivíduo. Gerando, assim, novas
possibilidades para remanejamento interno de colaboradores, além de possibilitar oferecer
bonificações e premiações aos funcionários que mais se destacaram na avaliação.
Outra pergunta central foi a de o quanto os sujeitos da pesquisa conhecem as ferramentas
de avaliação de desempenho. Dos resultados gerados nessa questão, observou-se que 68% dos
estudantes conhecem no mínimo duas ferramentas e apenas 12% conhecem mais de quatro.
Não foi encontrado resposta sobre o desconhecimento das ferramentas. Como serão futuros
gestores, observou-se que a capacidade de um gestor em conhecer a fundo cada competência
da sua equipe trará bons resultados, nesse aspecto, o papel da avaliação e do avaliador são de
fundamental importância para a correta aplicação do processo (CHIAVENATO, 2009).
Por meio da avaliação de desempenho é possível gerar feedback completo aos
funcionários e gerar informações estratégicas aos gestores, uma vez que tem como resultado
informações relevantes, sólidas e tangíveis para um resultado eficiente. Este feedback pode
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fazer com que os avaliados queiram investir ainda mais em seu desenvolvimento, melhorando
seu desempenho e trazendo vantagens para a empresa. Este método é importante, também, para
eliminar “achismos” e “palpites” quando da avaliação de um funcionário. É um meio de obter
informações reais e avaliar de perto as implicações de uma possível mudança na gestão
de recursos humanos da empresa (RABAGLIO, 2010).
Nota-se que a avaliação de desempenho tem como vantagem avaliar o comportamento,
as competências e os resultados de um profissional, geando parâmetros objetivos e metas prédeterminadas.

Conclusões
O estudo possibilitou verificar que no mundo moderno nota-se a necessidade de abstrair
informações e transformá-las em conhecimento estratégico para organização, tendo em vista
que cada ser humano possui uma personalidade diferente, portanto, manter este tipo de
avaliação pode trazer muitos benefícios e mudanças positivas na gestão de pessoas de uma
organização, seja qual for o seu tamanho. Com ela o gestor pode avaliar melhor seus
subordinados; investir em treinamento; melhorar a produtividade; desenvolver os métodos de
remuneração, portanto, a avaliação apresenta-se como uma ferramenta essencial para gestores
e futuros gestores, como é o caso dos sujeitos da pesquisa.
Em síntese a capacidade de um gestor de conhecer a fundo cada competência da sua
equipe trará bons resultados. O papel do avaliador é de vital importância para a eficácia da
avaliação de desempenho, onde, avaliador e avaliado precisam estar preparados para uma
conversa aberta, fornecendo e recebendo feedback adequado, para que a avaliação atinja seus
objetivos, gerando vantagens estratégias competitivas para à organização.
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1 Introdução
Qualidade é um tema que na atualidade está sempre em ênfase quando se aborda os
processos organizacionais, isso se deve ao fato de que as empresas buscam por uma maneira de
executar as atividades rotineiras com um menor custo e uma maior eficiência. Essa necessidade
forçou o surgimento de alguns sistemas de qualidade, ou seja, programas que têm como intuito
aperfeiçoar processos e rotinas de trabalho.
A utilização destes programas considera algumas etapas cruciais para sua eficiência,
destacando a busca contínua de melhorias nos processos de rotina, fortalecendo-se através da
realização de ações que possuem etapas distintas com início, meio e fim, deixando de ser um
programa temporário para se tornar uma forma de melhorias contínuas dos processos
organizacionais, tanto estratégicos quanto operacionais.
As diversas situações a que as organizações são submetidas todos os dias, levam-nas a
buscar meios de se sobressair perante as demais, vencendo a concorrência e atraindo o maior
número de clientes, oferecendo produtos ou serviços de qualidade.
O enfoque na qualidade ocorreu através do método 5S’s. Surgido no Japão, foi criado
por kaoru Ishikawa em meados da década de 50, a partir da percepção de que os processos de
trabalho nas fábricas japonesas eram prejudicados pela desorganização e sujeira das mesmas.
Com o intuito de explorar o tema ao máximo possível, este trabalho tem como objetivo
geral: “Identificar os benefícios que o PROGRAMA DE QUALIDADE 5S’s pode proporcionar
à Mantenedora de uma Instituição de Ensino Particular’’.
Para realizar o estudo, foi utilizada uma pesquisa descritivo-explicativa, de caráter
qualitativo, sendo que para a coleta de dados a técnica escolhida foi entrevista, aplicada a 06
(seis) colaboradores ocupantes de cargos de chefia na Associação de Ensino e Pesquisa de Unaí
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- AEPU, onde se deu o estudo de caso, e, 01 (um) colaborador que participou da implantação
do Programa de Qualidade 5S’s em uma empresa na cidade de Unaí/MG.

2 Conceitos e difusores da qualidade
Desde a antiguidade, os grandes líderes já buscavam formas de organizar seus reinos e
suas fontes de renda, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, com o crescimento das
organizações e o surgimento de novas tendências e tecnologias, manterem-se bem organizadas
e com os processos e atividades diárias em ordem, passou a ser um ponto crucial para que as
empresas conseguissem atingir seus objetivos principais, aumentando o número de clientes e
consequentemente o seu lucro.
Marshall Júnior et al. (2010) reforçam que qualidade não significa apenas estar atento e
controlar o que se está produzindo, a qualidade dos produtos em si ou a utilização de métodos
de gestão ou assistência personalizada. De um modo geral, o conceito de controle da qualidade,
se tornou a busca por um modelo de controle da eficiência e eficácia organizacionais,
englobando desde o operacional até a alta gerência.
Complementando, Araújo (2010, p. 229) ressalta que:
Qualidade poderia ser definida como a busca pela perfeição com fins a agradar
clientes cada vez mais conscientes das facilidades de consumo e variedades de
organizações a lhes oferecer produtos. Qualidade, ademais, é uma filosofia onde a
eliminação do chamado retrabalho (refazer o que já havia sido feito por existir alguma
impropriedade ou falha) e a obsessão pelo “defeito zero’’ são regras que não se podem
afastar para as organizações que desejem permanência e lucro.

De certa forma, o surgimento dessas ferramentas de qualidade, ou os programas
propriamente ditos, se devem a algumas pessoas que pensavam além do campo tático das
empresas. Essas pessoas são chamadas de Mestres ou Gurus da Qualidade.
A partir da necessidade de firmar essa prática nas empresas, esses gurus como eram
chamados, baseados em suas ideias e pensamentos sobre as melhorias possíveis, passaram a
desenvolver técnicas capazes de aperfeiçoar o trabalho dentro das organizações, sem distinção
de áreas ou cargos. Dentre estes, destaque para os estudos feitos por William E. Deming, Joseph
M. Juran, Philip Crosby, Kaoru Ishikawa e Armand V. Feigenbaum.
Park (1997) afirma que essa questão de desenvolver a qualidade, já é tema discutido há
tempos. Antes do início da Revolução Industrial, as pessoas que pertenciam a grupos de
profissionais como os artesãos, já pensavam em adequar seus produtos ao que seus clientes
procuravam.
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Valeriano (1998) ressalta que a gestão da qualidade se apresenta de várias maneiras:
aplicando mudanças de forma a adequar-se ao meio em que é instituída, saindo do foco de
apenas identificar e corrigir erros de produção para recuperar os produtos ou processos
defeituosos.
Para entender o sentido que estas transformações dão aos processos organizacionais,
deve-se observar todas elas para que a continuidade de seus efeitos não se perca no tempo e no
desinteresse dos gestores e dos colaboradores da organização, e sejam enfatizadas através de
ideias permanentes e em constante renovação.
Manganote (2005) salienta que as mudanças só perduram se em razão delas ocorrer o
crescimento da organização perante o mercado. Significa que as mudanças devem ocorrer de
forma a atingir fortemente toda a estrutura da empresa, por meio de um trabalho bem feito e
constante, que, às vezes, é considerado demorado. Para tanto, devem ser implantadas mudanças
que perdurem e sejam capazes de proporcionar inovações que tornem a organização mais
competitiva.
Dessa forma, algumas organizações passam a buscar soluções que possibilitem realizar
tais processos, sem que seja necessário o aumento de pessoal e de investimentos, reduzindo
custos e promovendo melhorias no trabalho interno, priorizando o controle da qualidade dentro
do ambiente de trabalho como forma de conseguir tais feitos, fortalecendo as relações de
trabalho e consequentemente melhorando a circulação dentro da organização.
Já Campos (1992) ressalta que a correta prática do controle de qualidade por todos os
colaboradores da organização, onde cada um assume a responsabilidade pelos resultados de
suas ações e a autoridade quando sua função lhe permite no processo, fundamenta o
gerenciamento participativo e norteia a implantação do TQC (Controle da Qualidade Total).
Percebe-se, então, a existência de fundamentos para que a qualidade comece a ser pensada
na hora de produzir algo que valorize a necessidade e satisfação dos desejos dos clientes.
Segundo Marshall Júnior et al. (2010), é indiscutível que as ferramentas ou meios de
auxiliar na GQT nas organizações são vários, e, não existe nenhum mais importante que o outro,
apenas o que mais se adapta ao tipo de filosofia da empresa e ressalta suas necessidades
específicas para atingir os objetivos.
Para que essa percepção funcione, é preciso que a organização se baseie em algumas
ferramentas que possuem uma aplicabilidade voltada para a satisfação de desejos e necessidades
baseados em produtos ou serviços com qualidade.
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Segundo Vieira Filho (2012), a maioria das ferramentas de gerenciamento criadas por
volta dos anos 60, ainda são utilizadas pela sua eficiência, e com foco na participação de todos,
mostram como a união da gerência e colaboradores, facilita a solução de problemas. Dentre
elas, além Programa 5S’s, se destacam: Ciclo PDCA, 5W2H, Diagrama de Pareto, etc.
Essas ferramentas citadas são os meios pelo qual as empresas podem encontrar, onde e
como estão surgindo os problemas que geram erros e provocam defeitos na produção.
Manganote (2005) destaca que os processos de instituição da qualidade são
considerados como todo tipo de ação ou atividade executada, única ou em etapas, buscando
acrescentar valor em um determinado produto ou serviço, utilizando recursos da empresa para
entregá-lo a um cliente específico com melhorias satisfatórias.
A expansão dos preceitos de qualidade para a melhoria dos processos organizacionais,
como forma de atingir uma gestão plena da qualidade, espalhou-se pelo mundo todo, e, não
poderia deixar de chegar ao Brasil para fortalecer as empresas no país.
Segundo Maximiano (2005, p. 167),
Foi a história da evolução que transformou o controle tradicional da qualidade na
moderna administração da qualidade total em três períodos, filosofias ou eras principais:
a era da inspeção, a era do controle estatístico e a era da qualidade total (e da qualidade
assegurada).

Para verificar a importância dessa evolução, observar o quadro a seguir.
QUADRO 1 – Evolução dos Programas de Qualidade
Era da

Era do Controle
Estatístico

Inspeção

Era da Qualidade
Total

(1931)
(Inicio século XX)
• Observação direta do
• Observação direta do
produto ou serviço pelo
produto ou serviço pelo
fornecedor, ao final do
fornecedor ou consumidor.
processo produtivo.
• Produtos e serviços
• Produtos e serviços
Fonte: Elaborado
peloouautor, inspecionados
2014.
inspecionados
um a um
com base
aleatoriamente.
em amostras.

(1961)
• Produtos e serviços
definidos com base nos
interesses
do
consumidor.
• Observação
de
produtos
e
serviços
durante
o
processo

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014.

O quadro reflete a grande evolução de como era o controle da qualidade nas
organizações, seus preceitos e objetivos, além de mostrar como o direcionamento principal
passou por uma transformação, saindo da observância com foco no produto para entrar na era
da observação dos desejos e necessidades dos clientes.
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No Brasil, não poderia ser diferente, e para entender como foi dada a utilização dos
programas de qualidade nas organizações brasileiras, é necessário que se conheça o processo
de implantação desses programas desde os primeiros esboços de utilização no país.
Com o crescimento das empresas e a expansão das fronteiras organizacionais após a
Revolução Industrial, no Brasil, os empresários se viram obrigados a se adaptarem e a adotarem
ferramentas que proporcionassem à suas empresas, formas de melhorar os processos
organizacionais e as atividades executadas.
Porém, Lobo (2010) ressalta que o lançamento e a utilização dos programas de
qualidade no Brasil datam formalmente de 1991, baseados nos preceitos e normas do programa
5s’s.
Segundo Marshall Júnior et al. (2010, p. 122),
No Brasil, o movimento chegou formalmente através dos trabalhos pioneiros da
Fundação Christiano Ottoni, liderada pelo professor Vicente Falconi, em 1991.
Atualmente, existem diversas versões e contribuições à filosofia original, mediante o
acréscimo de outros S e interpretações diversas, que, porém, mantém a coerência com
os princípios básicos.

O 5S’s nasceu no Japão na década de 1960, através do trabalho feito para reerguer o
país, contribuindo de forma significativa e em conjunto com outras técnicas de qualidade para
a disseminação da frase made in Japan. (MARSHALL JÚNIOR et al. 2010).
Para que o Brasil pudesse se beneficiar desses programas, alguns deles tiveram uma
tradução adaptada para nossas organizações, e como tal fizeram os difusores desses programas,
os empresários brasileiros os implantaram como forma de melhorar os processos
organizacionais e a eficiência na execução das atividades diárias.
No papel de intermediário dessas adaptações à realidade do Brasil, pode-se destacar o
SEBRAE, parceiro no desenvolvimento das empresas brasileiras e um importante colaborador
no sentido de apoio e treinamento dos interessados em aplicar estes métodos de qualidade em
suas organizações.
Segundo Lobo (2010), isso se deu pelo fato de que na interpretação do japonês para o
inglês dos símbolos que representam as palavras, originaram palavras aproximadas com a letra
S. O mesmo não ocorreu ao passar para o português, e, para que ficasse sendo usado o termo
5S’s, acrescentou-se antes de cada palavra a expressão “Senso de”, assim, ao fazer a tradução
para o português, manteve-se o sentido dos ideogramas japoneses.
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O Programa 5S’s é uma filosofia de trabalho que visa promover a disciplina na
instituição através da consciência e responsabilização de colaboradores, de modo que o espaço
de trabalho fique mais agradável, seguro e produtivo. (CÂNDIDO, 1998).
O sucesso do 5S’s depende de como a organização trabalha o comprometimento de
realizar todas as etapas do programa, sem deixar nada para trás ou sem verificar se cada etapa
foi efetivamente cumprida para passar para a próxima, evitando assim, perda de tempo e mãode-obra para refazer a etapa corretamente.
A metodologia do 5S’s é conhecida em todo o mundo como uma ferramenta voltada
para instituir a qualidade nas organizações que o aplicam em seus processos internos, visando
melhorias que vão desde o processo produtivo até a entrega do produto final ao cliente.
Segundo Campos (1992), na essência, o 5S’s gera mudanças de conduta, de hábitos, de
comportamentos e tende a fazer com que todos na organização se engajem no processo, desde
o nível mais alto (gerência) ao mais baixo (operários). No entanto, é necessário ter a liderança
da alta administração servindo de exemplo, e, assim, fazer com que toda a organização se
transforme em um conjunto trabalhando em equipe.
Esses fundamentos retratam o significado de cada senso e como são representados em
ações, mostrando que cada um deles precisa do outro para que seja efetivado. São eles: SEIRI
(Descarte): Separar o útil do inútil, eliminando o desnecessário; SEITON (Organização):
Identificar e arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar facilmente; SEISOU
(Limpeza): Manter os ambientes sempre limpos, eliminar as causas da sujeira e aprender a não
sujar; SEIKETSU (Higiene): Manter o ambiente de trabalho sempre favorável à saúde e
limpeza; e SHITSUKE (Ordem Mantida): Fazer dessas atitudes um hábito, transformando o
5S’s num modo de vida.
Segundo Marshall Júnior et al. (2010), o 5S’s tem a função de unir os colaboradores em
prol do trabalho e organização. Seu objetivo maior é formar colaboradores com uma nova
maneira de pensar e com a consciência de disciplina que os levem a mudar a maneira de agir,
tanto no meio profissional quanto pessoal.
A utilização do 5S’s força todos dentro da organização a mudarem suas atitudes e
pensamentos, voltando-se para aumentar o potencial de participação para que as etapas do
processo possam ser realizadas da maneira mais objetiva possível, evitando problemas e
sanando as dificuldades para uma correta implantação do programa e funcionamento da
organização.

ISBN: 978-85-5806-000-4

Normann (1993) cita que as maiores dificuldades para a implantação dos programas de
qualidade podem ser o não engajamento da alta diretoria no programa, e a ideia de que os
resultados devem ser imediatos colocando a qualidade como um problema para a acessória de
implantação do mesmo.
Las Casas (2008) destaca que algumas organizações não implantam os programas de
qualidade por falta de condições internas, sobretudo se dependem de muitos colaboradores para
executarem as tarefas. Deste modo, muitas vezes os gestores acham que seus subordinados
estão com interesse nas mudanças provocadas pelo programa de qualidade, e isso não é o que
ocorre, pois se não houver uma supervisão direta, eles não executam as atividades.
Em contrapartida, podemos citar também os benefícios que a aplicação de um programa
de qualidade, mais especificamente o programa 5S’s pode proporcionar a uma organização.
Marshall Júnior et al. (2010, p. 125) relatam alguns benefícios que podem ser obtidos
com a aplicação do Método 5S’s, são eles:
Eliminação de estoques intermediários; eliminação de documentos sem utilização;
melhoria nas comunicações internas; melhoria nos controles e na organização de
documentos; maior aproveitamento dos espaços; melhoria do layout; maior conforto
e comodidade; melhoria do aspecto visual das áreas; mais limpeza em todos os
ambientes; padronização dos procedimentos; maior participação dos colaboradores;
maior envolvimento e empowerment; economia de tempo e de esforço e melhoria
geral do ambiente de trabalho.

Os benefícios do 5S’s, como mostra Vieira Filho (2012), são aqueles que podem ser
obtidos pelas organizações que seguirem corretamente seus preceitos e sua filosofia de trabalho.
Com a globalização e a velocidade das informações, as empresas estão sempre buscando
melhorias, e com isso os colaboradores necessitam se capacitar e aperfeiçoar suas habilidades
de trabalho. Capacitação esta, que em muitos casos, são procuradas em instituições de ensino.
As instituições de ensino como tal, que são formadoras de profissionais para estas organizações,
também estão buscando se adequar ao modelo de qualidade, pois precisam permanecer no
mercado e serem competitivas.
Uma abordagem completa a respeito de qualidade de serviços em IES é a realizada por
Shanahan e Gerber (2004 apud MAINARDES, 2007, p. 93)
Em que eles colocam a qualidade sob diversos prismas: qualidade como imagem
pública; qualidade como liderança; qualidade como valor financeiro; qualidade como
serviço de valor agregado; qualidade dependente de muitos recursos físicos quanto
humanos; qualidade como prática de trabalho; qualidade como benefícios para a
sociedade e qualidade como satisfação.
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As mantenedoras de instituições de ensino buscam, através dos recursos disponíveis,
elevarem o nível dos serviços oferecidos aos seus clientes, visando um mercado ainda crescente
e exigente em qualidade de serviços.
Este cenário de constantes alterações tem levado estas Instituições de Ensino (IES) a
promoverem mudanças com o intuito de serem mais eficazes e mais eficientes, e assim,
melhorar a qualidade dos seus produtos ou serviços, buscando satisfazer seus clientes diretos
(acadêmicos) e indiretos (mercado), através de novas ferramentas de trabalho para alcançar seus
objetivos. (TARI, 2006 apud MAINARDES, 2007).
Assim, as IES têm buscado sempre a melhoria dos processos organizacionais para
oferecer aos seus clientes produtos ou serviços com qualidade, e conseguir estabelecer
parâmetros que permitam o ajuste das atividades e dos locais de trabalho, possibilitando uma
mudança significativa na forma como todos dentro da organização pensam e agem, desde a alta
administração até o operacional.

3 Análise dos resultados da pesquisa
A análise dos resultados obtidos na pesquisa proporciona ao investigador a confirmação
ou a negação de suas expectativas e uma certeza sobre os fatos que predispôs a pesquisar,
fortalecendo sua visão em relação à sua inquietação e abrindo caminhos para novos
conhecimentos.
A primeira pergunta se propôs a identificar como surgiu a necessidade de implantar um
programa de qualidade na organização. Sendo dado destaque para a desorganização da empresa;
a necessidade de modificar as rotinas colocando as coisas no lugar e melhorando a execução
das atividades; para tanto, foi escolhido o Programa 5S’s.
Para verificar os resultados obtidos com o Programa 5S’s na organização, foi solicitado
ao entrevistado que, se caso existissem, citasse as melhorias ou benefícios obtidos com a
implantação do programa, a qual respondeu:
Eu achei... A partir desses 5S’s que todo mundo se situou, e, o próprio colaborador,
ele descobriu a sua real função dentro da empresa e ele próprio se valorizou porque
ele sabia que alguém ia vir depois dele ou até junto com ele, e, ele queria mostrar o
melhor que ele tinha, porque se não mostrasse ele seria cobrado... Porque ele estaria
com falhas e ninguém quer isso, a pessoa quer sempre mostrar o melhor. (MARIA H.
A. MELO, ACIU, 2014).

Como se pode notar, entre os principais benefícios alcançados destacam-se: cada um
sabia sua tarefa; ocorria a valorização do trabalho do outro; a busca da eficiência na execução
das atividades era constante; o comprometimento de todos e a busca pelo crescimento
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profissional e pessoal; e a eliminação de falhas pela busca da perfeição na execução das
atividades.
Para avaliar a eficácia do Programa 5S’s em proporcionar melhorias, a entrevistada foi
questionada sobre a opinião dela em relação à efetividade do programa na melhoria dos
processos organizacionais, sendo colocado pela entrevistada como uma ferramenta fantástica,
que cuida das atividades, móveis e equipamentos, das pessoas, e, que dá um resultado excelente
para a empresa que o adota como filosofia de obtenção da qualidade nos processos
organizacionais.
Como se pode notar, o Programa 5S’s é colocado como uma ferramenta capaz de
promover também o sucesso pessoal, pois extrai o melhor que os colaboradores têm a oferecer;
e, é capaz de mudar a forma como eles vêem o seu local de trabalho.
Na segunda etapa, a primeira indagação buscou saber se nos setores dos entrevistados
existem rotinas de trabalho a serem seguidas para executar as tarefas de cada colaborador.
“Nós temos algumas atividades que são previstas em calendário, e muitas outras são
emergências, que de acordo com as demandas você vai mudando o foco”. (Entrevistado 1).
Conforme o relato acima, os demais responderam positivamente, totalizando 100% que
afirmaram existir uma rotina; porém, conforme as justificativas colocadas, a sequência de
trabalho é instituída informalmente, e, em consequencia disso, sofre alterações conforme
demanda de trabalho.
Para saber a possibilidade de melhoria dos processos organizacionais, os entrevistados
foram indagados se com relação às suas atividades, eles consideram modificar a forma como
as executa, e, dos 6 (seis) entrevistados, 3 (três) responderam que sim; 2 (dois) com certeza; e
1 (um) que sempre consideram, enfatizando que poderia ser por meio de treinamentos com foco
no atendimento e na comunicação interna, visando atender a organização como um todo, pois
apenas em setores isolados não resolveria o problema.
Com o intuito de saber quantos colaboradores conhecem ou já participaram de algum
programa de qualidade, eles foram indagados se já tiveram alguma experiência ou acesso às
ideias dos programas de melhoria da qualidade dos processos organizacionais. Dos 6 (seis)
entrevistados, 3 (três) disseram que não e 3 (três) disseram que sim.
Para fortalecer a afirmação, os que disseram sim, relataram que isto se deu por meio de
cursos e palestras, na implantação em outras empresas que já trabalharam, e por meio de
treinamentos com foco na qualidade dos serviços.
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Para investigar o interesse dos entrevistados pelos programas de qualidade, eles foram
questionados se gostariam de participar do comitê de implantação de um programa de qualidade
na organização em que trabalham, e 100% dos entrevistados manifestaram interesse positivo
em participar de um comitê deste tipo, ressaltando a oportunidade de contribuir para a melhoria
dos processos organizacionais.

4 Considerações finais
Dentre os benefícios obtidos com a implantação do programa 5S’s na Associação
Comercial e Industrial de Unaí, pode-se perceber que cada colaborador dentro da organização
começou a se interessar mais pelas atividades desempenhadas, o que valorizou o trabalho da
equipe, evitando falhas nos processos organizacionais, pois todos passaram a mostrar o melhor
de si na execução das atividades rotineiras.
Foram mostradas as etapas de aplicação do Programa 5S’s e os objetivos principais de
cada uma delas, e, além disso, os relatos dos entrevistados da Associação de Ensino e Pesquisa
de Unaí revelaram que um programa de qualidade se encaixaria na empresa, pois isso traria
melhorias significativas para os processos internos.
O programa 5S’s demonstrou ser uma maneira fácil, eficiente e de baixo custo para
auxiliar no alcance da qualidade total em produtos e serviços, pois traz ganhos para todos,
estimula os colaboradores a realizarem o seu trabalho corretamente e a assumirem a
responsabilidade pelos resultados.
O 5S’s, é uma ferramenta que trará excelentes resultados para a organização em questão,
já que propõe mudanças no comportamento humano, na estrutura organizacional e nos
processos, e, é um programa para todas as áreas da empresa, mudando a maneira de pensar das
pessoas e trazendo não só estes, mas muitos outros benefícios diretamente ligados à filosofia
da qualidade total.
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1. Introdução
Diversas pesquisas visam descobrir quais são de fato os principais mecanismos
geradores do crescimento econômico desde o início dos estudos sobre economia. Economistas
clássicos como Smith e Ricardo, e mais recentemente Heckscher - Ohlin, destacam a abertura
comercial como sendo responsável por ganhos de escala na economia, desde que os países se
particularizem na fabricação daquele bem em que detém vantagens comparativas, de modo a
impactar positivamente seu crescimento econômico e aumentar o bem-estar de sua população
(KRUGMAN; OBSTFELD, 2010).
Para Grossman e Helpman (1990, 1991), Rivera-Batiz e Romer (1991) e Barro e SalaiMartin (1997), os economistas clássicos defendem o livre comércio em sua teoria, na medida
em que facilita a propagação da inovação e conhecimento, especialmente pela comercialização
de bens com alto teor tecnológico.
Estudos como o de Frankel e Romer (1999), que têm como base distintas características
geográficas das nações, sobretudo a distância entre os parceiros comerciais e o tamanho do país,
demonstram que aumentos na quantidade de negócios entre países produzem resultado positivo
sobre suas rendas per capitas.
Em contrapartida, observa-se que se o aumento no comércio internacional de um país
levá-lo a particularizar-se em setores com baixo desenvolvimento tecnológico, é provável que
ele não se beneficie do crescimento econômico propiciado pela Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D), de modo a afetar negativamente sua balança em termos de troca. (GROSSMAN;
HELPMAN, 1990, 1991).
Além disso, a abertura comercial pode ser responsável também por diminuir o ritmo do
crescimento econômico em países com baixos níveis de learnig by doing, de modo com que
esses se tornem incapazes de incorporar as inovações e não serem competitivos para entrar em
mercados de alto valor agregado. (LUCAS, 1988; ROMER, 1986 e YOUNG, 1991).
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Nesse sentido, trabalho como o de Kim e Lin (2009), que analisou 65 nações no período
entre 1960 a 1995, para saber as diferenças do efeito da abertura comercial entre suas diversas
economias, demonstra que a abertura proporciona um grande impacto positivo sobre a renda
dos países desenvolvidos, e resultados negativos para economias em desenvolvimento, de
forma a evidenciar como a abertura comercial possui diferentes efeitos entre os países.
Dowrick e Golley (2004) concluem, por sua vez, a partir da análise do crescimento
econômico e abertura comercial ao longo do tempo entre as nações, que a particularização na
produção de produtos primários em alguns países apresenta-se danosa para o crescimento, pela
sua deterioração nos termos de troca. Além disso, segundo eles, as décadas de 1960 e 1970
mostram-se convergentes no sentido dos benefícios do comércio internacional para quase todos
os países, sendo que somente a partir da década de 1980 este benefício da abertura comercial
começa a ser observado apenas para as economias mais desenvolvidas.
A partir de tais análises, Rodrik (1999), sugere que o otimismo sobre a liberalização do
comércio internacional, difundido por órgãos como o Banco Mundial e o Fundo Monetário
Internacional (FMI), se deve, em parte, ao acanhado crescimento econômico proporcionado
pelas políticas de substituição de importações, observado em diversos países. Assim, é possível
que esse liberalismo externo, difundido atualmente, esteja sendo tão superestimado, quanto às
políticas de substituição de importações foram no passado.
Deste modo, considerando as especificidades presentes na economia brasileira, por se
tratar de um país de dimensão continental, é relevante ampliar o conhecimento dos efeitos da
abertura comercial sobre o crescimento econômico das Unidades Federativas do país.
É importante se ter em mente que explicações teóricas a respeito do comércio
internacional são baseadas em seu próprio tempo e devem ser interpretadas no seu contexto
histórico. Isto quer dizer que, para determinado país ou mesmo estado, certa teoria pode explicar
um fluxo de comércio particular em determinado momento. Contudo, com todas as alterações
ao longo do tempo nos processos de industrialização, acumulação de capital, inovações
tecnológicas, estratégias e crescimento das empresas no país em questão e em todo o mundo, é
provável que haja variações no poder explicativo das diversas teorias.
Neste sentido, o presente trabalho busca responder como o comércio internacional
afetou o crescimento do nível de renda dos estados brasileiros como um todo e, ainda, se os
efeitos desse comércio se diferenciam de acordo com cada estado.
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2. Revisão de Literatura
Diferentes estudos analisaram os efeitos do comércio internacional sobre a renda, como
Greenaway, Morgan e Wright (2001), que concluíram que o comércio é um dos principais
meios que propiciam o crescimento econômico, e que, a abertura comercial deve ser
acompanhada por políticas econômicas que possibilitem maior êxito no desenvolvimento de
certas regiões. Por outro lado, Rodriguez e Rodrik (2000) afirmam que o comercio ao exterior
pode não ser um grande determinante do crescimento econômico. Porém, tais autores concluem
que as barreiras comerciais desempenham papel negativo sobre a renda.
Já Lee (2010) investigou em que grau as características tecnológicas das exportações
afetam o crescimento econômico de 71 países selecionados no período de 1070 a 2004. Os
resultados demonstraram que as economias tendem a crescer mais quando há especialização na
exportação de produtos de alta tecnologia. Byrge e Pakko (2006) mostraram a relação entre
políticas comerciais de abertura externa e crescimento econômico, e concluíram que países com
maior liberalização ao comércio internacional apresentaram taxas de crescimento econômico
cerca de 0,7 pontos percentuais maiores que a de países que restringiram sua inserção externa
(CÂNDIDO E LIMA, 2010).
No âmbito nacional, Ferreira (2003) et al. avaliaram o efeito do comércio internacional
sobre o crescimento da produtividade utilizando dados em nível industrial, nos anos de1988 e
1990. Os resultados mostraram que a redução das tarifas levou a um aumento de 6% na taxade
crescimento da produtividade total de fatores e impacto semelhante foi observado na
produtividade do trabalho.
Koshyiama (2008) ao analisar a relação entre comércio externo e crescimento no Brasil
sobre o período de 1947 a 2006, verificou que o crescimento da economia brasileira é liderado
pelas exportações (export-led growth); e no âmbito regional, os resultados obtidos sugerem que
as exportações e o crescimento dos estados brasileiros possuem uma relação de causalidade
bidirecional. Já Sarquis (2011) avaliou as relações entre comércio internacional e crescimento
econômico brasileiro, concluindo que os benefícios de crescimento do país e sua inserção
comercial dependem não só de políticas estruturais, educacionais, tecnológicas, comerciais e
industriais, mas também de políticas macroeconômicas e financeiras, domésticas e externas,
capazes de garantir condições competitivas no comércio externo.
Por fim, Arruda et. al (2013) analisaram se a abertura comercial brasileira promoveu o
crescimento da renda de seus estados ou se foi gerado por outros fatores já difundidos na
literatura, como o capital físico e humano. Os autores verificaram também, se os efeitos do
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comércio sobre o crescimento econômico são diferentes ao considerar os aspectos regionais.
Os resultados demonstraram que a abertura comercial impactou negativamente o nível de renda
per capita das unidades de federação do Brasil.

3. Metodologia
Para determinar os efeitos ou as influências que a abertura comercial tem sobre a renda
dos estados brasileiros, entre 1999 a 2009, destacando-se os aspectos regionais, estimou-se uma
regressão de dados em painel, que tem como modelo geral a seguinte equação:
Yit = αi + Xitβ +εit(1)
em que Yit indica a renda do respectivo estado; αi refere-se é um componente fixo que
capta a heterogeneidade entre as unidades de análise; Xit é um vetor de variáveis explicativas
nas quais encontram-se: abertura comercial de cada estado i no ano t, representada pela soma
das exportações e das importações; gastos do governo do estado i no ano t; taxa de
analfabetismo em relação ao tamanho da população;despesas com investimento; e,εit , que
refere-se

ao

termo

de

erro

aleatório.

Além

disso,

foram

incluídas

variáveis

dummies(dummiesde inclinação)para captar o impacto da abertura comercial sobre a renda de
cada estado em específico.
A equação (1) foi estimada pelo método de Mínimos Quadrados em Dois Estágios e,
com isso, leva em consideração nas estimavas o caráter endógeno existente entre as variáveis
do modelo.
No que se refere à fonte dos dados, as variáveis PIB, gastos do governo e população
foram obtidas no IBGE (2012). A abertura comercial (soma das exportações e importações) foi
obtida no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC (2012), a taxa
de analfabetismo no IPEA (2012) e as despesas com investimentos no Ministério da FazendaTesouro Nacional (2012).

4. Resultados
Neste item realiza-se a descrição dos resultados acerca dos efeitos do comércio
internacional sobre a renda dos estados brasileiros. Primeiramente são mostradas as estatísticas
descritivas das variáveis usadas no modelo e, posteriormente, apresentados e discutidos o
modelo estimado.
A Tabela 1 reporta as estatísticas descritivas das variáveis PIB, abertura comercial,
população, gastos do governo, taxa de analfabetismo e despesa com investimento.
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Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis usadas no modelo de análise
Variáveis
PIB em Milhões de
R$
Abertura Comercial
em Milhões de R$
População

Média

Desvio padrão

Mínimo

Máximo

74.462,02

141.638,4

1.569,6

1.084.354,00

15.189,44

30.977,73

3.69

227.585,30

7,95

0,27

8.423,45

14.009,97

324,78

112.195,6

13,92

7,74

2,82

33,39

1.471,78

34,14

15.198,12

em 6,67

milhões
Gastos do Governo
em Milhões de R$
Taxa

de

Analfabetismo %
Despesa
Investimento

41,66

com
em 899,55

Milhões de R$
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
Em relação à estatística variável PIB, observa-se a prova da disparidade existente entre
os PIBs estaduais brasileiros já no desvio padrão da variável, em que esse foi avaliado em
141,638 bilhões de reais.
Sobre a abertura comercial, em que se soma as importações mais exportações de cada
estado, destacam-se o estado de São Paulo detentor da maior abertura comercial avaliada em
227,685 bilhões de reais no ano 2008, e o estado do Acre, que registrou em 1999 apenas 3,69
bilhões de reais em seu comércio internacional, o menor em todo o período
A variável população apresenta média de 6,670 milhões de habitantes por estado
considerando os 11 anos analisados, tendo seu menor valor registrado pelo estado de Roraima
em 1999, com cerca de 270 mil habitantes, e seu maior valor registrado em São Paulo, em 2007,
com cerca de 41,66 milhões de habitantes.
Sobre os gastos do governo, observa-se, em média, um gasto de cerca de 8, 423 bilhões
de reais por estado no período analisado.
Em relação à taxa de analfabetismo, tem-se a média das taxas entre os estados brasileiros
em torno de 13,92%, sendo o estado do Amapá aquele com a menor taxa avaliada, em 2,82%
no ano de 2009, e a maior taxa observada em Alagoas, avaliada em 33,39% no ano de 2000.
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Sobre despesas com investimento, a variável apresenta uma média de 899,55 milhões
de reais nos estados no período analisado.
No que se refere aos resultados das estimativas da equação proposta para identificar os
efeitos do comércio internacional sobre a renda dos estados, além dos efeitos das outras
variáveis determinantes em questão, tem-se na Tabela 2 os coeficientes estimados, os errospadrão e as respectivas significâncias estatísticas, além de uma medida de qualidade de ajuste
do modelo (estatística F).
Tabela 2: Resultados do modelo estimado
Variáveis
Renda defasada (-1)

Abertura Comercial

Gastos do Governo

Taxa de Analfabetismo/população

Despesa com Investimento

Coeficientes estimados
0,594
(0,049)***
0,322
(0,097) ***
-0,021
(0,346)ns
1,319
(1,369)ns
0,264
(0,042) ***

N° Obs.

297

Estatística F

4266,73

Fonte: Dados da pesquisa (2012).
Os valores entre parênteses são os erros-padrão estimados e *, **, *** correspondem
significância estatística em níveis de 10%, 5% e 1%, respectivamente; ns indica ausência de
significância estatística.
As estimativas feitas pelo método de Mínimos Quadrados em Dois Estágios, cujas
variáveis explicativas defasadas foram utilizadas como instrumentos, mostram, mediante a
estatística F, que o modelo tem boa qualidade de ajustamento.
Na análise individual, observa-se que apenas as variáveis gastos dos governos estaduais
e analfabetismo em relação à população não foram estatisticamente relevantes para explicar as
variações nas rendas dos estados. Como estes coeficientes apontam efeitos médios que
consideram todos os estados de forma conjunta, apesar da ausência de significância estatística
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de tais variáveis, é possível que, para algum estado, as mesmas possam afetar a renda, que é
desigual ao longo do tempo para os estados.
Quanto à variável que representa a renda defasada, PIB defasado, foi possível confirmar
o caráter dinâmico da renda para os estados como um todo. Conforme o esperado, a renda média
dos estados aumenta em função de aumentos passados na mesma, ou seja, cada aumento de 1%
na renda corrente pode contribuir para o aumento da renda do período subsequente, em média,
em 0,59%. Dessa forma, o crescimento econômico de determinado estado no presente está
relacionado com uma maior possibilidade do crescimento do produto interno bruto se manter
no futuro, confirmando a existência de uma dinâmica de renda na economia. De forma similar,
Arruda et. al (2013) verificaram que um aumento de 1% na renda per capita do período anterior,
ocasionou um aumento de 0,8% na renda per capita dos estados brasileiros no período seguinte.
No que se refere ao comércio internacional, representado aqui pela soma das
importações com as exportações de cada estado em cada período de tempo, pode-se inferir que
tal comércio, de modo geral, foi benéfico aos estados brasileiros. Em média, aumentos de 1%
na abertura comercial de cada estado, ceteris paribus, resulta em um incremento médio de
0,32% na renda dos mesmos. Este resultado foi corroborado por Barbosa (2007), que ao analisar
o período de 1996 a 2005, constatou que as exportações como um todo contribuíram com 0,35%
para o crescimento econômico dos estados brasileiros.
Possivelmente a importância do comércio para o crescimento econômico dos estados
brasileiros foi impulsionado pela participação expressiva das commodities nas transações
comerciais do país. A contribuição positiva de produtos básicos na renda das unidades
federativas e para a balança comercial foi intensificada nos anos 2000 com o comportamento
favorável dos preços das exportações e aumento da demanda mundial por commodities.
Portanto, o comércio de bens básicos pode favorecer o crescimento econômico ao
permitir a obtenção de níveis mais elevados de renda, além de gerar receitas para o
investimento. Ademais, é possível utilizar a receita das exportações de commodities e promover
o desenvolvimento das indústrias e contribuir para alcançar níveis ainda maiores de crescimento
da renda.
Por fim, a outra variável que se mostrou significativa para explicar as variações médias
no crescimento das rendas dos estados brasileiros foi aquela que compreende as despesas
estaduais com investimentos. Tais investimentos estão ligados às despesas com capital, ou seja,
gastos com execução de obras, aquisição de imóveis, instalações, equipamentos e material
permanente. Assim, conforme esperado, os investimentos, por contribuírem com a geração de
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emprego e com o setor produtivo e vendas, contribuem para a renda dos estados de tal forma
que, para cada aumento de 1% nessas despesas, as rendas estaduais aumentam, em média, em
0,26%. Segundo a Divino e Silva Júnior (2012), as despesas de capital podem impactar
positivamente o crescimento econômico por representarem gastos com planejamento e
execução de obras. Todavia, os autores ressaltam que a relação positiva entre investimento e
renda depende fundamentalmente da eficácia dos órgãos governamentais e da qualidade das
instituições.
Para captar o impacto da abertura comercial na renda de cada estado em específico,
utilizou-se uma dummy multiplicativa para cada unidade federativa, de modo a identificar o
quanto esse comércio acresceu em sua renda individual. Assim, na Tabela 3 são apresentados
os coeficientes calculados com o incremento daquele da abertura comercial sobre as rendas
estaduais, bem como o ranking dos estados de acordo com o maior impacto do referido
comércio para a renda. Ressalta-se que, a cada 1% de aumento na abertura comercial, ceteris
paribus, acrescenta-se os respectivos coeficientes sobre cada renda estadual.
Tabela 3: Classificação dos Estados com Maior Impacto da Abertura Comercial Sobre
Suas Respectivas Rendas
Colocação dos Estados com
Maior Impacto da Abertura
Comercial

Percentual de Acréscimo na Posição do Estado na
renda, considerando 1% de colocação dos maiores
aumento em sua Abertura PIBs Estaduais no ano de
Comercial

2009

1º Rio Grande do Sul

0,158

4º

2º São Paulo

0,156

1º

3º Santa Catarina

0,154

8º

4º Piauí

0,153

23º

5º Paraná

0,139

5º

6º Minas Gerais

0,138

3º

7º Paraíba

0,132

18º

8º Bahia

0,117

6º

9º Mato Grosso

0,113

14º

10º Goiás

0,089

9º

11º Rio de Janeiro

0,080

2º

12º Pará

0,067

13º

13º Rondônia

0,063

21º
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14º Rio Grande do Norte

0,052

19º

15º Mato Grosso do Sul

0,045

17º

16º Sergipe

0,044

22º

17º Tocantins

0,001

24º

18º Amapá

-0,023

25º

19º Acre

-0,034

26º

20º Roraima

-0,102

27º

21º Alagoas

Ns

20º

21º Ceará

Ns

12º

21º Pernambuco

Ns

10º

21º Maranhão

Ns

16º

21º Amazonas

Ns

15º

21º Espírito Santo

Ns

11º

21º Distrito Federal

Ns

7º

Fonte: Dados da pesquisa. ns indica ausência de significância estatística do coeficiente individual da dummy
inclinação.

Ao se contrastar o primeiro ranking a respeito dos Estados que apresentam maiores
impactos positivos da abertura comercial sobre sua renda, e o segundo ranking com os maiores
PIBs estaduais no ano de 2009, observa-se que os seis primeiros colocados dos Estados com
maior influência da abertura comercial sobre a renda (com exceção do Piauí) estão presentes
nas oito primeiras posições dos Estados com maiores PIBs do país, corroborando-se assim a
expectativa econômica em que regiões mais desenvolvidas são mais afetadas positivamente
pela abertura comercial via crescimento da produtividade e difusão tecnológica.
Por outro lado, destaca-se que os únicos três estados que têm suas rendas negativamente
condicionadas à abertura comercial são justamente aqueles com os três menores PIBs do país.
Observa-se, que a cada 1% de aumento da abertura comercial nos estados do Amapá, Acre e
Roraima, suas respectivas rendas caem em 0,023%, 0,034% e 0,102%. Tal resultado pode
indicar que os resultados obtidos com a abertura comercial não têm sido canalizados para a
economia interna de cada estado e, assim, a renda é diminuída.
Assim, em 17 das 27 Unidades da Federação Brasileira, o comércio internacional
comprovadamente aumenta a renda do respectivo Estado. Para seis estados, o comércio
internacional específico não altera os efeitos médios da abertura comercial sobre a renda, quais
sejam: Alagoas, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Amazonas, Distrito Federal e Espírito Santo.
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5. Considerações Finais
O presente trabalho avaliou de que forma o comércio internacional afetou o crescimento
do nível de renda dos Estados brasileiros entre os anos de 1999 a 2009. Ademais, quantificou
os efeitos dessa abertura sobre cada Unidade Federativa (UF) e averiguou os efeitos de
diferentes variáveis ligadas ao desenvolvimento na renda das UFs.
No que diz respeito as variáveis analisadas, a Renda Defasada foi aquela que apresentou
o maior coeficiente positivo (e significativo) em relação às demais, observando-se ainda que as
despesas com investimento também foram capazes de contribuir para acréscimos nas rendas
dos Estados brasileiros. Todavia, os gastos dos governos e o grau de analfabetismo em relação
ao tamanho da população não foram estatisticamente importantes para explicar as variações na
renda.
Em relação ao comércio internacional, observa-se um impacto positivo e
estatisticamente significativo da abertura comercial sobre o nível de renda dos estados.
Portanto, os resultados encontrados conduzem a conclusão de que as transações internacionais
desempenham papel relevante na determinação da renda dos estados brasileiros, uma vez que,
com o maior nível de comércio externo pode-se ter maior demanda por mão de obra, insumos
e serviços, e em conseqüência maior crescimento econômico. Outro ponto a ser destacado é que
o crescimento da economia mundial nos últimos quinze anos, em que se observou o aumento
das exportações brasileiras foi responsável, em parte, pela contribuição positiva do comércio
para promover a renda das unidades de federação.
Ao se contrastar o efeito da abertura comercial para cada Estado em específico da
Federação, conclui-se que a abertura comercial se mostrou ainda mais benéfica aos Estados
detentores dos maiores PIBs do país. Em contrapartida, os três estados com menores PIBs
registraram diminuição em suas rendas como consequência da abertura comercial, de forma a
confirmar a prerrogativa de que regiões mais desenvolvidas usufruem mais significativamente
da abertura comercial via crescimento da produtividade e difusão tecnológica.
Esses resultados permitem a conclusão de que, apesar de o comércio internacional ser
fator relevante para o crescimento da renda média dos estados como um todo, aqueles de menor
renda só são serão beneficiados com o referido comércio a partir do momento em que
conseguirem maiores crescimentos econômicos internamente.
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1. Introdução
Estudiosos das áreas de Psicologia, Sociologia, Biologia, entre outras, têm contribuído
no desenvolvimento de pesquisas com o objetivo de conhecer mais a respeito dos aspectos
relacionados ao agir do ser humano, principalmente nas organizações de trabalho. Nesses
estudos, diversas teorias têm sido desenvolvidas para tentar explicar quais são as forças que
movem as pessoas nas diferentes dimensões do seu comportamento, pensamentos e ações.
(TAMAYO; PASCHOAL, 2003).
Dessler (1996) destaca que o comprometimento é importante em gestão, considerando
que funcionários comprometidos ajudarão a empresa a competir com mais eficácia e com níveis
de qualidade e de produtividade mais altos.
Nesse sentido, Leite (2004) reconhece a necessidade de se discutir a respeito dos
paradigmas envolvendo o serviço e o servidor público, a nova administração pública e a reforma
administrativa e também uma reflexão mais profunda sobre o funcionário público, procurando
conhecer o seu perfil, natureza e determinantes do seu comprometimento organizacional.
De acordo com Brandão (1991), o servidor público no Brasil é considerado inoperante,
ocioso e sem compromisso. Nesse sentido, Borges-Andrade, Afanasief e Silva (1989) alertam
que as pesquisas sobre comprometimento em instituições públicas são importantes, não apenas
pelo interesse acadêmico, mas também por razões práticas. Os autores ainda complementam
que se as instituições são financiadas com recursos públicos e suas atividades têm por objetivo
o bem comum, é necessário, então, identificar quais são as condições que favorecem o
comprometimento dos servidores dessas instituições públicas e fazer com que os investimentos
feitos nessas instituições tenham retorno para a sociedade.
A grande importância dos estudos de comprometimento organizacional no setor público,
segundo Moraes (1997), deve-se ao fato desses serem responsáveis pelo atendimento de parcela
expressiva da população brasileira. O autor ainda enfatiza o baixo nível de envolvimento dos
servidores e a precária qualidade dos serviços prestados. Assim, com essa ineficiência, as
organizações públicas são geralmente questionadas pela população quanto aos seus objetivos e
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níveis de desempenho e, com frequência, a respeito do seu papel dentro da realidade social e
econômica do país.
Entender o comprometimento das pessoas em instituições públicas é importante para o
desenvolvimento de práticas de recursos humanos que retenham funcionários que possam
contribuir para mais eficiência e produtividade institucional, como também atender às
necessidades dos cidadãos (BASTOS, 1993). Conforme o autor, altos níveis de
comprometimento do indivíduo com a organização são altamente positivos ou benéficos para
ambos.
Assim, objetivou-se neste trabalho analisar de que forma se configura o
comprometimento organizacional dos servidores técnico-administrativos efetivos da Escola de
Engenharia da UFMG, de acordo com a Escala e Bases de Comprometimento Organizacional
(EBACO) validada por Medeiros (2003). Foi realizada uma pesquisa descritiva, em duas etapas,
com abordagens metodológicas distintas: quantitativa e qualitativa. Os dados foram coletados
por meio de questionário com todos os 146 servidores técnico-administrativos da instituição e
por meio de entrevistas em profundidade com oito gestores da instituição. Os questionários
foram analisados por meio do SPSS, versão 18.0, e as entrevistas foram tabuladas e analisadas
de acordo com (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005).
Em relação à literatura sobre comprometimento organizacional, foi constatado que se
trata de tema recente, cujas pesquisas foram iniciadas na década de 1970, no exterior, e na
década de 1990, no Brasil. Desta forma, acredita-se que esta pesquisa poderá contribuir para o
meio acadêmico e ampliar as interfaces organizacionais ao incentivar estudos com novas
abordagens sobre o tema.

2. Referencial teórico
2.1. Comprometimento
No cenário organizacional, o comprometimento tem sido entendido por diversos
pesquisadores como uma espécie de laço psicológico que caracteriza o relacionamento entre o
indivíduo e a organização (LEITE, 2004).
O comprometimento organizacional é definido por Mowday, Steers e Porter (1979, p.
226) como: “A força relativa da identificação e envolvimento do indivíduo com uma
organização particular que se expressa em três dimensões: a) forte crença e aceitação dos
valores e objetivos da organização; b) desejo de exercer considerável esforço em benefício da
organização; c) forte desejo de se manter como membro da organização”.
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Na linguagem científica, o conceito de comprometimento perde sua amplitude,
conservando apenas o significado de “engajamento”. Comprometimento passa, então, a
significar adesão, forte envolvimento do indivíduo com variados aspectos do seu ambiente de
trabalho, em especial com a sua organização empregadora. São registradas na literatura algumas
“dimensões de significados comuns, a saber: o desejo de permanecer, de continuar; o
sentimento de orgulho por pertencer; a identificação, o apego, o envolvimento com objetivos e
valores; e engajamento, exercer esforço, empenho em favor de” (BASTOS; BRANDÃO;
PINHO, 1997, p. 100-101).
Ao analisar diversas definições de comprometimento organizacional encontradas na
literatura, Bastos (1994a) resumiu-as em cinco enfoques: a) enfoque afetivo – identificação do
indivíduo com a organização e seu envolvimento com a organização; b) enfoque instrumental,
calculativo – avaliação de investimentos e recompensas; c) enfoque sociológico – relação de
autoridade e subordinação; d) enfoque normativo – internacionalização de pressões normativas
de comportamento; e) enfoque comportamental – manutenção de determinadas condutas, de
consistência entre elas e certas crenças.
Diferentes rótulos foram utilizados por Meyer e Allen (1992, p. 67-68) para aquilo que
descreveram como os três componentes do comprometimento: o afetivo, o instrumental e o
normativo. O comprometimento afetivo refere-se à ligação emocional do empregado com a
organização. Empregados que têm grande envolvimento afetivo com sua organização
continuam no emprego porque querem fazer isso. O comprometimento instrumental diz
respeito a uma consciência dos custos associados à saída da organização. Empregados cuja
principal ligação com a empresa é baseada em comprometimento instrumental permanecem
nela porque precisam fazê-lo. O comprometimento normativo reflete um sentimento de
obrigação com a continuidade no emprego. Empregados com alto nível de comprometimento
normativo sentem que devem permanecer na organização. Os autores argumentam que é mais
apropriado considerar os comprometimentos afetivo, instrumental e normativo como
componentes do comprometimento e não como tipos de comprometimento, porque a relação
de um empregado com a organização pode refletir graus variáveis de todos os três componentes.
Com o objetivo de preencher essa lacuna de identificação e mensuração das bases do
comprometimento organizacional foi desenvolvida a Escala de Bases do Comprometimento
Organizacional (EBACO), aplicada pela primeira vez por Medeiros (2003), em sua tese de
doutorado.
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De acordo com Cantarelli (2012), a EBACO foi criada para mensurar sete bases do
comprometimento organizacional: afetiva; obrigação de permanecer; obrigação pelo
desempenho; afiliativa; falta de recompensas e oportunidades; linha consistente de atividade; e
escassez de alternativas. Essa ampliação do número de bases de comprometimento ocorreu a
partir de estudos sobre a dimensionalidade das bases instrumental e normativa, com evidências
de que estas duas bases são integradas por fatores distintos empírica e conceitualmente, o que
pode ser observado na Figura 1, a seguir
Figura 1 – Denominação e definição das bases da EBACO

Fonte: Cantarelli (2012, p. 69) e Bastos et al. (2008, p. 63).

De acordo com Bastos e Lira (1997), pesquisadores têm estudado o comprometimento
como uma via de “mão dupla”, o que, em outras palavras, significa analisar o comprometimento
como resultado da reciprocidade entre trabalhador e organização, quer seja nas trocas
psicológicas, quer seja nas vantagens e benefícios entre as partes. O comprometimento parece
ser uma resposta do indivíduo às organizações, que oferecem suporte para a realização de seus
objetivos, seu crescimento e seu desenvolvimento pessoal.
2.2. Administração pública no Brasil e o servidor público
Costa (2008) relata que a administração pública no Brasil teve início ainda no período
colonial, tendo como principais características: a centralização, a ausência de diferenciação de
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funções, o mimetismo, a profusão e minudência das normas, o formalismo e a morosidade.
Essas disfunções decorreram devido à transplantação para o Brasil das instituições existentes
em Portugal e do vazio de autoridade no imenso território, constituindo, assim, uma
administração pública autoritária, complexa, frágil e ineficaz. O autor ressalta ainda, que nos
últimos 10 anos do Império no Brasil, em meio a uma grande crise política, o movimento
republicano ganhou força, culminando com a proclamação da República em 1889. No entanto,
a princípio, não ocorreram grandes mudanças na conformação do Estado nem na estrutura do
governo.
Bresser-Pereira e Spink (2005) salientam que são evidentes as qualidades de
competência, honestidade e espírito público de seus administradores, qualidades demonstradas
desde os anos 30, quando a administração pública foi implantada no Brasil. Essas qualidades
foram cruciais durante a implantação da indústria de base dos anos 40 e 50, no ajuste nos anos
60 e no desenvolvimento da infraestrutura, e durante a instalação da indústria de bens de capital
na década de 1970, na reforma financeira dos anos 80 e na liberação comercial dos anos 90.
Costa (2008, p. 869) também conclui que: “Não obstante os avanços persistentes e os
eventuais recuos, a administração pública se modernizou, ganhando em eficiência,
especialização técnica, moralidade, publicidade e transparência”.
Vieira et al. (2011, p.8) reforçam que nas instituições públicas, como nas demais, as
pessoas precisam ser vistas como “recurso estratégico capaz de produzir um diferencial em
busca da efetividade organizacional e não apenas como um recurso operacional que precisa se
tornar mais eficiente”.
As universidades federais estão subordinadas ao Ministério da Educação e a maior parte
delas surgiu antes da década de 1970, perfazendo o total de 59 estabelecimentos espalhados
pelo território nacional. Todas as 27 unidades federativas contam com pelo menos uma
universidade federal (CANTARELLI, 2012).
Nas instituições federais de ensino existem três carreiras: a do magistério superior, a do
ensino técnico e tecnológico e a dos técnico-administrativos em educação, sendo esta última
regulamentada pela Lei no 11.091, de 2005, que estrutura o Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, composto pelos cargos efetivos de técnicoadministrativos e de técnico-marítimos (BRASIL, 2005).
De acordo com Salles e Nogueira (2010), no serviço público federal o que existe como
definição de carreiras são planos de cargos e salários, com poucas flexibilidades e o
estabelecimento de rígidas fronteiras às carreiras dadas por legislações e por diretrizes dirigidas
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ao fortalecimento de um modelo burocrático, com limitações à perspectiva de crescimento
profissional na organização pública.
Nesse sentido, Fonseca, Sales e Dias (2010) afirmam que é necessária ampla reflexão
sobre as dimensões relacionadas ao setor público e suas especificidades – tão ricas e complexas
– para, desta forma, entender especificamente a situação dos servidores técnico-administrativos
das universidades públicas.
A partir do referencial teórico apresentado, foi desenvolvida a pesquisa sobre o
comprometimento organizacional dos servidores técnico-administrativos da Escola de
Engenharia da UFMG.
3. Metodologia
O presente estudo realizou-se por meio de pesquisa de campo de natureza descritiva
utilizando abordagem quantitativa e qualitativa. Quanto aos meios de investigação, o trabalho
é representado por um estudo de caso, pois “permite uma investigação para se preservar as
características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real” (YIN, 2001, p. 21).
A unidade de análise é a Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas
Gerais, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais.
A pesquisa quantitativa foi realizada com todos os 146 servidores técnicoadministrativos efetivos, constantes na listagem fornecida pela Seção de Pessoal da Escola de
Engenharia, caracterizando, assim, uma pesquisa censitária, que foi iniciada após autorização
da Diretoria da Escola de Engenharia da UFMG e do Comitê de Ética em Pesquisa. Com o
objetivo de alcançar o maior número possível de respostas, os questionários foram impressos e
entregues pessoalmente pela pesquisadora a cada respondente no seu local de trabalho, com
tempo médio de devolução dos questionários de dois dias.
Para medição da intensidade de cada item do questionário foi usada uma escala de Likert
de sete pontos. A escala Likert, recurso de mensuração itemizada, exige que os entrevistadores
indiquem um grau de concordância ou discordância com cada uma de uma série de afirmações.
A análise pode ser feita por item ou uma pontuação total (somatório) pode ser calculada para
cada entrevistado, somando-se os itens (MALHOTRA, 2012).
O questionário utilizado na pesquisa é composto de duas partes, sendo a primeira
referente à pesquisa sociodemográfica dos participantes e a segunda parte composta de 28
afirmativas, conforme escala Likert, validada segundo o questionário EBACO, referentes ao
comprometimento.
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Os questionários preenchidos foram numerados em ordem sequencial. As respostas aos
questionários foram usadas para alimentar um banco de dados criado no software Statistical
Package for Social Sciences (SPSS), versão 18.0, o qual foi utilizado para a análise estatística.
A análise estatística desenvolveu-se com a medição da confiabilidade dos instrumentos
que, de acordo com Hair et al. (2009), é uma “avaliação do grau de consistência entre múltiplas
medidas de uma variável”. Foi realizada a análise fatorial que, conforme Pestana e Gageiro
(1998), é um conjunto de técnicas estatísticas que procura explicar a correlação entre as
variáveis observáveis, simplificando os dados por meio da redução do número de variáveis
necessárias para descrevê-los, e também a análise descritiva para o construto motivação e para
o construto comprometimento, considerando os itens sexo, setor de atuação, posição ocupada
na instituição e tempo de trabalho na instituição.
A avaliação dos dados levantados sobre comprometimento foi feita por meio de roteiro
indicado para a escala EBACO em Bastos et al. (2008), sendo calculada a média que os
respondentes atribuíram a cada indicador do questionário. Após esse cálculo, essa média foi
multiplicada pelo peso estabelecido para cada indicador.
Para a pesquisa qualitativa utilizou-se um roteiro de entrevistas constando perguntas
abertas estruturadas em categorias de análise. As entrevistas foram realizadas de forma a
garantir a confidencialidade das informações obtidas, não sendo divulgados os nomes dos
entrevistados.
Foram adotados os seguintes procedimentos: a) Escolha de oito gestores técnicoadministrativos, de acordo com a estrutura administrativa da Escola de Engenharia da UFMG,
sendo um gestor de área tecnológica, um gestor de órgão de assessoria da diretoria, um gestor
da biblioteca, dois gestores de departamentos acadêmicos (escolhidos os departamentos com
maior quantitativo de servidores na área administrativa e técnica), um gestor de seção de apoio
administrativo, um gestor de colegiado de graduação e um gestor de colegiado de pósgraduação. b) Agendamento pessoal, com esses gestores, para explicação dos objetivos da
pesquisa e sua confidencialidade. c) Realização da entrevista, de forma individual. As
entrevistas foram anotadas manualmente, com o consentimento dos sujeitos, registradas ao
longo do encontro para posterior análise.
As entrevistas foram realizadas no mês de outubro de 2013, contemplando questões
sobre a percepção dos entrevistados em relação à gestão de pessoas na instituição e de
comprometimento organizacional observados na instituição e no setor de trabalho.
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Encerradas as entrevistas, as questões foram organizadas, tabuladas e analisadas de
acordo com a soma dos discursos, ou discurso coletivo, proposto por Lefèvre e Lefèvre (2005).
Foi realizado o levantamento das expressões-chave e das ideias centrais de cada entrevistado,
buscando-se, dessa forma, conhecer os pontos relevantes do tema da pesquisa, de acordo os
indicadores de comprometimento organizacional indicados por Meyer, Allen e Smith (1993):
afetivo, afiliativo e normativo.
4. Apresentação e análise dos dados
A caracterização dos respondentes da pesquisa foi feita por sexo, faixa etária, estado
civil, faixa salarial, setor de atuação, posição ocupada na instituição e tempo de trabalho na
instituição. Observou-se que o perfil sociodemográfico do servidor técnico-administrativo da
Escola de Engenharia predominante é o seguinte: a maioria é do sexo feminino (55,3%), com
idade entre 45 e 55 anos (49,2%), casado (52,3%), trabalha na instituição há mais de 15 anos
(69,7%), com faixa salarial predominante de dois a cinco salários mínimos (48,5%), atuando
no setor administrativo e ocupando posição de nível operacional (85,6%).
Com relação à análise de confiabilidade, para os itens que compõem o questionário de
motivação e comprometimento, calculou-se o índice alfa de Cronbach, o que pode ser
observado na Tabela 1.
TABELA 1 – Valores do índice alfa de Cronbach

Fonte:
Dados trabalhados no SPSS 18.0

Após a realização da análise estatística e também da tabulação e análise das entrevistas,
chegou-se aos resultados listados a seguir:
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Em relação ao objetivo da pesquisa “identificar a base e o grau de comprometimento
organizacional dos servidores da EE-UFMG”, verificou-se que nenhum participante discordou
da afirmativa 11 - “o bom empregado deve se esforçar para que a empresa tenha os melhores
resultados possíveis” - e apenas dois discordaram da afirmativa 10 - “eu tenho obrigação de
desempenhar bem minha função na instituição”. A afirmativa 12 -“o empregado tem a
obrigação de sempre cumprir suas tarefas” - juntamente com as afirmativas 10 – “eu tenho
obrigação em desempenhar bem minha função na instituição” e 11- “o bom empregado deve se
esforçar para que a empresa tenha os melhores resultados possíveis”, obtiveram mais da metade
da concordância total dos respondentes e também apresentaram a mais alta média (acima de
seis). Essas constatações demonstram que a base predominante de comprometimento na Escola
de Engenharia é “obrigação pelo desempenho”.
Essa predominância observada nos resultados desta pesquisa denota um “sentimento de
obrigação, por parte do indivíduo, de buscar atingir os objetivos organizacionais, bem como
melhores resultados para a organização” (MEDEIROS, 2003, p. 85). Weiner (1982 apud
MEDEIROS, 2003, p. 86) enfatiza que “a visão normativa do comprometimento sugere um
foco centrado nos controles normativos por parte das organizações, tais como normas e
regulamentos ou, ainda, uma missão forte e disseminada dentro da organização”.
Essa predominância da base “obrigação pelo desempenho” também foi observada nas
entrevistas realizadas, em que houve concordância dos entrevistados de que o cumprimento de
prazos no serviço público é fundamental, sendo esse um fator de comprometimento percebido
em todos os setores. Esse comportamento de busca pelo bom desempenho reflete a dimensão
de sentimento de obrigação pelo desempenho, descrito nas pesquisas de Medeiros (2003). Esses
resultados também foram obtidos na pesquisa de Viana (2012), realizada com servidores
técnico-administrativos de nível superior (classe E) na Universidade Federal de Minas Gerais,
que teve como objetivo comparar o comprometimento organizacional de acordo com grupos
geracionais.
As bases “afetiva, afiliativa e linha consistente de atividades” não apresentaram
diferença significativa entre elas, mas diferiram das demais bases, apresentando o segundo mais
alto índice nesta pesquisa.
Houve consenso entre os gestores entrevistados sobre a existência de forte
comprometimento no setor de trabalho. Foram mencionadas características como “trabalho em
equipe”, “não deixar o trabalho acumular”, entre outras. Essas características são reconhecidas
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por Meyer e Allen (1992) como comprometimento afetivo, grau em que o indivíduo se sente
emocionalmente ligado, identificado e envolvido com a organização.
Para todos os entrevistados algumas características ficaram evidentes: “[...] No meu
setor trabalhamos em equipe, somos altamente comprometidos, nos ajudamos mutuamente.
Assim, o trabalho fica em dia e com qualidade”. Esse comportamento observado pelos
entrevistados na maior parte dos setores da Escola de Engenharia, consolida um comportamento
coerente com o comprometimento afiliativo (sentimento de fazer parte), de acordo com
Medeiros (2003). Essa dimensão de “fazer parte” pode ser observada na ideia de fazer parte do
grupo e o sentimento de ser considerado um membro da equipe de trabalho. Medeiros (2003)
também explica que o comprometimento afiliativo é diferente do afetivo, pois se sentir parte de
uma organização é diferente de introjetar características e valores organizacionais.
Outros fatores listados pelos entrevistados como “busca de eficiência” e “melhor
desempenho” são muito fortes. Nessa busca de eficiência, comportamentos como
responsabilidade com as tarefas delegadas, busca de capacitação, atendimento ao público com
qualidade, pontualidade e assiduidade são percebidas em todos os setores.
De maneira geral, pode-se afirmar, pelas médias obtidas das três dimensões “falta de
recompensas e oportunidades” (3,31), “linha consistente de atividade” (4,72) e “escassez de
alternativas” (3,76), que os servidores da Escola de Engenharia têm mais comprometimento por
se engajarem em linhas consistentes de atividade. Observa-se na Figura 2, as bases de
comprometimento predominantes no estudo realizado.
Figura 2 – Bases de Comprometimento predominantes

Fonte: Dados trabalhados no SPSS 18.0

5. Considerações finais
Pode-se concluir que os servidores da Escola de Engenharia da UFMG apresentaram,
em primeiro lugar, alto comprometimento de “obrigação pelo desempenho”. Foi constatada
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ainda a existência, em segundo lugar, dos comprometimentos “linha consistente de atividade”,
“afiliativa” e “afetiva”.
Não existem evidências amostrais de diferença nos diversos fatores relacionados a sexo.
No entanto, em relação ao setor de atuação, o fator “obrigação pelo desempenho” foi bem mais
expressivo no setor financeiro do que o planejamento estratégico. Esse fator é mais elevado
também nos em servidores com “um ano e 11 meses de trabalho na instituição” do que naqueles
com “mais de 15 anos de serviço na instituição”. Essa constatação merece uma melhor
investigação, podendo ser tema para novas pesquisas.
Cabe ressaltar, como aspecto positivo desta pesquisa, a utilização de um instrumento de
coleta de dados já validado e a existência de outras pesquisas que utilizaram esse modelo, o que
permitiu comparações de resultados.
Este trabalho deixa a oportunidade para novas investigações sobre o tema, considerando
outros aspectos do comprometimento organizacional que merecem investigações mais amplas
em outros contextos, por exemplo, focando o lado do comprometimento por parte da instituição
com seus empregados ou mesmo focando o comprometimento pelos sindicatos.
Outra possibilidade seria uma investigação sob outro ponto de vista do
comprometimento organizacional, ou seja, o comprometimento da organização com seus
empregados, pois, de acordo com Dessler (1996, p. 146): “Os funcionários tornam-se
comprometidos com suas empresas por saberem que suas empresas possuem um
comprometimento com eles, com seu desenvolvimento, com seu bem-estar”.
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RESUMO:
A presente pesquisa teve por objetivo identificar a formação de um modelo de cluster comercial
localizado no bairro Vila Bocaina, Rua Campos Sales na cidade de Mauá – São Paulo, com
suas operações voltadas para o ramo de trajes para festas e produtos correlatos, caracterizando
atividades empreendedoras e seus respectivos comerciantes locais. Descreve sobre sua
formação e busca caracterizar os diferentes tipos de comércio existentes na localidade com foco
para trajes de festas, obtendo como finalidade produtos e serviços voltados para o comércios
envolvendo a dinâmica do casamento. A pesquisa está norteada de acordo com o modelo
proposto por Zaccarelli et al (2008) tendo como base uma pesquisa qualitativa exploratória,
discorrendo sobre a formação do modelo de clusters, buscando caracterizar os diferentes tipos
de comércio com similaridades de negócios e vantagens locais para os empreendedores
agrupados em um modelo de cluster comercial no território de estudo. A região ao entorno da
Rua Campo Sales, conta com diversas lojas voltadas para aluguel de trajes de festas e produtos
similares, obtendo certo destaque com traços de competitividade e vantagens locacionais. Para
fins de pesquisa foram aplicados um total de 19 questionário com os comerciantes da região
(Rua Campo Sales), com questões direcionadas a concentração geográfica e possíveis fatores
que influenciam a permanência dos comerciantes no modelo de agrupamento, deste modo,
sendo caracterizado como cluster comercial com potencial para atração de clientes e vantagens
perceptíveis aos empreendedores locais

Palavras – chaves: Empreendedorismo, Clusters Comercial, Segmento de lojas de
Noivas.

1 INTRODUÇÃO
As alterações ocorridas no final do século XX criaram cenários propícios para mudanças
e inovações oriundas das crescentes descobertas científicas, atreladas aos aspectos globais em
diversas áreas de conhecimento, com ênfase para os processos de reestruturação produtiva
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(BRUSCO et al, 1996; SABÓIA, 2001) e aspectos de inovação (TIDD; BESSANT; PAVIT,
2008).
Em uma visão regionalista, o desenvolvimento econômico local está ligado a diversos
fatores, como aumento de uma mobilidade de capital, investimento público e a percepção de
empreendedores locais, desta forma, podem surgir modelos de agrupamentos empresariais,
criando acumulações flexíveis de pequenas e medias empresas em um certo território (KLINK,
2001).
O objetivo geral da pesquisa esta exposto em classificar e evidenciar um modelo de
cluster comercial localizado na cidade de Mauá – São Paulo e seus traços de competitividade
local. Como objetivo secundário pretende-se discorrer sobre o uso das métricas propostas por
Zaccarelli et al (2008) observando seus 11 fundamentos e sua aplicabilidade nos modelos de
cluster comerciais, com foco na vantagem locacional.
A metodologia empregada na pesquisa é de caráter qualitativa exploratória, discorrendo
sobre a formação do modelo de clusters comercial e buscando caracterizar os diferentes tipos
de comércio existentes nas intermediações da Rua Campos Sales – município de Mauá - São
Paulo.
A região ao entorno da Rua Campo Sales (objeto de estudo) conta com diversos
empreendedores com comércios varejistas voltados para o produto/serviço final destinado ao
casamento, como, lojas de aluguel de trajes para festas, venda de trajes, serviços de foto &
filmagem, serviços de Buffet, aluguel de veículos, salões de beleza, e confecções de convites.
A dinâmica de um cluster esta relacionada ao fato de possuir atividades semelhantes e
negócios correlatos, deste modo, atraindo uma quantidade elevada de clientes com oferta de
produtos e serviços concentradas em certa região, criando aspectos de competitividade e
vantagem territorial para empreendedores e respectivos clientes (SEBREA, 2002).
Contudo, a formação de um cluster depende exclusivamente de seus atores inseridos
(empreendedores), resultando na interação entre eles e estimulo para a competitividade. As
micro e pequenas empresas que compõe os aglomerados são responsáveis pela atratividade de
clientes e o desenvolvimento do agrupamento, com isso, melhorando infra-estruturas físicas
locais e aumentando o estimulo para a competitividade da região, com benefícios para clientes
e comerciantes locais (ZACCARELLI et al, 2008).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Clusters
De acordo com o contexto histórico, as diversas literaturas e sua corrente teórica
abordam o conceito de cluster como agrupamentos industriais, ligados a processos de
manufatura e industrialização territorial (CLAV, 2010). A corrente econômica, com estudos
direcionados para os distritos industriais (com foco na terceira Itália) descrevem que uma boa
localização territorial cria aspectos positivos sob o ponto de vista econômico local
(MARSHAL, 1982).
Zaccarelli et al, (2008) classificam os clusters como um sistema, enfatizando a
importância do conjunto, dessa forma, as partes envolvidas em um modelo de agrupamento por
meio desse sistema ganham uma certa capacidade de competição e vantagens locacionais
advindas de sua localização geográfica.
Os clusters se tornam uma estratégia empresarial, mesmo que desconhecido por seus
atores envolvidos, sua concentração geográfica estimula uma maior atratividade de clientes, o
que aumenta a procura por produtos e serviços ofertados em uma dada região (SIQUEIRA et
al, 2010; DONAIRE et al, 2013).
Para o SEBRAE (2002) o fator território se torna uma variável determinante para
configuração de um cluster. A concentração geográfica se torna uma característica marcante
para a configuração de um modelo de agrupamento sendo abordado como fator determinante e
ponto de partida para os estudos envolvendo clusters (MARSHALL, 1982; PORTER, 1998;
KLINK, 2001; PERRY, 2005; ZACCARELLI et al, 2008).
Nos modelos de clusters a proximidade geográfica cria uma pré-condição para
competição por mercados, recursos e mão de obra. As empresas participantes tornam-se
interdependentes, contudo, promovendo a capacidade de obter vantagens competitivas
(PERRY, 2005). Em um aglomerado de empresas pode haver processos de interação entre os
atores participantes, gerando assim características competitivas e vantagens perceptíveis para
os atores envolvidos (ZACCARELLI et al, 2008).
2.2 Clusters Comerciais
Os clusters comerciais estão fortemente ligados a operações correlatas, criando
atividades complementares para as instituições comerciais locais. Segundo Porter (1998)
“Clusters revelar a mútua dependência e responsabilidade coletiva de todas estas entidades para
criar as condições de produção e competição” (PORTER, 1998, p. 90).
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O cluster de vinhos localizado na Califórnia (E.U.A) é considerado um modelo de
cluster comercial de sucesso. Suas operações envolvem aproximadamente 680 comércios
voltados para a comercialização de vinhos e seus derivados, fomentando o desenvolvimento e
competitividade da região (PORTER, 1998).
As cidades brasileiras caracterizam-se por especializações em diferentes segmentos e
produtos, o que levou ao surgimento de pesquisas envolvendo clusters comerciais, com suas
ações voltadas para a operacionalização em pleno varejo, deste modo, ganhando certa
notoriedade frente aos empreendedores locais (SIQUEIRA et al, 2010).
Neste modelo, o desenvolvimento de um cluster com fins comerciais promove aspectos
de atratividade para a região ao qual está inserido, estimulando o desenvolvimento endógeno
da região mediante uma expansão do seu comercio com traços de competitividade local
(KLINK, 2001).
Os clusters comerciais funcionam como uma espécie de complemento para os
segmentos industriais, proporcionando a criação de pontos de vendas e atratividade de clientes
(SIQUEIRA et al, 2010, p.3). A figura 1 exemplifica o desenvolvimento de um cluster
comercial e suas etapas para uma plena operacionalização.

Figura 1 – Modelo de Agrupamento Inicial

Fonte: Zaccarelli et al (2008, p. 47).
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A figura 1 demonstra que os modelos de clusters comerciais surgem basicamente como
formações espontâneas, assim, a partir de um primeiro agrupamento acompanhado de um fluxo
de clientes, posteriormente atraindo mais lojas (reforçando as atividades do cluster), e mais
fluxo de clientes, ou seja, cria-se um ciclo virtuoso favorecendo o território com aspectos de
vantagens locacionais (ZACCARELLI et al, 2008).
Os clusters com formação comercial segundo Zaccarelli et al, (2008), devem
atender especificamente a 11 (onze) fundamentos, tais fundamentos são originários da
formação do próprio cluster, apresentados de forma cronológica de acordo com o quadro 1.

Quadro 1 – Efeito dos Fundamentos Sobre a Competitividade

Fonte: ZACCARELLI et al (2008, p. 24).

O quadro 1 descreve os 11 fundamentos para avaliação de um modelo de cluster
comercial, sendo que, os 9 (nove) primeiros fundamentos são características essenciais de um
modelo de cluster, porém, os 2 (dois) últimos são originários de um processo de governança,
uma organização orientada para melhoras no aglomerado. Este constructo de efeitos observados
contribuem para compreender as vantagens de estar localizado em um modelo de cluster
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comercial, destacando seu alto poder de competitividade e vantagens para empreendedores
locais.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa esta classificada como qualitativa de caráter exploratório, fazendo uso de
um levantamento do atual estado da arte, instrumentos de questionário e aplicação das métricas
desenvolvidas por Zaccarelli et al, (2008) para caracterizar um modelo de cluster comercial na
cidade de Mauá – São Paulo.
A pesquisa qualitativa de acordo com Trivinos (1987) destaca a percepção dos
pesquisadores sobre informações referentes a vida e o cotidiano da população. Pereira (2010)
descreve que a pesquisa exploratória possui a característica de proporcionar uma maior
compreensão sobre o fenômeno estudado, contribuindo assim, para estudos posteriores
mediante certo grau de entendimento sobre a temática em questão (foco da pesquisa).
De acordo com Gil (2010) a pesquisa de caráter exploratório proporciona maior
familiaridade acerca do tema estudado, sendo valido considerar levantamento bibliográfico
entrevistas e analise dos dados para compreensão. A figura 2 retrata o modelo conceitual
utilizado, assim como, os procedimentos de coleta de dados e análises para fins de pesquisa.
Figura 2 – Modelo conceitual

Fonte: Elaborada pelos autores (2015)

ISBN: 978-85-5806-000-4

Para compreensão do modelo conceitual representado pela figura 2 foram utilizadas
referencias bibliográficas acerca da teoria de clusters e coleta de dados primários para uma
posterior compreensão dos fundamentos descritos por Zaccarelli et al (2008).
Em um primeiro momento foram coletadas informações acerca do cluster pesquisado,
levantado número de lojas participantes do aglomerado e suas atividades fins, assim,
verificando a existência de uma concentração geográfica e sua similaridade de negócios. Em
um segundo momento os pesquisadores aplicaram um instrumento de questionário com
questões voltadas para a lógica do agrupamento, a fim de, mensurar as métricas para avaliação
de clusters desenvolvidas por Zaccarelli et al, (2008).
Foram aplicados um total de 19 questionários para os empreendedores locais
caracterizando seus comércios e respectivas atividades. No modelo de questionário os
comerciantes atribuiriam notas de 1 a 5 referentes aos 11 fundamentos (sendo 1 a nota mais
baixa e 5 a nota mais alta) para cada um dos fundamentos de acordo com o grau de importância
atribuídos pelos comerciantes concentrados ao entorno da região foco do estudo.
Este trabalho tem por objetivo identificar um possível cluster comercial (para segmento
de trajes para festa) na cidade de Mauá, localizada na Rua Campos Sales, sendo que, para sua
análise foi adotado o modelo elaborado por Zaccarelli et al (2008), para identificar acerca da
existência de um modelo de cluster comercial, assim como, seus traços de competitividade,
cultura e aspectos de colaboração entre os comerciantes locais.

4 CARACTERIZAÇÃO DOS SEGMENTOS
Dentre as lojas encontradas ao entorno da Rua Campos Sales (Mauá) ocorre uma divisão
de segmentação, onde foram identificados sete diferentes segmentos entre os empreendedores
locais de acordo com o quadro 2 abaixo:
Quadro 2 – Segmentos comerciais identificados

Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
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4.1 Concentração geográfica
A concentração geográfica é considerada o fundamento básico e principal para
a formação e existência de um cluster comercial (ZACCARELLI et al, 2008, p. 74).

(A)
Métricas propostas pelo modelo Zaccarelli et al (2008): “Quantidades de lojas
concentradas em um mesmo local”. Aplicação no cluster Mauá:

De acordo com os dados coletados frente à pesquisa, a nota para o fundamento
“concentração geográfica” corresponde a 4,5 demonstrando que os empreendedores locais
compreendem a importância de manter seus comércios nas proximidades (ao entorno) da Rua
Campos Sales, território foco da pesquisa.

4.2 Abrangência de negócios viáveis e relevantes

De acordo com Zaccarelli et al (2008, p. 76) este fundamento surge a partir do grau de
incorporação de atividades e operações das empresas, que contempla a existência de relações
diretas com fornecedores no aglomerado.
(A) Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al (2008):
“Analise da porcentagem de negócios de importância externos ao cluster.”
(B) Aplicação no cluster Mauá:
No modelo de agrupamento encontrado na Rua Campos Sales (Mauá) foram
encontrados os seguintes negócios ligados diretamente com a aglomeração, de acordo com os
dados demonstrados na tabela 1.

Tabela 1 – Abrangência de negócios viáveis e relevantes

Fonte: Elaborada pelos autores (2015)
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De acordo com a tabela 1 observa-se que existe uma concentração de comércios
voltados para os serviços de aluguel de trajes para festas (36,84%), vendas de trajes para festas
(21,06%) e salões de beleza (21,06) totalizando 78,96% dos comerciantes concentrados no
modelo de agrupamento. Para este fundamento a percepção dos lojistas locais corresponde a
uma nota 2,8 demonstrando um entendimento de que o local ainda requer de mais
empreendedores com atividades correlatas aos serviços do aglomerado.

4.3 Especialização das empresas
Este fundamento está classificado no grau de especialização das empresas, em sua
grande maioria, clusters desenvolvidos possuem poucas empresas com alto nível de
especialização e tecnologia (ZACCARELLI et al, 2008, p.76).
(A) Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al, (2008):
“Número de negócios de importância externos, contudo ligados ao cluster, dados
apresentados em formato de porcentagem.”
(B) Aplicação no cluster Mauá:
Por meio da pesquisa realizada entre os comerciantes (empreendedores da região), foi
constatado que operam basicamente com as mesmas tecnologias, sendo atribuída uma nota 3,1
o que significa certa igualdade em níveis tecnológicos (foi constatado que os comércios
concentradas na região dispõem basicamente de poucos recursos voltados para tecnologia).

4.4 Equilíbrio com ausência de posições privilegiadas
Esse indicador mostra a existência de competição no cluster que são as disputas
acirradas e em nível elevado de competência para o mercado (ZACCARELLI et al, 2008, p.
76.)
(A)Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al (2008):
“Número de negócios representados pelas mesmas indústria ou setores de atuações.”
Quantidade perceptível de negócios com o mesmo segmento (atividade fim), garantindo a
competitividade e a longevidade do cluster.
(B) Aplicação no cluster Mauá:
A região localizada ao entorno da Rua Campos Sales (Mauá) fica caracterizada por ser
um aglomerado de serviços ligados a atividade fim casamento. Por meio de pesquisa realizada
entre os comerciantes em uma escala de 1 a 5, os mesmo chegaram a uma média de 3,2. Fica
caracterizada a existência de poucas empresas fornecendo os mesmo produtos, porém, sem
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posições privilegiadas, havendo a concentração de empresas de micro e pequeno porte, atuando
no mesmo espaço e garantindo a competitividade no aglomerado.

4.5 Complementaridade por utilização de subprodutos
Nesse fundamento o reaproveitamento de subprodutos cria vantagens para a
sustentabilidade do cluster, por meio das sobras criam-se novos subprodutos e novos processos,
com alternativas de redução de custos (ZACCARELLI et al, 2008, p.77).
(A)Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al (2008):
“Empresas operando com sistema de reciclagem.”
(B) Aplicação no cluster Mauá:
O agrupamento de comerciantes concentrados ao entorno da Rua Campos Sales (Mauá)
não demonstra a realização de atividades voltadas para reciclagens, neste contexto, em uma
escala de 1 a 5 a nota atribuída foi 1,3 (o que caracteriza nenhuma atividade relacionada ao fator
aproveitamento de subprodutos)

4.6 Cooperação entre empresas
Há um grande nível de colaboração entre as empresas do mesmo agrupamento,
ocorrendo de natureza voluntaria e espontânea que não são deliberadas pelos executivos,
surtindo efeitos positivos ao cluster (ZACCARELLI et al, 2008, p. 77).
(A) Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al (2008):
“Média de níveis de colaboração identificados entre os atores inclusos ao
cluster.”
(B) Aplicação no cluster Mauá:
De acordo com a pesquisa realizada em uma escala de 1 a 5 o nível de cooperação entre
os atores inseridos no agrupamento esta classificado com a nota 2,4 (em média uma baixa
cooperação entre os comerciantes locais). Neste modelo a cooperação fica restrita a um número
pequeno de comércios (havendo cooperação para negócios correlatos como: aluguel de trajes e
aluguel de veiculo) trabalhando no mérito da indicação, e não para atividades idênticas
(comerciantes de aluguel de trajes cooperando com outros comerciantes também de aluguel de
trajes), neste modelo a cooperação não foi evidenciada frente à pesquisa.
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4.7 Substituição seletiva de negócios
Este fundamento direciona para a substituição dessas empresas por outras que devam
surgir sob os mesmos nichos de negócios – empresas com atividades fim ligadas ao cluster
(ZACCARELLI et al, 2008, p.78).
(A) Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al (2008):
“Mudança de negócios dentro do agrupamento (troca de proprietários –
comerciantes)”.
(B) Aplicação no cluster Mauá:
Para este fundamento a nota obtida em uma escala de 1 a 5 foi 1,7 indicando que houve
pouca mudança de comércios e seus respectivos comerciantes dentro do agrupamento. Também
foi verificada a percepção dos comerciantes locais, sendo demonstrada por meio da tabela 2.

Tabela 2 – Percepção dos lojistas quanto à substituição de novos negócios

Fonte: Elaborada pelos autores (2015) com base no modelo de AGUIAR, PEREIRA e
DONAIRE (2014)

Obs. Dos 19 modelos de comércios pesquisados 15 responderam a tais questionamentos
equivalente a 78,94% e 4 modelos de comércios não responderam a tais perguntas
representando 21,06%.

4.8 Uniformidade de nível tecnológico
Dentro do cluster é necessária a adaptação das empresas à modernidade tecnológica,
certamente avanços exigidos pelo mercado independentemente do nicho que se encontra.
Todavia, o grau de homogeneidade tecnológica das empresas não pode ser convergente,
obtendo certo grau de uniformidade e nível equilibrado de tecnologia (ZACCARELLI et al,
2008, p.78).

(A) Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al (2008):
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“Presença de tecnologias introduzidas ao cluster”.
(B) Aplicação no cluster Mauá:
A média apresentada para este fundamento corresponde a 3,5 (os comerciantes dispõem
basicamente das mesmas tecnologias, com certa uniformidade entre as lojas encontradas no
agrupamento). As lojas dispõem de tecnologias essências como: microcomputadores, máquinas
de cartão (débito e crédito), sendo que algumas dispõem de sites via internet, a fim de, expandir
seus negócios e atrair novos clientes.

4.9 Cultura da comunidade adaptada ao cluster
Este fundamento diz respeito ao comportamento cultural da região ao qual o modelo de
cluster esta inserido, assim, as atividades do aglomerado condizem com a cultura do local
(ZACCARELLI et al, 2008, p. 79).

(A) Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al (2008):
“Cultura do local adaptada ao cluster, empresas e trabalhador adaptados ao território e
suas praticas comerciais”.
(B) Aplicação no cluster Mauá:
Para este fundamento o resultado da avaliação ficou em 4,4 o que demonstra
uma particularidade do território pesquisado, com envolvimento de atividades ligadas aos
serviços de casamento, havendo uma compreensão por parte dos empreendedores locais da
atividade comercial desenvolvida na região ao entorno da Rua Campos Sales (Mauá).
4.10 Caráter evolucionário por introdução de tecnologias
Este fundamento está baseado na criação de uma entidade caracterizada como
governança, (agente supra-empresa), sendo responsável por deliberar as ações e os interesses
dos atores inseridos no cluster (ZACCARELLI et al, 2008).

(A) Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al (2008):
“Indicador qualitativo baseado em vantagens perceptíveis com a introdução de novas
tecnologias ao modelo de cluster (inovação).”
(B) Aplicação no cluster Mauá:
De acordo com o resultado da pesquisa, a nota para este fundamento em uma escala de
1 a 5 foi de 1,1 o que significa ausência de governança orientada para as atividades do
aglomerado. Existem associações de comerciantes e indústrias locais, contudo, tal associação
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não designa atividades exclusivas para o desenvolvimento e expansão das operações comerciais
do agrupamento.

4.11 Estratégia de resultado orientada para o cluster
Zaccarelli et al (2008, p.81), descreve que este fundamento está baseado em
“presença efetiva e deliberada de orientações para a ação e decisão das empresas participantes
do agrupamento.” A ação deliberada por um agente supra empresa, garante a competitividade
e atratividade do cluster.
(A) Métrica proposta pelo modelo Zaccarelli et al (2008):
“Ação direta de governança (agente supra-empresa) orientada ao cluster com melhoras
perceptíveis ao aglomerado e ao seu entorno territorial”.
(B) Aplicação no cluster Mauá:
Para este fundamento a media em uma escala de 1 a 5 foi de 1,2 (demonstrando
que não existe ação deliberada para orientação dos comerciantes envolvidos no modelo de
agrupamento). A ausência deste agente supra-empresa pode dificultar aspectos de lucratividade
e melhorias locais para o próprio cluster foco do estudo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como objetivo verificar operacionalmente as métricas
desenvolvidas para analisar os modelos de clusters comerciais desenvolvido por Zaccarelli et
al (2008) aplicado ao cluster comercial localizado no município de Mauá – São Paulo. O
objetivo secundário da pesquisa foi avaliar o nível de competitividade do cluster comercial com
seu foco para trajes de festas localizado na Vila Bocaina, Rua Campos Sales na cidade de Mauá
– São Paulo.
As características mais influentes constatadas de acordo com os fundamentos aplicados
na pesquisa frente os 19 comerciantes são as seguintes: i) concentração geográfica, ii) equilíbrio
com ausência de posições privilegiadas, iii) cultura da comunidade adaptada ao cluster. De
acordo com a pesquisa não foi contatado a existência efetiva de um cluster comercial no local
foco do estudo, mas sim, traços de uma formação de cluster sob aspectos espontâneos, o que
pode se consolidar em um modelo de cluster comercial futuro. A pesquisa caracteriza aspectos
de um cluster comercial ainda em estágio de formação, tendo como atividade principal
comércios voltados para eventos envolvendo o contexto de produtos e serviços ligados ao

ISBN: 978-85-5806-000-4

casamento (aluguel e aquisição de trajes para festas, serviços de foto & filmagem, serviços de
buffet, aluguel de veículos, cabeleireiros e confecção de convites).
A similaridade entre os negócios comerciais encontrados na região evidenciam
a formação de um futuro cluster, com aspectos culturais no contexto do próprio território
(atividade fim – casamento) demonstrando o envolvimento dos empreendedores locais com a
atividade final a ser desenvolvida, mesmo que, ainda desconhecendo a dinâmica e teoria sobre
a formação de clusters, os comerciantes locais procuram manter-se agrupados como forma de
competitividade e atratividade de clientes.
Esta pesquisa deve reconhecer que seus resultados não podem ser direcionados para
outros modelos de clusters comerciais, havendo a necessidade de se mensurar novamente as
métricas propostas por Zaccarelli et al (2008) assim, contribuindo para futuros estudos e
compreensão teórica acerca da teoria.

REFERÊNCIAS

BRUSCO, Sebastiano; CAINELLI, Giulio; FORNI, Fabrizia; FRANCHI, Maura;
MALUSARDI, Alberto; RIGHETTI, Roberto. The evolution of industrial districts in EmiliaRomagna. Geneva, ILO/IILS, 1996.
DONAIRE, Denis; GASPAR, Marco Antonio; SILVA, Rosângela Sarmento;
FITTIPALDI, Marco Aurélio Sanches. Competitividade de clusters comerciais: estudo sobre
uma aglomeração de pequenas lojas de veículos no município de São Paulo. Revista da Micro
e Pequena Empresa – Faccamp. v.7, n.3, p.64-78, São Paulo, 2013.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas,
2010.
KLINK, Jereon Johannes.

A cidade-região: regionalismo e reestruturação no

Grande ABC paulista. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 2001.
MARSHALL, Alfred. Princípios de economia. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2 ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
PEREIRA, Cristina Espinheira Costa; SARTURY, Greici; BOAVENTURA, João
Mauricio Gama; POLO, Edson Fernandes. Desenvolvimento de métricas para avaliação da

ISBN: 978-85-5806-000-4

competitividade de clusters: uma aplicação empírica no setor têxtil. Gestão & Regionalidade.
v. 30, n. 90, p. 155-172. Set./Dez. 2014.
PERRY, Martin. Business clusters: an international perspective. New York:
Routledge, 2005.
PORTER , Michael. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard
Business Review. p. 75 – 90. Nov./Dez. 1998.
SABÓIA, João. Descentralização industrial no Brasil na década de 90: um processo
dinâmico e diferenciado regionalmente. Nova Economia, v.11, n.2, p. 85-122, Dez. 2001.
SEBRAE. Subsídios para identificação de Clusters no Brasil. Relatório de pesquisa.
São Paulo, p. 53, Ago. 2002.
SIQUEIRA, João Paulo Lara; GUIMARÃES, Carlos Inácio Maradei; DONAIRE,
Denis; RIMONATO, Irene Pereira de Oliveira; CARELLI, Teresinha de Jesus. Clusters
Comerciais: Uma Realidade Estratégica no Varejo. CLAV – 3º Congresso Latino Americano
de Varejo, Fundação Getulio Vargas, p. 16, São Paulo, 2010.
TIDD, Joe; BESSANT, John; PAVITT, Keith. Gestão da inovação. 3 ed. Porto Alegre:
Bookman, 2008.
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução a pesquisa em ciências sociais: a
pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
ZACCARELLI, Sergio Baptista; TELLES, Renato; SIQUEIRA, João Paulo Lara;
BOAVENTURA, João Mauricio Gama; DONAIRE, Denis. Clusters e redes de negócios: uma
nova visão para a gestão dos negócios. São Paulo: Atlas, 2008.

ISBN: 978-85-5806-000-4

Empreendedorismo para as Classes Populares: um modelo inovador de fazer negócios
na Cidade de Itabuna-Bahia.
André Oliveira do Nascimento, Antônio Oscar Santos Góes (Orientador), email:
andre_itabuna.ba22@hotmail.com
Associação Goiana de Administração /Departamento Ciêntifico / Goiânia, GO.
Palavras-chave: inovação, classes populares, novos formatos de negócios.

Resumo:
O foco das organizações sempre esteve ligado aos mercados de alta renda. Nos últimos anos
esse cenário vem se alterando, as empresas estão buscando novos nichos de consumo e, cada
vez mais as classes populares tem sido vislumbrada no ambiente corporativo. O presente artigo
originou-se a partir do programa de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Santa
Cruz- UESC e teve como objetivo compreender como as recentes mudanças socioeconômicas
no cenário brasileiro possibilitaram a criação de novos formatos de negócios. Trata-se de uma
pesquisa com caráter: básico, exploratório, qualitativa, documental, bibliográfico e estudos de
multicasos comparados. Assim, verificou-se que em era de vasta concorrência, a inovação
torna-se uma ferramenta imperiosa no segmento popular. Para além de gerar a tão almejada
diferenciação, o inovar possibilita que as empresas desse segmento proporcionem um serviço e
/ou produto com preços acessíveis, de modo inclusivo e com a qualidade aspirada por seus
stakeholders. Por fim, compreende-se a busca por novos nichos de mercados como uma atitude
altamente inovadora.

Introdução
O foco das organizações sempre esteve ligado aos mercados de alta renda. Nos
últimos anos esse cenário vem se alterando, as empresas estão buscando novos segmentos de
consumo e, cada vez mais as classes populares tem sido vista como um grande potencial para
novas estratégias e oportunidades de negócio. É inegável a importância desse nicho para as
empresas. Diante de mercados acirrados, globalizados e competitivos, a busca por novos
consumidores torna-se uma alternativa de grande impacto e geradora de grandes riquezas
(WRIGHT; GIOVINAZZO, 2011, HART; MILSTEIN, 1999, PRAHALAD; HART, 2002,
LONDON; HART 2004, PRAHALAD 2005, FUSTAINO 2009, PARENTE, 2008,
TAVARES, 2012).
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São inúmeros os casos de empresas que direcionaram suas atividades para o
segmento popular e estão tendo resultados favoráveis. Tem-se como exemplo disso, as
multinacionais Microsoft (software), Intel (computadores), Vodafone (telecomunicações) e
nacionais como Casas Bahia (varejo), Habibs (fast-food), Bradesco (serviços bancários), entre
outras (PRAHALAD, 2005). É fato que as organizações passaram a reconhecer e explorar o
enorme potencial gerado pelo mercado de baixa renda, por consequente, setores que durante
muito tempo direcionaram-se ao segmento de alta renda têm criado estratégias específicas, que
incluem o desenvolvimento de soluções e táticas voltadas às peculiaridades das classes
populares.
A partir disso, este projeto teve como objetivo compreender como as recentes
mudanças socioeconômicas no cenário brasileiro possibilitaram a criação de novos formatos de
negócio em Itabuna-Bahia. Neste cenário, compreender como as micro e pequenas empresas
do segmento popular almeja o inovar também se fez necessário nesta abordagem científica.
A cidade de Itabuna durante muito tempo teve o cacau como a principal fonte de
renda. Após a crise cacaueira a cidade vem buscando novas fontes e alternativas econômicas.
Itabuna é um pólo regional de comércio, indústria e serviços. A cidade é referência na área da
saúde, prestação de serviços e de educação. Nos últimos anos novos formatos de negócios
surgiram com proposta que engloba o público popular, apostando em um nicho pouco provável,
essas empresas vêm modificando patamares até pouco tempo desconhecidos. Diante disso, a
necessidade do estudo em questão. Além de atual, a temática abordada neste artigo, possibilita
o entendimento de transformações recentes no contexto nacional.

Materiais e métodos
Toda a pesquisa objetiva a resolução de problemas e saciar eventuais dúvidas,
embasado em métodos e procedimentos científicos. Trata-se de uma pesquisa com caráter:
básico, exploratório, qualitativa, documental, bibliográfico e estudos de multicasos
comparados. No que se refere ao dinamismo dos sujeitos envolvidos, a pesquisa mostrou-se
observacional. A pesquisa observacional tornou-se interessante nesse projeto, pois, o objeto
estudado não sofreu interferência direta do pesquisador, sendo que a observação do fenômeno
foi em fatos presentes ou passados. Sendo assim pertinente no estudo em questão, por
possibilitar uma visão ampliada dos processos de inovar (GIL, 2008).
Os instrumentos utilizados foram: a) diário de campo; b) análise documental
(atas, registros fotográficos, panfletos promocionais, anúncios em veículos de comunicação);
ISBN: 978-85-5806-000-4

c) observação direta com registro cursivo. Os resultados foram trabalhados pela análise do
conteúdo. Para tanto, este ensaio considera como classes populares e/ou base da pirâmide todos
os indivíduos pertencentes às classes C, D e E. Adotar-se-ão neste projeto para fins didáticos e
analíticos os critérios de estratificação social predefinidos pelo IBGE que seguem na tabela
abaixo.

Tabela 1. Divisão das Classes Sociais de Acordo com a Renda
CLASSES

SALÁRIOS
(SM)

A

MÍNIMOS

RENDA

FAMILIAR

(R$)
Acima 20 SM

R$ 14.500 ou mais
De R$ 7.250,00 a R$

B

10 a 20 SM

14.499,99
De R$ 2.900,00 a R$

C

4 a 10 SM

7.249,99
De R$ 1.450,00 a R$

D

2 a 4 SM

E

Até 2 SM

2.899,99
De zero a R$ 1.449,99

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2014)
Resultados e Discussão
Informações divulgadas pelo Centro de Políticas Sociais (CPS) da fundação
Getúlio Vargas (FGV) expõem a crescente mudança no perfil que envolve as classes sociais no
Brasil nos anos de 2003, 2011, e 2013. Os dados apresentados são originários dos estudos do
Programa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF), e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mostram que nos últimos anos
o Brasil vem vivenciando grandes transformações no que se refere à mobilidade social. O
gráfico abaixo expressa toda essa mudança no perfil social ocorrida no país na ultima década.
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Figura 1. Mobilidade Econômica A, B, C, D e E - Brasil 2003-2011-2013
Fonte Adaptada: CPS/FGV - 2014

Entre 2003 a 2013 houve mudanças significativas em todas as classes sociais.
As classes A e B que representavam 13,3 milhões da população em 2003 saltaram para 29,1
milhões em 2013. Ao foco desta investigação, entre 2003-2013 a classe C teve um crescimento
significativo, enquanto a D e E sofreu uma considerável redução. Em um cenário mais atual
estima-se que juntas às classes CDE engloba aproximadamente 85% da população de todo o
país. Grandes partes dessas transformações ocorridas no Brasil estão relacionadas à
estabilização da moeda, aumento dos postos de trabalho, as políticas de transferências sociais,
o acesso ao crédito, além de outros fatores que contribuíram para a mudança no perfil
socioeconômico do brasileiro (POCHMANN, 2002).
A ascensão social desses brasileiros teve grande impacto no consumo. Quando
se fala no público popular, seus números são impressionantes. De acordo com o Instituto Data
Popular apud (MAMONA, 2014) somente as classes CDE movimentou aproximadamente R$1,
27 trilhões em 2013. As classes populares são maioria no país, e seu potencial econômico é
maior do que em países como Turquia, Indonésia, Suíça e Holanda. O estudo evidencia ainda
que as classes C, D e E juntas representam 67% da posse de cartão de crédito, 62% do total de
contas correntes ativas do país, 60% dos computadores atribuem às classes populares, 63% dos
R$ 87 bilhões de dispêndio em roupas e, 43% dos R$ 51 bilhões das despesas de viagens foram
feitas pelos brasileiros das classes C, D e E. Esse cenário de grande consumo das classes
populares torna-se interessante para as empresas, e propicia às organizações a buscarem por
soluções inovadoras e novas estratégias para conquistar esse nicho específico de mercado, ora
criando negócios, ora direcionando serviços e produtos.
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Novos arranjos de negócios são necessários diante de cenários econômicos cada
vez mais saturados. Em Itabuna, o mercado para as classes populares é promissor e possui
algumas características como:
PREÇO

PRODUTO
MARKETING

LOCALIZAÇÃO

PROCESSOS PRODUTIVOS

Tais características aliadas à inovação tornam-se uma ferramenta geradora de vantagens
significativas a continuidade e perpetuidade para esse perfil de negócio. Observou- se que
embora a renda média das classes C, D e E seja bem menor do que os de classes mais elevadas,
seu potencial de consumo é bastante significativo para a economia local. Essa característica
torna-se interessante para empresas do segmento popular, devido ao grande número de pessoas
que se encaixam nesse perfil de consumidores (PRAHALAD, 2005).
Os resultados expõem que o inovar nas empresas populares: a) dissemina e cria
novos nichos de mercados; b) agrega valor ao segmento; c) reduz custos produtivos; d)
diferencia processos ou produtos; e e) possibilita grandes transformações sociais.
Em era de vasta concorrência, a inovação torna-se uma ferramenta imperiosa no
segmento popular. Para além de gerar a tão almejada diferenciação, o inovar possibilita que as
empresas desse segmento proporcionem um serviço e /ou produto com preços acessíveis, de
modo inclusivo e com a qualidade aspirada por seus stakeholders. Assim, compreende-se a
busca por novos nichos de mercados, como uma atitude altamente inovadora.

Conclusões
Através de todas as fases desta pesquisa observou-se algumas características nos
negócios populares no que se refere à inovação. As quais classificamos como INOVAÇÃO
CONSCIENTE e INOVAÇÃO INCONSCIENTE. A inovação consciente é aquelas já
especificadas em âmagos teóricos, estruturadas, planejadas, de necessidade contínua, presente
em grandes corporações e, originária de P&D. Por outro lado, a inovação inconsciente trata-se
de negócios que são criados a partir de uma boa ideia e, que de certa forma alcançaram o sucesso
assumindo riscos de sucumbirem ao direcionar suas atividades e/ou produtos para um nicho
pouco provável pelo mercado. Observa-se pois, suas concepções de gestão são precárias e
limitadas aos quais dificultam seu desenvolvimento e crescimento. Nota-se a necessidade de
mecanismos básicos de gestão que evidentemente proporcionariam grande alavancagem em
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seus indicadores operacionais e financeiros. Assim, pode-se dizer que no ambiente inquirido,
observou-se que seus pilares de gestão são baseados em moldes empíricos e sua inovação é
inconsciente! Ao longo deste projeto detectou-se um crescimento no nível de endividamento
do público popular, representando uma possível ameaça a esse tipo de negócio. Logo, cabe a
essas empresas a incessante busca pelo inovar de modo consciente.
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1. Introdução
O Brasil depara-se atualmente com um cenário macroeconômico não satisfatório, isto
é, de acordo com o IBGE (2015), o Produto Interno Bruto (PIB) em 2014 manteve-se
praticamente estável em relação ao ano de 2013, com variação positiva de apenas 0,1%, ao
mesmo tempo, o PIB per capita apresentou uma queda, em termos reais, de 0,7%, registrando
R$ 27.229,00 em 2014. Este é o pior resultado desde 2010.
Dentro desse contexto pessimista, as empresas estão estudando maneiras de alocar seus
recursos financeiros em prol de obterem os melhores e maiores resultados possíveis.
Além do cenário econômico desfavorável, as empresas ainda precisam enfrentar outro
problema, que é a alta rotatividade dos funcionários dentro da organização (turnover). Como é
bem sabido, esse tipo de panorama eleva substancialmente o custo das empresas, o que também
provoca a alocação ineficiente de recursos financeiros.
Uma maneira estratégica que a empresa pode ter para aplicar estes recursos é investindo
em sua política empresarial, criando um modelo de gestão inovador que valorize seu capital
humano e propicie a seus colaboradores uma relação em tempo integral com a empresa, por
meio de uma comunicação interna eficaz, tendo em vista que os funcionários da empresa são
peças fundamentais para o desenvolvimento da organização.
Pensando nisso, o endobranding que de acordo com Souza (2004) representa uma
metodologia de gestão de pessoas inovadora que visa elevar o nível de fidelidade dos
funcionários com a organização, gerando inúmeros benefícios tangíveis e intangíveis é uma das
alternativas mais eficientes para diminuir o turnover.
Sendo assim, tem-se que objetivo principal deste artigo é analisar em que medida as
empresas devem investir no endobranding, tendo em vista a alta rotatividade dos funcionários
da organização, quer dizer, as empresas se deparam com um tradeoff de como utilizar seus
recursos financeiros, seja com o investimento numa política empresarial voltada aos seus
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colaboradores, seja custeando as inúmeras demissões e contratações. Então, analisar esse
mecanismo de tomada de decisões por parte das empresas com relação aos seus funcionários
compreende o objetivo principal deste artigo.
Não obstante, a partir de uma pesquisa exploratória este artigo espera observar que seria
mais viável por parte das empresas investirem no capital humano de seus colaboradores ao
invés de custear elevados índices de rotatividade dos mesmos.

2. O problema do turnover e sua dimensão no Brasil
O turnover é um termo utilizado para caracterizar o movimento de entrada e saída,
admissões e desligamento, de profissionais empregados de uma empresa, em um determinado
período de tempo (CHIAVENATO, 2009).
Evitar o turnover é sem dúvida uma difícil tarefa, tendo em vista que as preferências e
gostos das pessoas são diferenciados, porém, as empresas como já observado anteriormente,
trabalham arduamente nesse sentido devido muitos motivos, dentre eles a insatisfação de perder
um funcionário com grande potencial ou mesmo, os custos que estão atrelados a grande
rotatividade de colaboradores, dessa forma, segundo Mayo (2003), a retenção dos melhores
ativos humanos é uma prioridade absoluta nas organizações, principalmente aquelas que
privilegiam a criação de valores.
Dentro desse contexto é evidente que uma organização que possui um turnover
significativo possui alguma dificuldade em algum setor da empresa. Inicialmente pode-se
imaginar que o erro parta desde o processo seletivo dos profissionais, isto é, na área de recursos
humanos, ou ainda, no modelo de gestão da empresa, que possa de certa forma deixar a desejar
no que se refere à motivação, reconhecimento e etc.
Outro fator de grande relevância que sempre está relacionado à saída de funcionários
das empresas é o mau relacionamento com o chefe, que expressa um desprimoroso preparo dos
lideres nas organizações. De acordo com Ferro (2012) a visão feudal faz com que as pessoas
olhem apenas para cima, esperando a ordem ou definição do senhor feudal, e para baixo,
retransmitindo ordens, e mais importante, valores, comportamentos e atitudes. São incapazes
de olhar para os lados onde fluem os processos mais significativos, aqueles que consideram os
clientes, isto é, os processos horizontais.
Este tipo de gestão apresenta uma dissonância com os atuais modelos de gestão que a
administração vem utilizando em prol da maximização dos resultados das empresas e também
para torná-las mais competitivas em um mercado cada vez mais aguerrido.
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Vale acrescentar, que ao falar de maximização de resultados isso remete a alocação
eficiente dos recursos financeiros da empresa, e como já foi dito anteriormente, o Turnover
impacta bruscamente todo esse processo de eficiência, seja por fatores tangíveis ou intangíveis,
tais como: gastos com admissões e demissões, exiguidade na empresa por falta de mão de obra,
que por sua vez compromete sua produtividade, gastos com treinamento e capacitação dos
novos profissionais, e, transtornos psicológicos nos atuais colaboradores, que de certa forma
pode afetar seu comprometimento na política empresarial, seja no atingimento das metas ou na
insegurança de sua estabilidade na organização.
As organizações frequentemente alocam substanciais recursos tentando contratar
empregados que sejam adequados para as posições que necessitam ser preenchidas.
Os novos empregados podem estar sujeitos a um período probatório, mas existem
custos não desprezíveis associados com a contratação, treinamento, demissão dos
empregados não satisfatórios, sendo que tais custos aumentam com o período que se
leva para descobrir que um empregado é insatisfatório. (Baron e Kreps, 1999, p.338).

Outros fatores, além dos problemas com a chefia e as más contratações que são feitas
de maneira superficial pelas empresas que não se utilizam de ferramentas do RH e da psicologia
que auxiliam os gestores a contratarem profissionais que estejam aptos a desempenhar os cargos
que exerceram, a desmotivação, baixa remuneração, falta de reconhecimento e falta de
perspectiva de crescimento na empresa são problemas adstritos ao turnover.
Em uma pesquisa divulgada pela revista Exame em 2013, foram entrevistados 1775
diretores de recursos humanos de 13 países, sendo 100 brasileiros. Através deste estudo,
contatou-se que o turnover no mundo teve um aumento significativo e moderado de 38% nos
últimos três anos. Durante este mesmo período, no Brasil o fenômeno foi observado em 82%,
um número alarmante, já, que mais que dobra em relação à média mundial.
Ainda de acordo com a pesquisa, ressalta-se que também foram evidenciados os cinco
principais motivos que fazem com que os profissionais tenham interesse em deixar seus
empregos, por ordem de classificação por parte dos entrevistados registrou-se a baixa
remuneração salarial, falta de reconhecimento, desmotivação, preocupações com o futuro da
companhia e o baixo equilíbrio entre trabalho e vida pessoa.A baixa remuneração e a falta de
reconhecimento ficaram no primeiro lugar com 33%, desmotivação ficou em segundo lugar
com 30%. Esses dados revelam que a boa remuneração deve estar atrelada ao reconhecimento
do trabalho do profissional, e, além disso, que o colaborador deve ser motivado sempre seja
através de perspectivas de crescimento na empresa, valorização de ideias ou acompanhamento
gerencial eficiente.
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Esta mesma pesquisa mostra os índices do aumento do turnover em diferentes países. A
tabela 01 apresenta o aumento significativo e moderado do turnover no mundo e
especificamente em alguns países, inclusive o Brasil.
Tabela 01- Índices do aumento do Turnover em diferentes países.
Países

Aumentou

Aumentou

Total

significativamente

moderadamente

aumento

Todos os países

7%

31%

38%

Austrália

13%

33%

46%

Bélgica

2%

28%

30%

Brasil

13%

69%

82%

Chile

4%

42%

46%

Emirados Árabes

5%

31%

36%

França

9%

18%

27%

Alemanha

3%

25%

28%

Hong Kong

7%

39%

46%

Itália

1%

23%

24%

Cingapura

11%

31%

42%

Suíça

6%

32%

38%

Holanda

5%

27%

32%

Reino Unido

14%

35%

49%

do

Unidos

Fonte: Revista Exame (2013)

Estes dados mostram que o Brasil dentre os países pesquisados, é o que apresenta o
segundo pior percentual no aumento significativo (13%) do turnover, ficando atrás apenas do
Reino Unido, e, o primeiro disparado no aumento moderado (69%).
Em contra partida, a Itália apresenta os menores percentuais no aumento significativo e
moderado do turnover, com 1% e 23% respectivamente. Isso se deve aos fatores culturais do
país, os quais serão discutidos em seguida.
Então, Mário Custódio, gerente da divisão de recursos humanos da Robert Half, em
entrevista para Revista Exame (2013), afirma:
Comparado a outros mercados, o Brasil vive um momento em que, apesar de não estar
superaquecido, os mais qualificados estão empregados. Por aqui, há uma expectativa
de crescimento profissional muito grande e quando o funcionário não encontra essa
oportunidade na sua empresa atual, ele aceita uma proposta melhor muito facilmente.
[...] Já na Itália e em toda a Europa, as pessoas têm um pensamento cultural forte de
desenvolver a carreira, de estabilidade. Sem contar que quando a economia está em
queda, a tendência é que o turnover diminua porque as pessoas ficam muito inseguras
e querem preservar seus empregos.
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Foi possível identificar a partir dessa discussão sobre turnover, que se trata, de fato, de
um problema preocupante dentro das organizações e, consequentemente, para a economia de
forma geral, dessa forma, é bem sabido que existem mecanismos que podem suavizar o turnover
e seus impactos, alguns deles, inclusive já foram citados, tais como remuneração, motivação e
reconhecimento. Entretanto, existe uma ferramenta chamada endobranding, que vem mudando
toda a concepção do modelo de gestão tradicional, e, sobretudo, vem diminuindo o problema
de turnover nas organizações que o implanta. Assim sendo, vale conhecer o método
endobranding, e, posteriormente, ligá-lo a diminuição do turnover, tendo em vista que este é
exatamente o objetivo da pesquisa.

4. Endobranding: uma alternativa para conter o turnover
Endobranding, de acordo com Kotler e Keller (2013) refere-se às atividades e processos
que atuam como facilitadores na ação de informar e inspirar os funcionários, isto é, manter os
colaboradores sempre a par de tudo que se passa dentro da empresa, integrando-os, de fato, na
organização.
Ainda dentro desse contexto, Souza (2004) aclara endobranding como uma metodologia
de gestão de pessoas diferente dos programas de fidelização a marca, como Brand. Segundo o
autor, o endobranding visa elevar o nível de fidelidade dos funcionários com a organização,
gerando inúmeros benefícios.
O endobranding não tem como finalidade fidelizar os funcionários a um produto ou
marca, mas sim a organização como um todo, fazendo com que os mesmos atuem como uma
extensão da empresa para o público externo (clientes), assim, disseminando uma imagem
positiva da empresa para os colaboradores calouros, os stakeholders e, principalmente aos
clientes. Por conseguinte, tem-se que Bekin (2004) afirma que nenhuma ferramenta da mídia é
tão ampla e eficaz quando comparada a comunicação a partir do boca a boca. Sendo esta a
importância dessa incorporação dos colaboradores perante a organização.
A partir do momento que os colaboradores compram a ideia da empresa, o público
externo também está apto a comprar esta ideia. Seja a conotação de “ideia”, quaisquer que seja,
o fato crucial, é a empresa primariamente externar ao seu público interno quais são seus
objetivos, sua missão, visão e valores e juntamente a uma política de valorização profissional,
criar mecanismos que fidelizem seus colaboradores através de ações, tais como: plano de cargos
e carreiras bem definido, premiações, gestão humanista, RH estratégico ou criação de
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benefícios, atendendo assim, os anseios dos seus colaboradores. Ressalta-se ainda, que à medida
que forem criadas ações que surpreendam as expectativas dos funcionários, possivelmente esta
atividade terá um fator potencializador ainda maior e mais positivo(COUTO, 2004).
As empresas são feitas por pessoas. E as marcas de sucesso, cada vez mais, serão as
que entendem que devem gerar identificação com seus colaboradores. Eles são a cara
da empresa. Eles são a própria marca [...] Essa ferramenta trabalha não só o
instrumental de marketing internamente, mas a marca como um todo. Isso significa
estabelecer uma relação de natureza racional e emocional com os colaboradores,
fazendo com que valores da marca sejam internalizados e expressos em sua forma de
atuar e representar essa marca para a qual trabalha. A ideia é transformar os
colaboradores em embaixadores dessa marca, defensores das metas e dos objetivos da
empresa, envolvê-los em processos inspiracionais e motivacionais, que possam
transmitir a percepção de que todos são parte de algo maior (COUTO, 2004, p. 20)

Então, fica nítido que o endobranding trata-se de uma ferramenta que primeiramente
cativa o funcionário, ou seja, o conquista, para posteriormente, este mesmo funcionário ajudar
a empresa a atingir seus resultados, seja sendo eficiente no trabalho, seja prospectando mais
clientes. O método do endobranding, apesar de recente, é uma ferramenta que pode ser
observada na empresa Starbucks, a qual representa o objeto de estudo desse trabalho. Dessa
forma, após uma descrição dos métodos utilizados por esta pesquisa para alcançar os objetivos
propostos, características do processo implantado na empresa Starbucks, serão descritos.

5. Metodologia

Para atingir os objetivos propostos, o presente artigo abordou dentre os tipos de
pesquisas, o modelo exploratório qualitativo; com o intuito de iniciar a investigação sobre os
temas citados neste artigo.
Segundo Richardson (1989) a pesquisa exploratória procura conhecer as características
de um fenômeno para procurar explicações das causas e consequências do dito fenômeno.
Dentro da mesma perspectiva, Santos (1991) afirma que a pesquisa exploratória nada
mais é que o contato preliminar com um determinado tema a ser analisado, com os sujeitos a
serem investigados e com as fontes secundárias disponíveis.
As pesquisas exploratórias servem para aumentar a familiaridade com temas
desconhecidos, possibilitando posteriormente novas pesquisas de forma mais aprofundada.
Busca entender o que se encontra nas entrelinhas de uma determinada atitude, no caso proposto
deste artigo, o problema do turnover das empresas no Brasil, e gera a hipótese de como o
endobranding pode ser utilizado para sanar este fato.
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Interligando a pesquisa exploratória ao tipo de análise dos dados, o qual se fez uso da
análise qualitativa, Malhotra (1993) fala que a pesquisa com dados qualitativos é a principal
metodologia utilizada nos estudos exploratórios e consiste em um método de coleta de dados
não-estruturado, baseado em pequenas amostras e cuja finalidade é promover uma compreensão
inicial do conjunto do problema de pesquisa.
Dessa forma, tem-se que se trata de uma pesquisa exploratória, que se utilizou do estudo
de caso, como ferramenta principal, se baseando numa análise do tipo qualitativa, isto é, sem o
uso de procedimentos estatístico para validar os resultados. A partir desse detalhamento de
como a pesquisa foi realizada, pode-se então apresentar os dados para compreensão dos
resultados desse trabalho.

6. Starbucks: um exemplo de endobranding
A Starbucks é a empresa com a maior cadeia de cafeterias do mundo. É uma
multinacional com sede em Seattle nos EUA. Possui em todo mundo mais de 15 mil lojas.
Em setembro de 2014 a Starbucks possuía 87 lojas no Brasil com mais de 1000
funcionários e com a perspectiva de chegar no primeiro semestre de 2015 a 100 lojas. As suas
lojas concentram-se nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Na sua demonstração de resultados do ano de 2014, vem apresentando um aumento de
sua receita total em mais de U$ 1,5 bilhão, conforme apresenta abaixo a tabela 02.
Tabela 02- Demonstrativo dos Resultados da Starbucks nos últimos anos.
Encerramento

do 2014

2013

2012

2011

29/set

30/set

02/out

Exercício:

28/set

Receita Total

16447.8 14866.8

13276.8

11700.4

Receita

16447.8 14866.8

13276.8

11700.4

Outras Receitas, Total

-

-

-

-

Custos de Receitas, Total

11497

10668.4

9731.4

8510.4

Lucro Bruto

4950.8

4198.4

3545.4

3190

* Em Milhões de USD
Fonte: Investing (2015)

No tocante ao endobranding, a empresa exerce toda uma política voltada ao
colaborador, esta perceptível através da missão e visão da empresa. Na missão é possível
identificar a relação da organização com as características do endobranding, a qual busca a
valorização da marca Starbucks primeiramente para seus funcionários, e, em seguida a difusão,
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por meio destes, para seus clientes, esse dinamismo provoca a fidelização desses dois agentes
à marca, afetando positivamente no marketing e nas receitas de vendas, gerando lucros.
Ao analisar a visão da empresa, mais uma vez, é nítida a valorização dos colaboradores
da empresa por parte da organização, tendo em vista que os mesmos não são chamados de
funcionários, empregados, ou qualquer nomenclatura do tipo, e sim, partners, pois são
considerados a paixão da empresa. Ainda dentro do contexto, a empresa procura proporcionar
um ambiente onde seus partners sintam-se à vontade, respeitando uns aos outros, e, sobretudo,
que todos cumpram e zelem esses princípios.
Não obstante, por estas palavras, torna-se notório o diferencial da Starbucks. Eles fazem
com que seus colaboradores sejam completamente apaixonados pela empresa. A paixão é
transmitida e sentida pelos clientes, sendo esta dinâmica, de fato, o objetivo da empresa, ou
seja, envolver-se com seus colaboradores e clientes, melhorando suas vidas. Mas, não abri mão
de que um trabalho bem feito, isto é, uma bebida preparada com perfeição, que também é muito
importante no processo de fidelização da marca, dos colaboradores e clientes.
Dentro do aspecto fundamental da Starbucks de ter uma política única, a empresa
concede alguns benefícios vantajosos a seus partners, tais como: plano de saúde e odontológico,
programa de compra de ações da empresa e recentemente implementou um programa de bolsas
integrais de estudos nos EUA para os partners que forem aceitos pela Universidade do Estado
do Arizona.
Assim, a Starbucks diferencia-se de todas as outras cafeterias do mundo, tornando-a
única. Ressalta-se que para chegar a essa missão, a Starbucks reestruturou toda sua política
empresarial. Foi necessário coordenar todo um processo de mudança para implantar o
endobranding de forma enraizada em seu modelo de gestão.
Este exemplo mostra um modelo de empresa que se utiliza do endobranding em sua
gestão, e, como boa parte das empresas do meio capitalista, tem em seu fundamento empresarial
gerar lucro/dividendos aos seus proprietários/acionistas de forma harmoniosa.

7. Conclusão
O endobranding é, sem dúvidas, uma ferramenta poderosa para empresas que buscam
inserir em sua política empresarial a valorização do seu capital humano, que cada vez se torna
mais escassa ao passar dos anos, no ponto de vista de profissionais versados, qualificados e
habilitados a desempenhar cargos que exijam alto teor de complexidade técnica.
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Ao incluir o endobranding em sua política empresarial, as organizações terão a
oportunidade de criar uma maior retenção de seus colaboradores, inclusive aqueles que são mais
requeridos pelo mercado de trabalho, pois, um profissional que se sente bem em uma
organização onde encontra amparo para munir todas as suas necessidades, dificilmente terá
aspiração para deixar esta empresa que o faz se sentir uma pessoa única e invulgar para mesma.
Neste contexto, o turnover é algo passivo à organização, uma vez que seus profissionais
dificilmente procuram sair da organização para o mercado em busca de novas oportunidades,
e, os profissionais que estão no mercado buscam organizações que possuem em sua política a
valorização profissional.
Este fator desperta o interesse de grandes profissionais, que migram de suas empresas
atuais, afastando-se de um quadro de desvalorização e desmotivação, para uma nova empresa
que segue os padrões do Endobranding.
Dessa forma, além dos benefícios gerados pelo Endobranding já citados, no atual
momento da economia brasileira, buscar ações incomuns é uma excelente ideia para se
diferenciar em um mercado imutável, que sempre busca as mesmas alternativas para sair de
crises e de conflitos, que sejam internos ou externos a organização. Se uma organização der um
paço a frente, ela já não estará mais no mesmo lugar.
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1. Introdução
A crescente complexidade do ambiente mercadológico, em face das grandes
transformações pelas quais passam os mercados, provocam acentuadas mudanças. A
consolidação das micro e pequenas empresas no mercado econômico se dá a partir da obtenção
de um diferencial competitivo, pois as organizações competem em igualdade de condições.
Nesse sentido, o marketing é utilizado para criar uma relação forte entre empresa e cliente, onde
se têm o papel de transmitir as qualidades intangíveis, as que realmente satisfazem e conquistam
a fidelidade dos clientes.
Este estudo tem por objetivo diagnosticar aspectos relacionados ao marketing
estratégico, aplicados pelos gestores de micro e pequenas empresas de vestuário de Córrego
Fundo, Formiga, e Pains para se manterem competitivos no mercado, bem como, sugerir
estratégias competitivas que irão auxiliar os gestores na busca do sucesso organizacional.
Com o propósito de desenvolver um estudo regionalizado, os resultados da pesquisa
foram importantes a cada um dos empreendedores pesquisados, foram criados pilares para que
os gestores das micro e pequenas empresas do comércio de vestuário em Córrego Fundo,
Formiga e Pains, possam se manterem competitivos e sustentáveis no mercado com a utilização
das ferramentas de marketing estratégico.
O estudo abordou as bases de sustentação do marketing estratégico que são, estratégias
de mercado, posicionamento estratégico, segmentação de mercado. Todas estas estratégias
visam, entre outros, criar um diferencial a ser ofertado no mercado, que dificilmente poderá ser
copiado por seus concorrentes (KOTLER; KELLER, 2012; ZENARO; PEREIRA, 2013;
MARTYNIUK, 2011; LAS CASAS, 2009).
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2. Estratégias de marketing para micro empresas
Diante das constantes mudanças no mercado, o estudo do marketing tem se mostrado
eficaz para instituições que desejam se manter competitivas no mercado, sendo este o grande
desafio do comércio de maneira geral, utiliza-se a estratégia para desenvolver competências
essenciais que irão gerar diferenciais competitivos (HILL; O’SULLIVAN; O’SULLIVAN,
2003).
O marketing estratégico contempla as decisões que a empresa adotará em relação ao
mercado, criando uma estratégia competitiva que a guiará ao longo dos anos. A segmentação
de mercado nada mais é que uma decisão estratégica de marketing que está diretamente ligada
ao desempenho e a viabilidade da empresa que a adota.O mercado é constituído de diversos
tipos de consumidores, produtos e necessidades, a tarefa do marketing é definir que segmento
de mercado irá oferecer a empresa melhores oportunidades para que essa possa alcançar seus
objetivos (MARTYNIUK, 2011).
Os consumidores podem ser agrupados com auxílio de diversos fatores: fatores
psicográficos, demográficos, geográficos e comportamentais. O segmento de mercado é
composto de consumidores que respondem de maneira semelhante as determinados estímulos
de marketing. Cada mercado é composto de segmentos, mas nem todas as formas de segmentar
o mercado são igualmente úteis, deve-se fazer uma análise para que possa ser definida a melhor
forma.
Após a escolha do segmento de mercado, a empresa se posicionará, ocupando assim,
um espaço privilegiado na mente dos consumidores em relação a sua concorrência (URDAN;
URDAN, 2010). O posicionamento de uma empresa é como ela define seu lugar, sua imagem
perante o mercado, trata-se conforme Gracioso (2014) “uma maneira de criar as bases para
definir sua estratégia competitiva em longo prazo”.
Um posicionamento sólido pode e deve ser mantido por muitos anos, este não deve ser
mudado abruptamente, pois os consumidores estão habituados com a identidade gerada pela
marca, tal mudança pode causar desconfiança e descrédito. Definido o segmento de atuação e
o posicionamento, a empresa deve formular estratégias de mercado.
Para este estudo adotou-se duas estratégias de mercado clássicas, as estratégias
genéricas de competição e as estratégias de marketing mix, estas podem ser adequadas a cada
empresa de acordo com seus valores, culturas e competências, a fim de superar seus objetivos.
As estratégicas genéricas de competição são denominadas assim, pois servem para
qualquer tipo de organização, constituindo uma orientação primária que posteriormente se
ISBN: 978-85-5806-000-4

desdobra em outras estratégias. Porter (1990) apresenta três modos básicos para que a empresa
se estabeleça no mercado, diferenciação, custo baixo e foco. (FIG 1).
Figura 1 - Estratégias genéricas de competição.

Fonte: Martyniuk, 2011.
As estratégias de diferenciação significam adotar todos os esforços para aperfeiçoar os
produtos e o atendimento do consumidor, gerando valor ao cliente, fazendo com que esse valor
seja percebido e seja difícil de ser copiado (PORTER, 1990). A estratégia oposta é conhecida
como fixação no baixo custo consiste em ter custos inferiores aos dos seus concorrentes. Já as
empresas que trabalham de modo concentrado, em um segmento enquadram-se na estratégia de
foco, que apresenta como grande vantagem ser especialista em atender determinado grupo
(URDAN; URDAN, 2010).
A escolha de qualquer uma dessas estratégias de acordo com Martyniuk (2011) deve
estar em conformidade com a posição da empresa mediante o mercado. O reflexo desse modo
de agir será aparente na definição das táticas do marketing mix, envolvendo produtos, preços,
distribuição e comunicação.
O mix de marketing é definido por Zerano & Pereira (2013, p. 3), como “um conjunto
de instrumentos usados de maneira integrada para atingir o mercado”. Segundo Lazer (1971) a
formulação de estratégias se dá tradicionalmente a partir da interação dos elementos do
composto de marketing que são formuladas táticas referentes ao produto, preço, distribuição,
comunicação. Estas estratégias podem surgir de fontes variadas, o importante é que haja a
liberdade de intuição e de pesquisa, pois estas são primordiais para criação e seleção de ideias.
As táticas de produtos são utilizadas pelas empresas, a fim de, garantir a diversificação
na sua linha produtiva, As principais estratégias dizem respeito ao tamanho da linha de sua
cobertura e abrangência, além de questões importantes relativas a marcas e embalagem. As
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estratégias relativas ao preço estão intimamente ligadas ao grau de diferenciação do produto.
As principais táticas são baseadas em previsões de demanda, também pode ser adotado aumento
ou redução dos preços para impulsionar as vendas (MARTYNIUK, 2011).
A praça envolve as estratégias relativas os canais de marketing, ou seja, a seleção dos
canais, a quantidade de intermediários, logística, acessibilidade e conveniência para compra de
produtos. A promoção é o elemento mais conhecido. A seleção de suas ferramentas de
marketing deve ser feita visando o perfil do público-alvo, em termos de cobertura e a quantidade
de mensagens recebidas para assegurar a efetividade da comunicação (MARTYNIUK, 2011).
3. Metodologia
Realizaram-se pesquisas bibliográficas, referentes ao marketing estratégico, por meio
de literaturas que abordam o tema. Quanto à natureza do estudo, caracteriza-se como sendo
exploratória devido à escassez de dados e a necessidade de se conhecer o mercado de vestuário
em Córrego Fundo, Formiga e Pains, bem como, a verificação de quais formas o marketing
estratégico está aliado à prática cotidiana. A pesquisa também apresenta uma abordagem
descritiva, pois estabeleceu relações entre as variáveis analisadas e levantar possibilidades para
explicar essas relações (BERTUCCI, 2012).
O campo de pesquisa deste estudo compreende três cidades do centro-oeste mineiro. A
primeira, Córrego Fundo possui 5.790 habitantes, Formiga, a maior cidade em estudo possui
uma população de 65.128 e a cidade de Pains possui 8.014 habitantes (IBGE, 2015). A pesquisa
abordou gestores que desenvolvem atividades profissionais em micro e pequenas empresas de
vestuário.
No sentido de atender aos objetivos da pesquisa, o método de amostragem não
probabilística por julgamento foi utilizado na identificação do problema de pesquisa, definido
por Alencar & Gomes (2001) como um método em que o pesquisador escolhe a amostra que
melhor se adapte ao estudo em questão. O método de amostragem não probabilística é adequado
para este estudo, uma vez que não está comprovada a representatividade das empresas de
vestuário da cidades de Córrego Fundo, Formiga e Pains pelos órgão competentes.
Para a coleta dos dados empregou-se um questionário semiestruturado, observação não
participante e análise documental. O questionário semiestruturado foi constituído por 30
questões (25 fechadas e 5 abertas). O universo amostral da pesquisa foi composto por 77
pessoas (58 micro empresas e 19 pequenas empresas) situadas em três cidades, Córrego Fundo,
Formiga e Pains.
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Os dados quantitativos obtidos foram tabulados com auxílio do software Microsoft
Office Excel versão 2007. E os dados qualitativos foram interpretados por meio da análise
documental.
4. Resultados e discussões
Para analisar os resultados foram identificadas as estratégias de marketing utilizadas
pelos gestores no seu cotidiano e desenvolvidas sugestões de estratégias competitivas para
auxiliar os gestores na busca do sucesso organizacional.
Para responder ao objetivo de verificar de que forma o marketing estratégico está aliado
à prática cotidiana foram observadas variáveis das estratégias genéricas de competição
(diferenciação, fixação no baixo custo e foco) bem como as táticas de marketing mix. O mix de
marketing é definido por Zerano & Pereira (2013, p. 3), como “um conjunto de instrumentos
usados de maneira integrada para atingir o mercado”. Ficou conhecida como os 4 P’s - Produto,
Preço, Praça e Promoção, essas quatro variáveis são necessárias para qualquer comercialização
e formam o chamado composto de marketing/mix de marketing (LAS CASAS, 2009).
Produto é o objeto principal das relações de troca oferecido num mercado para pessoas
físicas ou jurídicas, visando proporcionar satisfação a quem os adquire ou consome, podem ser
classificados em produto de conveniência, escolha, especialidade e empresariais e industriais
(GRACIOSO, 2014). Foram analisados o sistema de codificação dos produtos, a representação
de marcas, o padrão de qualidade e se as empresas tinham embalagens personalizadas.
De acordo com as respostas, na cidade de Córrego Fundo foi identificado que 80% dos
gestores não têm nenhum tipo de codificação digital ou manual de produtos. A mesma
percentagem afirmou não ter representação de marcas. A maior parte das micro e pequenas
empresas de Córrego Fundo (80%) apontou não adotar padrão para a compra de mercadorias
que serão expostas e vendidas em suas lojas. Todos os gestores utilizam embalagens
personalizadas.
Já na cidade de Formiga, 68% tem controle de codificação dos produtos, sendo estes
70% com auxílio de softwares de gerenciamento e 30% por planilhas manuais. Formiga
apresenta maior número de representação de marcas totalizando 60% das lojas. No quesito
padrão de qualidade 54% apresentam um padrão específico. A embalagem personalizada é
adotada por 88% dos gestoras como tática referente ao produto.
Em Pains, 60% dos gestores codificam seus produtos. 50% das micro e pequenas
empresas representam marcas e 50% não representam, o mesmo acontece com o padrão de
qualidade. A maioria das gestoras (60%) oferece embalagem personalizada aos clientes seja
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com a compra efetivada ou por condicional. A FIG. 2 mostra embalagem personalizada da
cidade de Córrego Fundo, Formiga e Pains, na respectiva ordem.
Figura 2 – Exemplo de embalagens personalizadas

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Outro indicador importante é o preço. Este é um dos fatores mais decisivos na hora da
compra. O consumidor, de modo geral, somente comprará determinado produto se o preço
aplicado for justificado pelo grau de satisfação gerado pela compra (LAS CASAS, 2009).
Foram analisadas para tal, se os gestores mantinham crediário como opção de pagamento, linhas
de crédito/débito e estatísticas de vendas .
Quando indagados sobre a forma de pagamento utilizada, todas as gestoras de Córrego
Fundo afirmaram oferecer a condição de pagamento por crediário. 70% das gestoras possuem
linha de crédito/débito. Quando questionados a respeito do controle de suas vendas, 80% das
gestoras de Córrego Fundo afirmam ter o controle mensal.
Na cidade de Formiga 77% das empresas em estudo utilizam o crediário como opção de
pagamento. Já ao que se refere à utilização de cartão de crédito/débito quase todos os gestores
a oferecem (96%). Apenas 5% das lojas na cidade de Formiga não têm estatística de venda.
A maioria das micro e pequenas empresas de Pains (70%) utilizam o crediário como
tática relativa a variável preço. Ainda são poucos os estabelecimentos que oferecem linha de
crédito/débito (30%). Todas as gestoras da cidade de Pains afirmam ter estatística de vendas.
O ponto de venda é a forma de conduzir os produtos até os compradores finais; o
marketing proporciona maior eficácia nos quesitos lugar e tempo, de tal modo, que os
consumidores possam comprar os produtos em locais que lhe sejam acessíveis e convenientes,
além de estarem disponíveis no devido tempo (KOTLER; KELLER, 2003). Para análise da
praça foram observadas variáveis como sistema de controle do estoque e serviço de entrega à
domicilio.
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Em se tratando do um sistema de controle do estoque, apenas 20% das lojas de Córrego
Fundo apresentam controle e todas utilizam planilha manual para tal fim. 40% das lojas de
Córrego Fundo afirmam disponibilizar serviço de entrega à domicílio. Em Formiga, 37% das
empresas têm o controle do estoque. O percentual das lojas que oferecem serviço de entrega
atinge 65%. Na cidade de Pains todas as que mantêm estoque fazem o controle do mesmo
(60%), sendo a metade com auxílio de planilha manual e a outra metade com utilização de
softwares específicos. A mesma percentagem das lojas oferece serviço de entrega à domicílio.
Outro componente analisado foi campanhas promocionais e os canais de comunicação
utilizados. O profissional de marketing informa aos consumidores de várias formas eficientes a
respeito dos produtos/serviços ou até mesmo acerca da imagem da empresa (MARTYNIUK,
2011). Para tal fim foram observados se os gestores promovem campanhas em rádio, carro de
som, jornal, mídia digital, se possuem cartão de visita, bem como, placa de identificação na
fachada das lojas e se as mesmas têm o seu interior personalizado. Por fim, se os gestores
mantêm um relacionamento pós-venda com os clientes.
De acordo com as respostas obtidas na pesquisa, 50% das gestoras de Córrego Fundo
utilizam o rádio para promover o estabelecimento e os produtos oferecidos pelo mesmo. A
utilização de carros de som para divulgação é adotada por apenas 10% das micro e pequenas
empresas de Córrego Fundo. Nenhuma das gestoras utiliza a mídia impressa para divulgação.
Quando questionados a respeito de utilizarem mídia digital para divulgação, 80% das gestoras
confirmaram o uso. E apenas 20% das micro e pequenas empresas de vestuário possuem cartão
de visita.
A cidade de Formiga apresenta o menor número de empresas que utilizarem o rádio para
divulgação, apenas 25%. O percentual das empresas que utilizam o carro de som também é
baixo somando 21%. Esse número é ainda menor quando se refere a divulgação em revistas e
jornais locais (16%). A mídia digital é uma ferramenta que se torna cada vez mais utilizada para
divulgação da loja e de promoções (84%). Na cidade de Formiga, 77% das lojas utilizam o
cartão de visita.
Em Pains, 60% das gestoras utilizam o rádio como ferramenta de divulgação. 50%
utilizam o carro para o mesmo fim. A mídia impressa não é utilizada pelas micro e pequenas
empresas de vestuário da cidade. É também a que menos utiliza a mídia digital como tática
referente a promoção somando 50% das lojas. E nenhuma das gestoras utilizam cartão de visita.
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A FIG. 3 mostra três paginas de lojas disponíveis no facebook das cidades em questão,
Córrego Fundo (Check-UP modas), Formiga (Gata Dourada) e Pains (Passarella)
respectivamente.
Figura 3 – Exemplo de Fanpages

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
A FIG. 4 apresenta dois cartões de visitas, o primeiro pertence a loja Mary Mar Modas
(cidade de Córrego Fundo), a segunda é da loja Pitanga (cidade de Formiga).
Figura 4 – Exemplos de cartões de visita

Fonte: Acervo pessoal, 2015.
Um ponto fundamental a ser questionado foi o visual da loja, que possibilita o cliente
identificar a mesma. Nesse sentido, os gestores foram indagados a respeito de possuírem placa
de identificação na fachada de suas lojas. Apenas 20% das micro e pequenas de Córrego Fundo
não possuem uma placa para identificação do estabelecimento. Contatou-se ainda que, 70% das
lojas têm seu interior personalizado, e o mesmo número de empresas que afirmaram manter
contato com seus clientes após a efetivação da compra.
O percentual de lojas que não apresentam placa de identificação é mínimo na cidade de
Formiga somando apenas 5%. A grande maioria das micro e pequenas empresas (86%) atendem
ao requisito de interior personalizado. Quando questionados a respeito de manter um
relacionamento pós-venda, 87% dos gestores afirmam adotar tal estratégia
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Em Pains apenas 10% das micro e pequenas empresas não têm placa de identificação.
Pode-se observar que 80% das lojas apresentam seu interior condizente ao segmento de atuação
e posicionamento adotado. A maioria das gestoras (90%) afirmam manter contato com os
clientes por mio de telefonemas e whatsapp.
Com a utilização de perguntas simples foi possível diagnosticar a situação em que a
empresa está inserida, como ela se porta perante os concorrentes, como é vista no mercado e
percebida pelo consumidor. Também é possível perceber os seus pontos fortes e fracos, e como
geri-los em prol de sucesso organizacional.
Com o desenvolvimento da pesquisa, foram criados pilares para que os empreendedores
das micro e pequenas empresas do comércio de vestuário em Córrego Fundo, Formiga e Pains,
possam se manter competitivos e sustentáveis no mercado com a utilização das ferramentas de
marketing estratégico.
Foram analisadas as principais estratégias adotadas pelas empresas em estudo foram
analisadas tendo como critério as estratégias de segmentação, posicionamento, as estratégias
genéricas de competição e o mix de marketing, logo após foram elaboradas estratégias para
agregar valor as micro e pequenas empresas de Córrego Fundo, Formiga e Pains.
O QUADRO 1 apresenta uma síntese das estratégias atuais praticadas pelas empresas
estudadas e as estratégias propostas para as micro e pequenas empresas de vestuário das cidades
de Córrego Fundo, Formiga e Pains
Quadro 1 – Estratégias atuais e estratégias propostas
Estratégias atuais

de

massa; Definir segmento de atuação;

Abordagem multissegmento;

Adequar a identidade visual da

Concentração de mercado.

empresa ao segmento adotado;
Organizar

procedimentos

Marketing de massa;

internos,

Abordagem multissegmento.

criar/aprimorar as estratégias de

Pains

Segmentação

Córrego Fundo e

Formiga

Marketing

Estratégias propostas

de

modo

a

segmentação.

Formiga

Posicionamento baseado na:
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Variedade;

Criar

Necessidade;

lucros;

Acesso.

valor

para

maximizar

e

Posicionamento baseado na:

Antecipar

Fundo

Variedade;

preferência do consumidor;

Acesso.

Coordenar os recursos humanos;

de

competição

mudanças

na

Pains

alvo.
Diferenciação por:

Melhorar imagem da marca;

Qualidade;

Aumentar a tecnologia envolvida

Pioneirismo;

ao produto;

Imagem;

Ampliar rede de fornecedores;

Produto;

Oferecer serviço sobencomenda.

Atendimento.
Diferenciação por:
Pioneirismo;
Produto;

Pains

genéricas

Córrego Fundo e

Estratégias

as

Adequar os produtos as mercado

Formiga

Córrego

Posicionamento

Atendimento.

Formiga

Embalagem personalizada;

Córrego Fundo e Pains

Mix de marketing

Sistema de codificação;

Adotar critérios de padrão de

Linha de crédito/débito;

qualidade;

Estatística de vendas;

Aprimorar

Entrega à domicílio;

codificação de produtos;

Estoque;

Analisar os preços no mercado;

Placa de identificação;

Abrir novas possibilidades de

Pós venda.

pagamento;

Embalagem personalizada;

Estabelecer política de estoque

Representação de marcas;

mínimo;

Crediário;

Desenvolver controle de estoque;

Estatística;

Aprimorar identidade visual;

Estoque;

Campanhas em rádio;

Entrega à domicilio;

Campanhas em carro de som;

Placa de identificação;

Campanhas em jornal;

Loja personalizada.

Desenvolver

o

sistema

de

matérias

promocionais impressos.

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Diante do exposto, as empresas devem buscar fortemente serem reconhecidas pela
forma na qual desenvolvem as suas estratégias, tornando assim, uma referência mercadológica,
minimizando erros e vislumbrando novas oportunidades.
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5. Considerações finais
Conforme a análise das estratégias do mix de marketing adotadas pelos gestores no
cotidiano, a cidade de Formiga é a mais avançada e a que mais adota ferramentas de marketing.
Este fato pode ser consequência do porte da cidade em comparação com as demais. É
importante ressaltar que a cidade de Formiga é a mais antiga das três e que esta abriga um
Centro Universitário.
Existem várias fontes que permitem possibilidades de estratégias marketing mix, porém
é necessário que sempre haja liberdade de intuição e pesquisa para a formulação de ideias
baseada na percepção da clientela potencial. Produto deve levar em consideração a diversidade
da linha produtiva para atender as necessidades e desejos do público alvo. As estratégias de
marketing mais utilizadas no quesito produto, na cidade de Córrego Fundo e Pains, são as
embalagens personalizadas e a representação de marcas. Na cidade de Formiga destaca-se as
embalagens personalizadas e a codificação de produtos.
Preço deve estar em sintonia com a diferenciação oferecida pelo produto. As estratégias
de marketing adotadas pelos gestores da cidade de Córrego Fundo, tendo em vista a variável
preço, a cidade adota o crediário e as estatísticas de vendas. Na cidade de Formiga, as principais
estratégias consistem em disponibilizar linha de crédito/débito e estatísticas de vendas. As
micro e pequenas empresas de Pains utilizam a estatística de venda e preço fixo para descontos
como principais táticas relativas ao preço.
A outra variável pesquisa foi a praça, diz respeito às estratégias relativas a distribuição,
logística e pontos de vendas. Os gestores da cidade de Córrego Fundo, Formiga e Pains
disponibilizam a entrega à domicílio e armazenam estoque de suas mercadorias, como
principais estratégias para atender as necessidades de sua cartela de clientes referente a variável
praça.
Em se tratando da promoção, os canais de comunicação devem ser utilizados de maneira
assertiva para assegurar a efetividade de todo trabalho para atender o público-alvo. As gestoras
da cidade de Córrego Fundo desenvolvem as estratégias de comunicação por meio da mídia
digital e de campanhas promocionais específicas, também demonstram cuidado com a
identificação da loja (placa de identificação). Na cidade de Formiga, os gestores trabalham com
a identidade visual desde a placa de identificação ao interior das lojas. Em Pains, as principais
estratégias de marketing relativas a esta variável são a placa de identificação e o relacionamento
pós-venda.
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Entre as variáveis insatisfatórias identificadas ressalta-se a falta de codificação e
padronização dos produtos. As ações estratégicas propostas são a adoção de software de
gerenciamento empresarial. Faz-se necessário, ainda, a adoção de critérios de qualidade para a
compra de mercadorias, oferecendo novas opções de pagamento (principalmente na cidade de
Pains), estabelecendo uma política de estoque mínimo para a realização de novas compras,
adotando um software para o gerenciamento/controle do estoque, aprimorando a identidade
visual por meio de uma padronização de logotipo, cores, layout, posicionando as araras e as
vitrines das lojas estudadas
Para comprometer-se com o sucesso empresarial, as micro e pequenas empresas
estudadas devem adotar mídias que estimulem o consumo, que promovam a imagem da
empresa e que a levem para mais perto do consumidor. As mudanças, portanto, serão essenciais
para assumir novos papéis no gerenciamento estratégico dos negócios, à medida que
possibilitará conhecer de fato os seus clientes e fortalecer o relacionamento interno e externo
por meio da utilização das ferramentas estratégicas de marketing.
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1. Introdução
Este artigo se constitui em uma parte da tese de doutoramento que buscou avaliar os
fatores críticos de sucesso de uma instituição de ensino superior que oferece cursos em
educação presencial e a distância, na modalidade EaD, semipresencial.
Os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho foram de caráter qualitativo
e quantitativo. O caráter qualitativo se evidencia pela revisão bibliográfica, que indica os
critérios relevantes na determinação dos fatores críticos de sucesso na educação superior
brasileira dirigida ao EaD. Além disso, esse caráter é necessário para que se compreenda o
impacto dos FCS na IES e na fidelização de seus clientes com aumento da qualidade e
atendimento de suas expectativas.
A abordagem quali-quantitativa, permite que se trabalhe com os referenciais de
qualidade identificados na fundamentação teórica, e que são validados a partir da pesquisa com
os especialistas dos cursos da IES na modalidade EaD de graduação.
A partir destes dados, são elencados os fatores relevantes classificados junto ao
público-alvo.
Considerando-se as instituições que oferecem cursos em EaD, pode-se afirmar que a
indicação, ou a observância dos fatores críticos de sucesso, podem contribuir para um melhor
gerenciamento dos cursos ofertados, uma vez que podem proporcionar “a identificação de
elementos indispensáveis à execução de determinado processo gerencial” (RETAMAL, 2009,
p.85).
O ambiente de mudanças e transformações, na atualidade, em função dos avanços
no campo da tecnologia, exige que as instituições que oferecem cursos em EaD revisem
constantemente suas estruturas e estratégias, buscando adequações que lhes permitam maior
agilidade e flexibilidade, com vistas a um melhor atendimento ao seu público.
A dificuldade, ou a demora, da instituição em responder as demandas pode resultar,
conforme aponta Oliveira (2006), no comprometimento do desempenho, no que se refere à
eficiência e eficácia.
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Nesse sentido, devem ser considerados os fatores que podem conferir a essas IES
maior segurança quanto à qualidade dos produtos que oferecem. São destaques os seguintes
fatores: a organização pedagógica da gestão, a forma como se efetiva o processo ensinoaprendizagem, a participação e envolvimento dos atores envolvidos no processo,
representados pelos colaboradores internos e o público-alvo e fatores como a cultura e
o ambiente da organização (OLIVEIRA, 2006).
Para Mezomo (1994) a melhoria na qualidade deve considerar, a efetividade, a
eficiência, a pertinência, a acessibilidade, a oportunidade, a atualidade e a aceitabilidade,
como condição para que o produto oferecido efetivamente contribua para a fidelização.
Para que se tenha sucesso na oferta de um projeto de curso em EaD, deve-se utilizar
mecanismos que assegurem uma educação de qualidade, por meio de estratégias
pedagógicas inovadoras e investimentos bem sucedidos. Deve-se considerar, para tal a
identificação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS).

1.

QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR

Para buscar e manter a fidelização dos alunos (estudantes) e dos alunosclientes
(pessoas que pagam para a obtenção do serviço) a instituição busca oferecer serviços de
qualidade, mesmo considerando-se que esses serviços apresentem algumas características
próprias, como a intangibilidade, a presença e a participação do cliente e o fato de que a
produção e o consumo são, muitas vezes, simultâneos, conforme Marsahl Júnior e Araújo
(2006).
A gestão da qualidade, pelas instituições que oferecem serviços educacionais,
presenciais ou a distância, exige dos gestores atenção especial a vários aspectos, uma vez
que, de acordo com Mezomo (1994), o recurso mais importante dessas instituições está
centrado nas pessoas, as quais devem receber atenção e valorização especial.
Ainda segundo Mezomo (1994), a cultura organizacional se vê transformada pelo
princípio da clientelização da organização, a qual deve ser flexível o suficiente para adequarse rapidamente aos novos rumos impostos pelas mudanças do mercado. Para que tudo isso
possa concretizar-se, oautor ressalta que o princípio da qualidade deve se fazer presente na
missão da organização.
No entanto, o fato de a qualidade constar como elemento de atração na missão
da IES, não é suficiente para que ela assuma uma posição de destaque frente à
concorrência. Nesse aspecto, observa-se que o mercado atual, fortemente pressionado pelos
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avanços tecnológicos, responsáveis pelo surgimento de novas IES e novas necessidades
de cursos, tem levado essas IES a buscarem transformações constantes para manter os
nichos conquistados, assim como para a abertura de novos cursos num contexto globalizado e
competitivo.

2.

EAD E OS REFERENCIAIS DE QUALIDADE

Os referenciais de qualidade propostos pelo MEC ( 2007), reconhecem que existe um
diferencial proposto pela EaD, com características próprias considerando linguagem e formato
próprios, exigindo administração, desenho, lógica, acompanhamento, avaliação, recursos
técnicos, tecnológicos, de infraestrutura e pedagógicos.
Indica que somente serão efetivos dentro do contexto de uma discussão política e
pedagógica da ação educativa. Considera a necessidade de um projeto de curso superior a
distância com forte compromisso institucional em termos de garantir o processo de formação
que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão política
para a formação do cidadão.
A educação a distância pode ser vista como um recurso para atender à grande
demanda de alunos, de forma que possa ser mais efetiva que as outras modalidades e
sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços ofertados, decorrentes da ampliação da
clientela atendida.
De acordo com Litwin (apud FIUZA e MARTINS, 2002), a EAD não mais se
caracteriza pela distância, permitindo através da virtualidade encontros cada vez mais
efetivos que possibilitam de fato a educação. Segundo a autora, o que distingue esta
modalidade é a mediatização das relações entre docentes e alunos.
A EaD é definida, conforme Campos (2002), pelo Decreto nº 2.494/1998, que
regulamenta o Artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), como "uma
forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação".
Como a EAD é uma metodologia de ensino a serviço da Educação, a estrutura do
curso, o currículo e os critérios de avaliação serão os mesmo aprovados para os cursos
convencionais, sendo diferentes apenas as atribuições do professor, a relação professor aluno,
os meios usados para veicular a informação e a organização técnico-administrativa.

ISBN: 978-85-5806-000-4

Esses aspectos devem estar contemplados, de maneira clara, no projeto pedagógico
do curso, principalmente “sua opção epistemológica de educação, de currículo, de ensino,
de aprendizagem, de perfil do estudante que deseja formar” (BRASIL, 2007), uma vez que
é essa opção metodológica que se constituirá o eixo norteador de toda a proposta de
organização do currículo, bem como seu desenvolvimento.
Em decorrência desse eixo norteador, todas as outras ações da instituição deverão
estar articuladas, como a avaliação e os instrumentos a serem utilizados com esse objetivo,
assim como as diferentes concepções que embasarão a prática pedagógica, tais como a de
estudante, tutor, professor.
Paralelamente, não se pode esquecer o papel da tecnologia aplicada à educação
que, em EaD, apresenta-se não apenas como uma exigência, mas também como um
desafio, uma vez que esse uso pode enriquecer os ambientes onde acontece a
aprendizagem, além de possibilitar uma maior interação entre o aluno e o computador.
Como cada aluno se constitui um sujeito ativo no processo, o uso desses recursos lhe
possibilita obtenção mais rápida de informação e maior esclarecimento de dúvidas, numa
fração de tempo inferior ao que necessitaria caso fossem utilizadas outras fontes. (BRASIL,
2007).
Na organização do projeto pedagógico do curso, outro aspecto a ser considerado
é representado pela filosofia de aprendizagem, a qual deve estar voltada, segundo os
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância – RQESD (BRASIL, 2007), à
oportunização de interação entre os estudantes e de desenvolvimento de projetos
compartilhados que lhe permitam conhecer e respeitar diferentes culturas e diferentes modos
de construção do conhecimento. No entanto, para que todos esses objetivos sejam atendidos
de forma satisfatória, atestando a qualidade que se pretendeimprimir aos cursos de EaD, há
necessidade que os cursos estejam associados à popularização e à democratização do acesso
às tecnologias utilizadas, na atualidade, para a comunicação e a informação, pois essas
tecnologias permitem aproximar o saber do aluno, mesmo considerando-se as diferenças
individuais, assim como outros aspectos, como as distâncias espaciais, temporais,
tecnológicas ou socioeconômicas.
O modelo de avaliação da aprendizagem, na EaD, deve contribuir para que o aluno
tenha condições de desenvolver ao máximo suas competências, tanto as cognitivas quanto
as habilidades e atitudes, visando ao alcance dos objetivos propostos. Dessa forma, esse
processo deve ser contínuo, realizado de maneira presencial e a distância, para que o
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progresso dos estudantes seja constantemente acompanhado e para que dificuldades eventuais
sejam identificadas paralelamente ao processo de ensino-aprendizagem, conforme o RQESD
(BRASIL, 2007).
Em relação à avaliação institucional, esta deve envolver todos os aspectos do processo
ensino-aprendizagem, incluindo as atividades de extensão e pesquisa, consideradas como
funções essenciais de uma instituição de ensino superior. Além disso, devem ser contemplados
também o conjunto das condições físicas e administrativas e os aspectos relacionados à
gestão institucional.
Os procedimentos pertinentes à avaliação institucional devem congregar as atividades
de aferição tanto quantitativa como qualitativa em relação ao desempenho dos docentes,
as condições das instalações da IES, o funcionamento de todos os serviços que ela oferece e a
articulação entre os diferentes setores da instituição.
Esses resultados devem ser utilizados, posteriormente, tanto pela gestão acadêmica
quanto pela gestão administrativa, pois constituem importantes indicadores para a melhoria
da qualidade e para um melhor desempenho institucional.

3.

FATORES CRÌTICOS DE SUCESSO

A denominação FCS foi criada em 1979 por Rockart (SEABRA, 2011), para designar
os fatores que devem ser analisados, a partir de um conjunto de métodos que podem ser
utilizados para oferecer, aos gestores, informações confiáveis sobre o gerenciamento das
instituições, com vistas a garantir maior eficiência e eficácia dessa instituição.
A existência dos FCS é essencial para que os objetivos, estratégicos ou táticos,
possam se constituir em indicadores de sucesso na produção e gestão dos cursos objeto desse
trabalho.
Pedroso (2006) considera que deve haver um suporte de qualidade, na instituição,
que possa atender a todas as necessidades dos alunos. Assim, as IES precisam estar atentas
aos novos desafios que se apresentam, conhecendo-os, poder superá-los sem que se
constituam em obstáculos à aprendizagem.
É neste contexto que o estudo de fatores pode contribuir para que a instituição
possa melhorar os serviços para uma educação de qualidade, o que pode ser obtido por meio
de pesquisa na identificação dos FCS, que podem ser hierarquizados objetivando-se o
alcance de resultados mais efetivos.
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É bastante pertinente, segundo Slack, Chambers e Jhonston (2002), o fato de se
pretender identificar os fatores críticos de sucesso nos projetos de uma IES que oferece cursos
em EaD. Isso porque Slack, Chambers e Jhonston (2002, p. 54), apontam que “a primeira
responsabilidade de qualquer equipe de administração é entender o que se está tentando
atingir [...] significa a tradução dos objetivos organizacionais em termos de implicações para
os objetivos de desempenho da produção: qualidade, velocidade confiabilidade, flexibilidade
e custo”.
Em relação aos cursos oferecidos em EaD pela IES, objeto desta pesquisa, há sempre
uma grande preocupação dos gestores em acompanhar os alunos, buscando identificar o
grau de satisfação apresentado. A IES compreende que o aluno, ou cliente, assim como
seus colaboradores, se estiverem satisfeitos, maiores serão as chances de sucesso.
Essa é, também, a crença de Batista (2011), o qual afirma que o lucro se mede
em números, mas que o valor de uma empresa se reflete no bem-estar da comunidade
em que atua.
Para que a administração da produção seja eficaz, Slack (2002) enfatiza a
necessidade de haver um conjunto de princípios que possam orientar a tomada de decisão em
direção aos objetivos que a organização traçou, a longo prazo. Essa estratégia de produção,
como o autor a define, “envolve a habilidade de colocar a estratégia de produção na estratégia
geral da organização, [...] no processo decisório global da organização”, conforme Slack ,
Chambers e Jhonston (2002, p. 87).
A criação de um curso na modalidade EaD impacta em diversos elementos .Entre eles
tem-se o impacto social, pois permite atender ao desenvolvimento de uma população,
fornecendo novos conhecimentos, promovendo a discussão sobre a sociedade em que esta
inserida. De outra forma, o conhecimento proporcionado pela correta adequação do curso
às necessidades de desenvolvimento regional tem sobre ela um impacto econômico,
melhorando processos e movimentando a agropecuária, a indústria e serviços. Finalmente,
como base acadêmica, pode-se utilizar de suas diversas fontes de pesquisa: características
regionais, economia local, cultura regional, dentre outras, proporcionando o desenvolvimento
do ensino e, no local de sua realização de atividades de extensão.
A variedade de ações de gestão e de ações educacionais que devem ser executadas
pelas Instituições de Ensino Superior, aelaboração e fornecimento de cursos adequados ao
mercado e que tenham a qualidade desejada pelo aluno, o atendimento às regulações
impostas pelos governo, traz a tona um conjunto de problemas que impactam na destinação
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dos recursos institucionais, necessitando que estes recursos sejam priorizados para as áreas e
fatores de maior impacto no fornecimento de cursos em EaD.
O termo original em inglês critical success factors proposto por Rockart (1979),
traduzido para o português como fatores críticos de Sucesso (FCS), partiu da necessidade de
prover informações relevantes aosgestores das organizações. O primeiro problema enfrentado
por estes é a grande quantidade de informações aos quais estão sujeitos e a determinação de
quais são as mais relevantes, uma vez que os recursos organizacionais são limitados.
Consistem em fatores essenciais, fundamentais para alcançar os objetivos
executivos, estratégicos ou táticos de uma organização, ainda que outros fatores não
sejam considerados (FURLAN, 1997; ROCKART, 1979). "As poucas coisas que devem
ocorrer de modo correto para que sejam alcançados os objetivos". A utilização dos FCS
permite que a organização concentre seu foco nos elementos mais importantes, resultando
na busca por informações mais relevantes, impedindo uma sobrecarga de informação e
melhorando a sinergia em sua direção.
Como indicação para a obtenção dos FCS são apontadas como as principais fontes
(ROCKART, 1979):A estrutura do ramo de negócio, os fatores ambientais, os fatores
temporais, a estratégia competitiva, o ranking no ramo e a localização geográfica.
Por meio do trabalho de Pedroso (2006), que é voltado ao estabelecimento dos Fatores
críticos de sucesso na implementação deprogramas EaD via internet nas

universidades

comunitárias foram analisados os seguintes FCS: Gestão financeira, Metodologia de EAD,
Estrutura física e tecnológica, Revisão e criação de planilhas de custos, Integração da EAD
aos diversos serviços da universidade, Legislação de EAD, Gestão pedagógica, Inserção
da EAD no organograma da instituição e no PDI, Treinamento de professores e alunos para
o ambiente virtual, Gestão acadêmica, Pouco apoio e aceitação da EAD nas IES, Capacitar
docentes e técnicos de acordo com o modelo em funcionamento, limitados ao caso em estudo.
Assim entende-se que os FCS são variáveis relevantes para um conjunto de orientações
estratégicas que devem ser considerados sem o que, a estrutura organizacional ficaria
fragilizada possibilitando o fracasso.
O detalhamento da Metodologia de Pesquisa, considera a avaliação da percepção
de usuários e gestores dos serviços prestados e analisados, quanto das estruturas utilizadas e
analisados e, a cada uma das dimensões a serem identificadas e propostas que levarão
a identificação dos seus fatores críticos de sucesso.
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Cheawjindakarn (2012) especifica os Fatores Críticos de Sucesso para a Ensino
Superior a Distância on-line. A metodologia de pesquisa foi a de analisar e sintetizar a revisão
da literatura para determinar os itens relevantes para o sucesso da aprendizagem on-line sua
implementação, critérios e indicadores. Um total de 19 trabalhos , publicados durante 20002012, foram selecionados a partir de bases de dados de referência da Universidade de
Chulalongkorn.
O método para a análise dos dados utilizado foi a análise de conteúdo. Os resultados
sobre os Fatores críticos de sucesso para a EaD foram agrupados em cinco fatores, ou
cinco áreas: 1) gestão institucional , 2) ambiente de aprendizagem , 3) de design instrucional ,
4) serviços de apoio e 5) avaliação do curso. Cada um desses cinco fatores inclui vários
elementos importantes que podem ajudar a melhorar a eficiência dos cursos de aprendizagem
on-line em instituições de ensino superior.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As áreas identificas e utilizadas na pesquisa bem como os fatores críticos de sucesso
mostraram-se determinantes no estabelecimento da importância da hierarquia entre eles.
A relação indica o impacto do fator crítico na área analisa, permitindo uma ação específica.
Os resultados apresentados pelos especialistas destacam especialmente os recursos
de qualidade da organização, representados pelo Projeto Pedagógico, Corpo docente e
tutorial e canal de comunicação como aluno.
Ao se identificarem fatores críticos de sucesso hierarquizados, comuns ao
especialistas e alunos os gestores poderão utilizar as informações para gestão sabendo
qual é o impacto relativo no aluno, melhorando a possibilidade de sucesso da organização.
Não é somente a identificação dos fatores mas, a identificação priorizada que auxilia na
tomada de decisão organizacional.
Tais informações, obtidas a partir da realização e da aplicação deste trabalho, permitem
às IES a tomada de decisão na redução dos riscos de investimentos inadequados por uma
percepção errônea do mercado que comprovadamente pode ser imposta por gestores não ligados
ao cliente, aluno do EaD.
Considerando estes gestores detentores do poder de realização das alterações em
projetos sob sua responsabilidade os resultados apresentados por esta pesquisa se mostram
ainda mais relevantes se, considerarmos que nesta modalidade de ensino os volumes
atribuídos às operações e relações é grande, onde uma pequena falha na elaboração do
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projeto poderá ocasionar uma grande perda de mercado tais como: evasão de alunos e o não
ingresso de novos.
Assim a metodologia de pesquisa que combina e integra os especialistas e os alunos,
por meio dos métodos aplicados, proporciona uma confiabilidade nas informações,
diferencial para a IES que combina a "expertise" dos especialistas na área do ensino à distância
com as necessidades dos clientes, alunos do ensino a distância.
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1. Introdução
Para as empresas de hoje, manter e construir relacionamentos com clientes lucrativos
está cada vez mais difícil. A facilidade no acesso às informações, bem como o excesso de
empresas ofertando produtos similares no mercado, gradativamente, tornaram os clientes mais
exigentes. Saber como encarar essa evolução tornou-se, portanto, um grande desafio para os
profissionais que trabalham na área de vendas (DONASSOLO; MATOS, 2012).
Neste contexto, segundo Muczyk e Gable (1987, apud LEME, 2008), o desempenho das
equipes de vendas tem sido um assunto de constante interesse para acadêmicos e profissionais
de Marketing e Vendas. Dessa forma, identificar os fatores que derivam em um resultado
superior é um aspecto importante do trabalho de qualquer gerente de vendas e um fator crucial
para a sobrevivência e o sucesso de uma organização.
Para Dietvorst et al. (2009) os vendedores que prestarem atenção especial aos sinais
sutis que os clientes emitem, de maneira a conseguir influenciar positivamente a venda, podem
conseguir uma importante vantagem competitiva em meio a busca por resultados, pois dessa
forma, eles podem se colocar no lugar do cliente e mentalmente simular o que eles querem e
por que eles querem comprar.
Neste sentido, o objetivo deste artigo é propor e testar um modelo teórico para verificar
qual dos fatores propostos pelo autor possui a maior correlação responsável por influenciar o
desempenho do profissional de vendas que atua vinculado a empresas do setor bancário
brasileiro.
2. Referencial Teórico
De acordo com Krishnan, Netemeyer e Boles (2002), os estudos anteriores sobre os
fatores influenciadores do desempenho do vendedor consideravam apenas um único fator de
análise para explanar seus resultados, o que segundo os autores, não era o formato de estudo
considerado ideal, já que desconsidera a existência de outros fatores atuando em conjunto.
Dessa forma, o presente artigo utilizou de base os trabalhos de Donassolo e Matos (2012) e
ISBN: 978-85-5806-000-4

Dietvorst et. al, (2009), para propor um modelo conceitual que consolida diversos fatores sob
seis constructos: Salesperson Theory-of-Mind (SToM), Trabalho Duro, Trabalho Inteligente,
Auto-Eficácia, Desempenho e Felicidade. Os presentes constructos serão melhores detalhados
a seguir.
Figura 1: Modelo conceitual proposto

Fonte: Adaptado de Dietvorst et. al (2009)

2.1 Desempenho do vendedor
Dadas às inúmeras formas de como o desempenho do vendedor deve ser avaliado,
Churchill et al. (1985), afirmam que tanto a auto avaliação quanto os dados subjetivos podem
ser utilizados, sem receio de que ela, por ser uma avaliação pessoal, carregue um viés de
autovalorização. Neste trabalho, o desempenho foi considerado como sendo a percepção do
vendedor sobre o seu próprio desempenho mensal e também sobre a sua performance mensal,
bem como sobre a sua satisfação em relação aos resultados obtidos.
2.2 Salesperson Theory-of-Mind (SToM)
Para ser eficaz, o vendedor precisa saber compreender e interpretar as verdadeiras
necessidades dos clientes. Ao agir dessa forma, ele conseguirá oferecer um produto ou um
serviço que melhor satisfaça os interesses de ambas as partes. Esse aspecto de mentalização de
necessidades visando aumentar a eficácia do vendedor em suas vendas é medido por Dietvorst
et. al (2009) sob quatro diferentes aspectos que serão medidos no presente trabalho: (1) a
capacidade de tomar a iniciativa em vendas e construir o rapport em conversas, (2) a capacidade
de perceber sinais sutis durante encontros de vendas, (3) a capacidade de ter uma visão
ISBN: 978-85-5806-000-4

panorâmica e fornecer informações que faltam para fechar a venda e (4) a capacidade de moldar
e influenciar as interações com os clientes de uma forma positiva. Dessa forma, propõem-se a
seguinte hipótese:
H1: O SToM está positivamente e significativamente relacionado com o desempenho
do vendedor.
2.3 Trabalho Duro e Trabalho Inteligente
O Trabalho Inteligente pode ser definido como a utilização efetiva do conjunto de
comportamentos direcionados para o desenvolvimento de conhecimento sobre as situações de
vendas (SUJAN; WEITZ; KUMAR, 1994). Já Trabalho Duro é definido como a persistência
do vendedor, bem como a medida do tempo dedicado ao trabalho de vendas, ou seja, a
insistência no trabalho mesmo diante de um resultado negativo (SUJAN, 1986 apud
DONASSOLO; MATOS, 2012). A partir disso, propõem-se as seguintes hipóteses:
H2: O Trabalho Duro está positivamente relacionado com o desempenho do vendedor.
H3: O Trabalho Inteligente está positivamente e significativamente relacionado com
influência positivamente o desempenho do vendedor.
2.4 Auto-Eficácia
Segundo Bandura (1997, apud SHINYASHIKI, 2006, p.15), a auto-eficácia pode ser
definida como “a crença que a pessoa tem em sua capacidade de organizar e executar uma
sequência de ações necessárias para produzir determinado resultado”. Dessa forma, acredita-se
que as pessoas que se consideram mais eficazes são mais esforçadas do que aquelas que se
consideram menos eficazes, portanto, esse maior esforço deverá resultar em um melhor
desempenho (BANDURA, 1997, apud KRISHNAN; NETEMEYER; BOLES, 2002). Portanto,
propõem-se a seguinte hipótese:
H4: A Auto-Eficácia do vendedor está positivamente e significativamente relacionado
com o seu desempenho.
2.5 Felicidade
Devido à subjetividade da palavra em questão, existe na literatura uma grande
quantidade de definições para o termo felicidade, como é demonstrado nas palavras de Oliveira
(2001, p.293) “se é difícil compreender em que consiste a felicidade, mais difícil é ser feliz”.
Dessa forma, Argyle, Martin e Crossland (1989) consideram a felicidade como sendo
dependente de três componentes essenciais: emoções positivas, ausência de emoções negativas
e satisfação com a vida. Com base no exposto, propõem-se a seguinte hipótese:
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H5: A felicidade do vendedor está positivamente e significativamente relacionada com
o seu desempenho.

3. Materiais e métodos
A avaliação das relações da referente pesquisa foi feita através de uma abordagem
quantitativa, que segundo Malhotra (2004) é definida pela quantificação na coleta e tratamento
das informações. A coleta de dados foi realizada através de uma pesquisa aplicada junto a
funcionários da área de vendas ligados a empresas bancárias brasileiras. O questionário
utilizado foi composto por 43 perguntas, sendo que 38 delas foram elaboradas através da escala
Likert, onde o grau de escolha variou entre 1 (nunca) até 10 (sempre). Já as demais questões
visavam identificar dados demográficos, como idade, sexo, nível de escolaridade, etc...
O principal critério utilizado para escolha das empresas pesquisadas foi o grau de
proximidade dos gerentes comerciais por parte do pesquisador. Foram contatados 10 gerentes
do segmento de pessoa física em 10 diferentes agências bancárias situadas em uma cidade do
interior do estado de São Paulo e, destes, 6 concordaram em participar da pesquisa. Ao todo,
foram enviados 120 questionários, 20 para cada gerente, dos quais 53 retornaram, ou 44,16%
dos questionários enviados. A coleta de dados foi realizada na forma presencial, onde o
pesquisador entregou os questionários aos gerentes designados que ficaram com a
responsabilidade de distribuí-los aos seus respectivos funcionários, e voltou após 7 dias para
resgatá-los. A presente coleta, bem como a análise e o processamento dos dados coletados,
foram realizadas no mês de agosto de 2014.

4. Análise e Interpretação dos dados
Do total de 53 respondentes que efetivamente completaram a pesquisa, 55% são do sexo
masculino e 45% do sexo feminino; a faixa etária variou entre 23 a 53 anos de idade; 50%
declaram ter nível de Pós-Graduação, 45% nível Superior Completo e 5% Ensino Médio
Completo. Já quanto ao tempo total de trabalho em vendas, 75% dos respondentes possuem até
9 anos de tempo de trabalho e 25% possuem mais de 9 anos.
O grau de confiabilidade das escalas medido pelo Alfa de Cronbach foi de 0,49 para
SToM, 0,52 para Trabalho Inteligente, 0,58 para Trabalho Duro, 0,74 para Auto-Eficácia, 0,79
para Felicidade e 0,48 para Desempenho (Apêndice A).
Utilizou-se da análise da correlação de Pearson para medir se o grau de correlação entre
duas variáveis será negativo ou positivo (Apêndice B), onde quanto maior for o valor, que varia
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entre -1 e +1, maior a correlação entre as variáveis. Um coeficiente de correlação acima de 0,85
indica alta correlação entre as variáveis (HAIR et al., 2005).

Tabela 1 – Correlações
1

2

3

4

5

1. Desempenho

1

2. SToM

.28

1

3. Trabalho Duro

.38

.25

1

4. Trabalho Inteligente .20

.66*

.27

1

5. Auto-Eficácia

.37

.48*

.59*

.52*

1

6. Felicidade

.57**

.35

.62*

.46*

.74**

6

1

**. Correlação é significativa ao nível 0.01
*. Correlação é significativa o nível 0.05

Os seguintes resultados foram obtidos a partir da análise dos dados:
a) A Felicidade foi a variável que mais influenciou o Desempenho;
b) As variáveis SToM, Trabalho Duro, Trabalho Inteligente e Auto-Eficácia não
apresentaram correlações significativas com a variável Desempenho;
c) A correlação de maior significância apresentada foi entre as variáveis
Felicidade e Auto-Eficácia, a de menor significância foi entre as variáveis Trabalho
Inteligente e Desempenho;
d) Não foi encontrada nenhuma correlação negativa entre nenhuma das variáveis.
A partir da análise dos dados, as Hipótese 1, 3 e 4 foram parcialmente aceitas e as
Hipótese 2 e 5 foram completamente aceitas.
Após a constatação das hipóteses, foi realizada uma análise de regressão para identificar
qual das variáveis independentes mais influenciava o DESEMPENHO do vendedor.
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Tabela 2 – Regressão

Novamente, percebe-se que a variável Felicidade exerce uma influência positiva e
significativa sobre o desempenho do vendedor ( β= 0,666 e Sig=0,74). Do lado oposto, as
variáveis Trabalho Inteligente (β= -0,182) e Auto-Eficácia (β= -0,177) foram as que maior
apresentaram influência negativa sobre a variável dependente, todavia, com baixa significância
(0,555 e 0,623).

5. Discussão dos resultados e conclusões
Os resultados desta pesquisa corroboraram com diversos outros estudos nos quais
ressaltaram a importância que a felicidade do indivíduo exerce sobre o seu desempenho final.
Rosenbluth e Peters (1992, apud VASCONCELOS, 2004), defendem intensamente a
importância da felicidade no trabalho como fator-chave para o provimento de um serviço
superior. Ainda nessa linha, Freitas (2002) enfatiza em sua obra que a busca pela produtividade
não está apenas atrelada ao avanço de processos de produção, mas também às condições físicas,
mentais e ambientais imperantes do local de trabalho.
Sobre as variáveis que compõem a felicidade no trabalho, Vasconcelos (2004), cita seis,
que, segundo o autor, devem ser consideradas conjuntamente: satisfação, lealdade, humanismo,
valores, liderança e confiança. Ele ainda conclui seu estudo sugerindo que as empresas que
promovem a felicidade no trabalho ganham como benefício a maior produtividade,
desenvolvimento pessoal, conquista e retenção de profissionais de talento.
Para Stanley (2001, p.13, apud VIEIRA; APPIO; SLONGO, 2007) “pessoas que
mantêm uma atitude positiva em relação ao trabalho e a tudo o que circunda fazem do mundo
um lugar melhor”. Seguindo esse pensamento, os autores concluem que possuir funcionários
satisfeitos é uma ferramenta estratégica de entregar satisfação aos clientes.
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Concluindo, os gerentes comerciais têm hoje o difícil desafio de monitorar as variáveis
que influenciam no desempenho de seus vendedores, principalmente a que diz respeito a
felicidade no trabalho. Estudos estão comprovando que ao se preocupar com o bem-estar de
seus colaboradores, o gestor estará também se preocupando com o futuro da sua organização.
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Resumo:
Uma atividade que ocorre frequentemente no cotidiano do século XXI, na chamada era
capitalista e consumista em que vivemos e passa muitas vezes despercebida aos olhares dos
consumidores é a chamada compra por impulso. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é
analisar fatores que influenciam a compra por impulso em supermercados no município de
Palmeira das Missões/RS, utilizando métodos quanti-qualitativos de natureza exploratória em
uma amostra de 80 respondentes. De maneira geral, conclui-se que os indivíduos planejam a
maior parte das compras e o fator mais decisivo para que ocorra a compra por impulso é o
ambiente do ponto de vendas. Portanto, os gestores de marketing tem um amplo segmento que
pode ser explorado visando satisfazer as necessidades dos clientes e maximizar os resultados
financeiros das organizações, nesse caso, do setor varejista de supermercados.

Introdução
No Brasil a atividade varejista surgiu em meados da década de 50 com as chamadas
mercearias (pequenos mercados). E conforme Parente (2009), este setor caracteriza-se como
uma gama de diversas atividades que envolvem a venda de produtos ou serviços com a
finalidade de satisfazer os consumidores finais. O termo varejista significa, dessa forma, um
elo entre o mercado fornecedor e o consumidor. E é nesse cenário que muitas vezes ocorre à
compra por impulso.
Quando a atividade de comprar não é planejada, por influencia de crianças, idade ou por
diversos outros fatores, o consumidor esta mais susceptível a comprar mais produtos e
consequentemente gastar mais do que o esperado inicialmente. De acordo com Pinheiro (2005),
a compra por impulso pode ter as seguintes características: aprendizagem, espontaneidade,
excitação, estimulação, descaso pelas consequências e valores.
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Os motivos que levam os indivíduos a comprarem por impulso vêm sendo estudado
desde meados dos anos 50, sendo que este fenômeno geralmente ocorre quando o consumidor
de forma repentina adquire determinado produto sem controle sobre as possíveis consequências
de seus atos (ENGEL; BLACKEELL; MINIARD, 2000). Destaca-se que os estudiosos de
marketing vêm buscando compreender o comportamento do consumidor (tanto no ambiente de
compra, como em ambientes externos), sendo assim, várias estratégias foram criadas para
chamar sua atenção e diagnosticar seu comportamento dentro e fora do ambiente de consumo.
Nessa percepção, Kotler e Keller (2006) afirmam que marketing não deve ser entendido apenas
sentido de efetuar a venda, mas sim satisfazer as necessidades dos clientes em determinados
períodos.
Com base nesse cenário, as ferramentas de marketing e o merchandising andam em
paralelo em relação aos estudos sobre as características comportamentais do consumidor nos
mais diversos ambientes. O indivíduo geralmente passa por vários processos de informação
antes de efetuar a compra. Entender, analisar e resolver as necessidades dos clientes é um grande
desafio para as empresas, pois as pessoas mudam suas características de acordo com sua região,
renda, escolaridade e faixa etária, e nem sempre será possível satisfazer a todos no mesmo
momento (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). A partir dessas percepções, o objetivo
deste estudo é analisar fatores que influenciam a compra por impulso em supermercados.

Materiais e métodos

Adotou-se na metodologia desta investigação uma abordagem quanti- qualitativa, por
conveniência e de natureza exploratória. No presente estudo será abordado o método survey
que, conforme afirma Hair et al. (2005), tem como propósito coletar informações de uma grande
amostra de indivíduos.
Para responder os questionamentos propostos no estudo, seguiram-se as seguintes
etapas: i) pesquisa bibliográfica sobre as temáticas relacionadas às ferramentas de marketing e
a compra por impulso; ii) elaboração do questionário e sua aplicação nos supermercados de
Palmeira das Missões; iii) tabulação e análise dos dados; iv) elaboração da pesquisa.
Dessa maneira, foram analisados 80 respondentes no município de Palmeira das
Missões/RS, localizado na Mesorregião do Noroeste do Rio Grande do Sul, município com
34.328 habitantes (IBGE, 2010).
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Resultados e Discussão

Caracterização dos indivíduos, frequência e formas de consumo
Utilizando como base ferramentas de estatística descritiva, destaca-se inicialmente que
62,5% da amostra são do sexo feminino e a faixa etária apresentou média de pouco mais de 33
anos, variando de 17 a 75 anos de idade.
Em relação à renda mensal, esta variou de R$ 350,00 até R$ 8.000,00. As menores
rendas correspondem aos indivíduos estudantes universitários que não estão atuando no
mercado de trabalho e são em sua maioria, dependentes da renda dos pais, nesta óptica, a renda
média mensal é de R$1.553,24.
A respeito da escolaridade, observa-se predomínio de indivíduos na categoria ensino
superior incompleto, representando 35% do total, ou seja, pessoas que estão cursando uma
graduação. Este dado pode ser constatado como um viés da pesquisa, visto que a coleta de dados
tem características de conveniência e não reflete a real proporção do nível de escolaridade total
do município. Ainda, ressalta-se também que, o nível médio representa 27,5%, o ensino
fundamental 21,25%, o ensino superior completo 8,75% e 7% da amostra cursa ou concluiu
uma pós-graduação.
Questionados em relação à assiduidade em que vão ao supermercado, pouco mais da
metade dos indivíduos afirmam que frequentemente (pelo menos uma vez por semana) se
deslocam para esses estabelecimentos, 22,5% responderam que vão muitas vezes (duas vezes
por semana), 15% costumam frequentar (quinzenalmente) e os entrevistados que ao longo do
mês vão pelo menos uma vez nesses estabelecimentos representam 11,25%.
Em relação à lista de compras, 45% não costumam fazê-la, em contrapartida o restante
da amostra tem o hábito de listar os produtos a serem comprados. Também, questionados se
compram geralmente sozinhos, 61,25% afirmaram que sim.

Fatores que influenciam a compra por impulso

Conforme o Quadro 1 é possível visualizar o nível de escolaridade e as formas como
são realizadas as compras.
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Quadro 1 – Grau de escolaridade e modalidades de compra
Variável

I*

II*

III* IV*

V*

Planejam a maior parte das compras

59

70

78

72

100

Compram espontaneamente

39

20

17

14

0

Imprudentes

12

10

5

14

0

* I- ensino fundamental; II- ensino médio; III- ensino superior incompleto; IV- ensino superior;
V- pós-graduação. Fonte: elaborado pelos autores.

Nota-se que o nível de menor escolaridade é a categoria onde menos ocorre o
planejamento na realização das compras, consequentemente o ato de comprar de forma
espontânea e imprudente tem os maiores índices. Além disso, conforme aumentam os níveis de
escolaridade, decresce a proporção dos indivíduos que compram de forma espontânea.
Percebe-se também, que conforme aumenta os anos de estudo (com exceção no nível
superior completo) aumenta-se a proporção dos indivíduos que planejam parte das suas
compras, sendo que no nível de pós-graduação todos os respondentes afirmaram esse
comportamento.
Questionados se o ambiente interno/externo do supermercado tem influência na hora de
comprar produtos não planejados, 21,25% responderam serem neutros a essa questão e o nível
de concordancia foi de 51,25% ( 31,25% concoradam e 25% concoradam totalmente). Ressaltase ainda, que quase 70% dos pesquisados afirmam ser relevante o bom atendimento por parte
dos funcionários para a tomada de decisão no momento de adquirir algo não planejado
inicialmente. Em relação ao nível de felicidade como um fator de impulsão na hora da compra,
cerca de 35% dos respondentes afirmaram que, quando estão felizes compram mais, motivados
pelo sentimento do momento em que se encontram.
A respeito de compras não planejadas na fila de pagamento do caixa, mais de 80% dos
individuos analisados responderam que costumam comprar algum produto enquanto esperam.
Essa mensuração vem ao encontro da afirmação de Peter (2010) quando cita que o ambiente de
compras é um estimulante do impulso como, por exemplo, a questão das filas dos
supermercados que possuem displays com alguns produtos como, balas, doces em geral,
revistas, etc., para que o comprador tenha fácil acesso e efetue a compra.
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Considerações finais

O setor varejista utiliza inumeras ferramentas inovadoras para conquistar o
consumidor no ponto de vendas (ambiente onde geralmente a maioria das decisões de
compras são tomadas). Para os administradores, entender o comportamento dos
consumidores nesse local significa estar a frente da concorrência, e consequentemente,
desenvolvendo vantagem competitiva.
Com o passar dos anos foram sendo desenvolvidas ferramentas e técnicas para atrair e
incentivar os consumidores a comprar o maior número possível de itens não planejados e muitas
destas táticas são realizadas no cotidiano contemporâneo.
De maneira ampla, percebe-se que os indivíduos planejam a maior parte das compras e
o fator mais decisivo para que ocorra a compra por impulso é o ambiente do ponto de vendas
em que se encontra. Portanto, os gestores de marketing tem um amplo segmento que pode ser
explorado visando satisfazer as necessidades dos clientes emaximizar os resultados financeiros
das organizações do setor varejista de supermercados.
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RESUMO
A universidade como ambiente educativo inclusivo requer condições que garantam o acesso e
a participação autônoma de todos os acadêmicos às suas dependências e atividades de formação.
A acessibilidade é uma das atividades que permitem a educação inclusiva, é a ideia de um
mundo sem obstáculos, ou seja, o direito de ir e vir, respeitado e colocado em prática. Nesta
perspectiva o presente trabalho objetivou realizar um diagnóstico socioambiental do campus
da Faculdade Católica Rainha do Sertão no município de Quixadá – CE através do seu projeto
de acessibilidade física para conhecer como ocorreu a internalização desta política de
sustentabilidade. Trata-se de um estudo de caso delineado como uma pesquisa do tipo
exploratória descritiva transversal numa abordagem qualitativa sendo realizado de janeiro a
abril de 2015. Os resultados mostraram que a Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS)
implantou uma política de promoção da acessibilidade, por meio da adequação arquitetônica,
urbanística e da sinalização do seu espaço construído tornando seus ambientes inclusivos aos
alunos, professores, funcionários e visitantes.

PALAVRAS – CHAVE: gestão, sustentabilidade, acessibilidade.

INTRODUÇÃO
A Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS) inserida na região do sertão central do
Ceará - Brasil, na cidade de Quixadá, iniciou suas atividades em 2004. Desde então, entrega ao
mercado de trabalho, milhares de profissionais formados no rigor técnico, humanístico e cristão
e, contribui para o crescimento econômico regional, para a melhoria da qualidade de vida da
população e, para a consolidação e desenvolvimento do ensino superior no interior do Estado.
Oferta atualmente 19 cursos de graduação nas áreas da saúde, ciências sociais aplicadas,
humanas, tecnológicas e engenharias e 16 cursos de pós-graduação.
No seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), período 2013 – 2017 estão
incluídos os objetivos, metas e ações definidas para a responsabilidade social, que visam
fortalecer a participação da sociedade nas ações já desenvolvidas pela FCRS e sua comunidade
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acadêmica em prol da inclusão social, sustentabilidade e preservação do meio ambiente, entre
outros.
Neste contexto, vem investindo na ampliação e modernização de sua infraestrutura,
assim como na aquisição de novas e modernas tecnologias educacionais, além de seu
desempenho no processo de valorização e profissionalização das pessoas que participam de seu
desenvolvimento. Desenvolve projeto de fomento externo, com parceria do Ministério da Saúde
e Educação, onde envolve alunos e professores da área da saúde.
Compreendeu que era de muita importância desenvolver projetos, que objetivassem
implementar políticas de promoção social, como o de acessibilidade no seu campus em sua
completude, orientado para um sistema de ensino inclusivo, assegurando o direito de todos à
educação, servindo como modelo de referência para a cidade no aspecto social dentro do tripé
da sustentabilidade.
A acessibilidade física abrange somente uma parcela desta política de inclusão social,
que é muito mais abrangente, mas, certamente muda a qualidade de vida das pessoas com
necessidades especiais, além do que, é requisito legal instituído por lei federal.
Neste sentido optou-se por realizar este trabalho, tratando-se de um estudo de caso, no
intuito de conhecer o projeto de acessibilidade física da Faculdade Católica Rainha do Sertão
no município de Quixadá – CE na perspectiva de discernir como ocorreu a internalização desta
política de sustentabilidade.

REFERÊNCIAL TEÓRICO

Sustentabilidade
A ruptura dos valores e crenças que sustentaram a sociedade a economia mundial desde
a segunda metade do século XX até dias atuais mostra que a velocidade das mudanças tem sido
a principal característica do mundo contemporâneo, ao mesmo tempo em que sinaliza a nossa
incapacidade de compreender a realidade em sua totalidade (TEIXEIRA, 2005).
Para LOWI (2005), os modelos econômicos atuais estão nos conduzindo a um desastre
ambiental de dimensões incalculáveis, que já é possível de ser presenciado na atualidade:
poluição do ar nas grandes cidades, aquecimento do planeta, desertificação, degelo polar,
destruição da camada de ozônio.
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Também é possível observar o impacto desses modelos pelo mundo através da
crescente parcela da população mundial que vem sofrendo com a pobreza, com a fome e com a
exclusão social (ARAUJO; MENDONÇA, 2009).
O termo sustentabilidade tem constituído assunto de debates acirrados no meio
acadêmico, empresarial e governamental, tanto no Brasil como nas demais nações do mundo,
em vista das questões sócio-ambientais se tornarem cobradas principalmente daqueles que se
utilizam dos recursos naturais e do meio social para permanecerem e se perpetuarem em
mercado competitivos (LANG, 2009).
Scotto et al (2010) descrevem que a questão da sustentabilidade ambiental passou a
ocupar lugar de importância no debate acadêmico e político, a partir do final dos anos 1960,
porém, as duas últimas décadas testemunharam a emergência do discurso da sustentabilidade
como a expressão dominante no debate que envolve as questões de meio ambiente e de
desenvolvimento social em sentido amplo.
O interesse por sustentabilidade se originou durante a década de 1980, a partir da
conscientização dos países em descobrir formas de promover o crescimento sem destruir o meio
ambiente, nem sacrificar o bem-estar das futuras gerações conforme explica Diniz da Silva
(2009). Desde então, o termo se transformou em cenário para causas sociais e ambientais,
principalmente no nos negócios, onde prevalece a idéia de que de geração de lucro para os
acionistas, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida
das pessoas com que mantém interações (BACHA et al., 2010).
Bacha et al. (2010) afirmam que sustentabilidade seria fruto de um movimento histórico
recente que passa a questionar a sociedade industrial enquanto modo de desenvolvimento. Seria
o conceito síntese desta sociedade cujo modelo se mostra esgotado. A sustentabilidade pode ser
considerada um conceito importado da ecologia, mas cuja operacionalidade ainda precisa ser
provada nas sociedades humanas (ROSA, 2007).
O termo sustentabilidade remete ao vocábulo sustentar no qual a dimensão longo prazo
se encontra incorporada. Há necessidade de encontrar mecanismos de interação nas sociedades
humanas que ocorram em relação harmoniosa com a natureza. “Numa sociedade sustentável, o
progresso é medido pela qualidade de vida (saúde, longevidade, maturidade psicológica,
educação, ambiente limpo, espírito comunitário e lazer criativo) ao invés de puro consumo
material” (FERREIRA, 2005). O termo deriva do comportamento prudente de um predador ao
explorar sua presa, ou seja, moderação, por tempo indeterminado. Isto é, o ser humano
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necessitaria conhecer as particularidades do planeta para utilizá-lo por longo tempo
assegurando a continuidade da própria espécie (SCHWEIGERT, 2007).
De acordo com Rosa (2007) a sustentabilidade é consequência de um complexo padrão
de organização que apresenta cinco características básicas: interdependência, reciclagem,
parceria, flexibilidade e diversidade. Se estas características forem aplicadas às sociedades
humanas, essas também poderão alcançar a sustentabilidade.

Sustentabilidade e Organizações
As organizações ao inserir a sustentabilidade na formulação de suas estratégias deverão
contemplar o equilíbrio entre as necessidades econômicas com a equidade social e o respeito
ao meio ambiente, visando atender às necessidades das gerações atuais e futuras do planeta.
Estas três variáveis, econômica, social e ambiental são que Elkington (1999) denomina de
resultado tridimensional da sustentabilidade, o triple botton line.
Segundo Black e Gregersen (2008) a geração de valor econômico está relacionada com
a obtenção de resultados econômicos positivos tanto no presente quanto no futuro. A
responsabilidade ambiental diz respeito à conservação e ao uso sustentável dos recursos
naturais. Enquanto que, a responsabilidade social contempla o comprometimento das empresas
com a sociedade. Desta forma, a organização que esteja inserida nesse contexto assegura a sua
rentabilidade, propiciando que todas as operações contemplem o valor do dinheiro no tempo,
isto é, as operações de venda tenham taxas que sejam maiores que o custo de capital total da
organização e nas operações de compra tenham taxas inferior ao custo de capital total,
ocorrendo diariamente. E ao mesmo tempo proporcionam benefícios sociais e ambientais.
Conforme Mills (1993), o desenvolvimento da estratégia ambiental deve analisar os
concorrentes, os parceiros, os produtos, as matérias-primas, as perdas e os resíduos da empresa.
O autor considera que esta estratégia deve ser direcionada por quatro fatores: o mercado
(composto pelos consumidores, associações, concorrentes e consultores), os provedores de
recursos (clientes, seguradoras, fornecedores, bancos e investidores), os elementos coercivos
(regulamentos locais, legislação internacional) e os elementos sociais (instituições religiosas,
organizações não-governamentais, comunidade, academia, imprensa e poder judiciário).
Trabalho realizado por Aberdeen Group (2009) demonstrou que 59% dos respondentes
consideram que a sustentabilidade está inserida na estratégia das suas empresas. Os resultados
mencionam ainda que entre as empresas com os melhores desempenhos, 74% possuem uma
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política de sustentabilidade. E, para um grande número de empresas a performance positiva
para as causas sociais e ambientais estão vinculadas à sua visão de longo prazo.
Lacy (2010) descreve que foi lançado em Nova York o maior estudo de sustentabilidade
corporativa, publicado o qual revela que o compromisso com as questões ambientais, sociais e
de governança tornou-se excepcionalmente forte: 93% dos CEOs vêem a sustentabilidade como
fundamental para o sucesso da sua empresa. Para Lacy, há um sentido real no processo de
negócios, onde os atores estão começando a ver que uma economia sustentável é uma proposta
realista. No entanto, os CEOs acreditam que, se quisermos chegar a uma época em que a
sustentabilidade estará completamente integrada aos negócios, iremos vivenciar um ambiente
operacional profundamente diferente de hoje.

Acessibilidade
A inclusão escolar é um movimento mundial que condena toda forma de segregação e
exclusão. Ela implica em uma profunda transformação nas escolas, uma vez que envolve o
rompimento de atitudes de discriminação e preconceito, de práticas de ensino que não levam
em consideração as diferenças, e de barreiras de acesso, permanência e participação dos alunos
com deficiência nos ambientes escolares (DISCHINGER, 2004).
A constituição brasileira (BRASIL, 1988) assegura o direito à educação para todos, sem
nenhum tipo de discriminação. A escola cumpre papel fundamental para a escolarização de
todos os alunos e deve atender as demandas dos alunos com deficiência que encontram barreiras
de acesso para sua participação no ensino comum. Nesse sentido, surge a necessidade de
adequação dos espaços escolares com base nas normas e legislação vigentes (ABNT, 2004), de
forma a garantir a autonomia e a independência desses alunos no seu cotidiano escolar.
As barreiras físicas podem ser elementos naturais ou construídos, que dificultam ou
impedem a realização de atividades desejadas de forma independente. A presença de árvores e
postes numa calçada estreita reduz, por exemplo, a área de circulação para todos pedestres.
Pode, inclusive, impedir o deslocamento de uma pessoa em cadeira de rodas e, assim, torna-se
uma barreira para essa pessoa. O excesso de ruído pode ser uma barreira para uma pessoa que
escuta mal, e também para uma pessoa cega que precisa reconhecer os sons das atividades para
saber onde está (DISCHINGER et al., 2009).
Barreiras podem ser conceituadas como qualquer entrave ou obstáculo que limite ou
impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as
pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação (BRASIL, 2004, p. 61).
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Acessibilidade espacial significa bem mais do que apenas poder chegar ou entrar num
lugar desejado. É, também, necessário que a pessoa possa situar-se, orientar-se no espaço e que
compreenda o que acontece, a fim de encontrar os diversos lugares e ambientes com suas
diferentes atividades, sem precisar fazer perguntas. Deve ser possível para qualquer pessoa
deslocar-se ou movimentar-se com facilidade e sem impedimentos. Além disso, um lugar
acessível deve permitir, através da maneira como está construído e das características de seu
mobiliário, que todos possam participar das atividades existentes e que utilizem os espaços e
equipamentos com igualdade e independência na medida de suas possibilidades
(DISCHINGER, 2004).

Pessoas com Necessidades Especiais/Deficiência
A denominação utilizada para se referir às pessoas com alguma limitação física, mental
ou sensorial assume várias formas ao longo dos anos. Utilizavam-se expressões como
"inválidos", "incapazes", "excepcionais" e "pessoas deficientes", até que a Constituição de 1988
(BRASIL, 1988), por influência do Movimento Internacional de Pessoas com Deficiência,
incorporou a expressão "pessoa portadora de deficiência", que se aplica na legislação ordinária.
Adota-se, hoje, também, a expressão "pessoas com necessidades especiais" ou "pessoa
especial". Todas elas demonstram uma transformação de tratamento que vai da invalidez e
incapacidade à tentativa de nominar a característica peculiar da pessoa, sem estigmatizá-la. A
expressão "pessoa com necessidades especiais" é um gênero que contém as pessoas com
deficiência, mas também acolhe os idosos, as gestantes, enfim, qualquer situação que implique
tratamento diferenciado. Igualmente se abandona a expressão "pessoa portadora de deficiência"
com uma concordância em nível internacional, visto que as deficiências não se portam, estão
com a pessoa ou na pessoa, o que tem sido motivo para que se use, mais recentemente
(SASSAKI, 2003).
O Decreto n.3298/99, alterado pelo Decreto n.5296/04 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, 2011), traz as definições no tocante à pessoa com deficiência,
considerando 5 tipos de deficiência: a física, auditiva, visual, mental e múltipla:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
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nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)
ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência
simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas.
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

METODOLOGIA
Tipo de Estudo
Este trabalho é um estudo de caso delineado como uma pesquisa do tipo exploratória
descritiva transversal numa abordagem qualitativa (CORDEIRO, 1999; PRESTES, 2013).
Local de Estudo
A pesquisa ocorreu na Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS) situada no
município de Quixadá – CE, Brasil, o qual está inserido na região do sertão central do estado
do Ceará. Possui clima tropical quente semiárido com temperatura média anual de 30℃, com
pluviometria média anual de 818 mm com chuvas concentradas de fevereiro a abril. A
vegetação característica da maior parte do município é a caatinga. Sua população segundo o
IBGE (2010) é de 80.605 habitantes, estando 57.482 na zona urbana e 23.123 na zona rural. O
município possui o 17º maior PIB do estado, maior renda per capita e melhor IDH da
Mesorregião dos Sertões Cearenses.
A cidade está sendo conhecida como cidade universitária do sertão central pois conta
atualmente com seis instituições de ensino superior, públicas e privadas. Entre elas estão a
Universidade Federal do Ceará, o Instituto Federal de Educação Superior, a Universidade
Estadual do Ceará e a Faculdade Católica Rainha do Sertão.
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2.1.

Período de Estudo

O estudo foi realizado durante o primeiro semestre de 2015, precisamente no transcorrer
dos meses de janeiro a abril do referido ano.

Coleta de Dados
As informações necessárias para este estudo de caso foram levantadas junto a
Coordenação Administrativa da FCRS, precisamente no seu Núcleo de Engenharia e
Arquitetura (NEA), sendo disponibilizada mapoteca, planilhas, planos de ação, fotos, entre
outros documentos. Também foram realizadas visitas in loco e aplicado questionário específico
com questões fechadas e abertas.

RESULTADOS
Verificou-se que em janeiro de 2014 a FCRS contratou um escritório de arquitetura
especializado em acessibilidade, em Fortaleza – CE, comandado pelos arquitetos Vládia
Sobreira e Fernando Rossi, para junto com a equipe da própria instituição (NEA), fosse
elaborado um Planejamento Estratégico de Ações para a Acessibilidade Física.
As ações contidas no Planejamento visavam suprimir as barreiras arquitetônicas e
urbanísticas, além de implantar uma sinalização, que promoveria e garantiria o acesso, a todas
as suas unidades espaciais, com autonomia e segurança de todos os seus alunos, professores,
funcionários e visitantes.
A importância deste Planejamento consistiu na organização das ações para a obra de
engenharia, na visualização ampla das possibilidades de implementação desta obra em etapas e
na garantia do resultado de oferecer uma faculdade acessível.
O Planejamento elaborado foi apresentado em maio de 2014 e continha 3 fases: 1)
Anamnese – consistiu no levantamento das barreiras arquitetônicas e urbanísticas existentes no
Campus em diversos ambientes prioritários; 2) Diagnóstico - nesta etapa todas as medidas
necessárias para a elaboração dos projetos arquitetônicos, urbanísticos e de sinalização foram
agrupados em ações e as ações agruparam projetos semelhantes; 3) Plano de Ação para
execução de obras de engenharia, arquitetura e mobiliário – consistiu na elaboração de projetos
arquitetônicos e urbanísticos e de sinalização.
Na Fase 1 se fez todo o levantamento das barreiras arquitetônicas e urbanísticas
existentes nos ambientes prioritários: centro de antedimento ao aluno, biblioteca, auditório e
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videoteca, lanchonetes, banheiros de alunos, professores e funcionários, estacionamentos,
calçadas e rampas externas, caminhos, praças e pátios internos, sinalização do campus.
No diagnóstico (Fase 2) foram identificadas dez tipologias de ação, necessárias para a
execução dos projetos de acessibilidade no Campus, assim divididas: a) Barreiras
Arquitetônicas - acessibilidade nas circulações verticais; adequação de ambientes internos;
acessibilidade em ambientes para eventos públicos; reforma de mobiliário; projeto para
mobiliário de sala de aula; b) Barreiras Urbanísticas - circulação externa, organização dos
acessos e caminhos, definições de estacionamentos acessíveis; elaboração de mobiliário
urbano; praças acessíveis; c) Sinalização - implantação da sinalização tátil; sinalização para
obstáculos suspensos.
O critério utilizado para elaboração das etapas de execução das reformas e adequações
(Fase 3) foi o de estabelecer prioridades, que garantiriam a acessibilidade no uso mais
corriqueiro das pessoas com mobilidade reduzida nos ambientes mais frequentados. Posto isto,
o Plano de Ação foi executado em 4 etapas de trabalho, almejando a qualificação do espaço
físico da Faculdade, tempo a tempo. Nestas etapas os projetos arquitetônicos necessários para
tornar o Campus acessível foram subdivididos naquelas ações que foram organizadas no
diagnóstico apresentado.
As obras de engenharia foram executadas a partir de junho de 2014 e tiveram seu
término em dezembro do mesmo ano cujos resultados procuraram atender a Lei nº 10.098/2000
em defesa do direito de ir e vir de cada cidadão brasileiro e as diretrizes estabelecidas na Norma
Brasileira NBR 9050/2004, conforme orientação do Ministério da Educação e Cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Borges (2015) descreve que a universidade tem a tarefa de ser um espaço democrático,
garantindo assim ambiente para a participação e aprendizagem de todos os educandos. Este é
um grande desafio, principalmente em um país com profundas desigualdades como o Brasil.
Ao longo da história da civilização humana, o segmento das pessoas com deficiência vem sendo
excluída da vida social. O que provocou mudanças neste quadro foi à atuação da Organização
das Nações Unidas – ONU, quem vem promovendo a alteração dos paradigmas de tratamento
dispensado aos deficientes, desde a proclamação, em 1971, da Declaração dos Direitos dos
Retardados Mentais, em 1975, da Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de
Deficiência e, em 1983, da Declaração das Nações Unidas das Pessoas com Limitação.
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Pode-se ressaltar pelos resultados observados no diagnóstico socioambiental realizado
que a Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS) implantou uma política de promoção da
acessibilidade, por meio da adequação arquitetônica, urbanística e da sinalização do seu espaço
construído. Desta forma, seus ambientes tornaram-se inclusivos possibilitando não só o acesso
físico, como permitindo a participação de alunos, professores, funcionários, familiar e visitante
nas suas diferentes atividades, ligadas ao trinômio ensino, pesquisa e extensão. Similar
constatação foi verificada noutra faculdade por Feijó e Pinheiro (2012) em que a acessibilidade
funcionou como um instrumento para que se alcançasse a sustentabilidade, tendo em vista que
os ambientes inclusivos levaram em conta a diversidade de grupos e a inclusão social,
fortalecendo as estruturas sustentáveis e permitindo o desenvolvimento social, econômico e
ambiental.
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1. Introdução
Em alguns workshops sobre Gestão do Conhecimento (GC) no país, assim como em
publicações relacionadas ao tema, nota-se a presença de cases que demonstram a evolução das
práticas de GC na Administração Pública, ilustradas em algumas empresas públicas, de
economia mista e/ou órgãos do governo. Contudo, as práticas de GC não permeiam a
administração de um grande contingente de instituições públicas e em algumas entidades falta
não só a cultura da gestão de conhecimento, mas também a sua aplicação na administração das
mudanças no ambiente organizacional. Vê-se isso em várias esferas, tanto a municipal, como
estadual ou federal.
Os exemplos mais comuns da escassez da gestão do conhecimento poderão ser
observados naquelas empresas ou órgãos da administração direta ou indireta em que existem
entraves burocráticos muito maiores do que outras empresas do mesmo setor ou da mesma área
de atuação.
Todas as entidades que estão inseridas em um ambiente de mudanças, necessitam de um
fluxo de informações eficiente, eficaz e efetivo para que não sejam impactadas pelo mau
direcionamento de suas ações em meio a uma nova realidade. Isto porque se as informações
imprescindíveis para a transição da empresa não chegarem corretamente ao seu destino ou
chegarem incompletas, certamente não haverá uma mudança satisfatória, visto que as decisões
foram tomadas sem uma base sólida.
Neste sentido, este trabalho tem o objetivo de elucidar a Gestão do Conhecimento (G.C.)
como ferramenta para a redução dos impactos da retenção de informações em um ambiente de
mudanças na Administração Pública Indireta.
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2. Referencial Teórico
2.1.

Aprendizagem Organizacional e Conhecimento

Para que esteja claro o que é a retenção do conhecimento no aspecto organizacional,
deve-se entendê-la como a inobservância dos conceitos de “Organizações que Aprendem”
(Learning Organization), um tópico muito relevante para empresas que desejem o sucesso nas
transformações internas.
Há diferença entre um indivíduo que guarda o conhecimento só para si (retentor) e
aquele que o dissemina (multiplicador), mas para que as empresas realmente possam aprender
é preciso que haja primeiro o aprendizado individual, pois só quem aprende pode fazer
aprender:
Mas o que significa que uma organização aprende? Podemos pensar na aprendizagem
organizacional como uma metáfora derivada de nossa compreensão da aprendizagem
individual. Na verdade, em ultima instancia, as organizações aprendem através de
seus membros individuais. As teorias da aprendizagem individual são portanto
cruciais para a compreensão da aprendizagem organizacional. (DANIEL apud
KLEIN, 1998, p. 61)

As barreiras para a gestão do conhecimento no ambiente de mudanças também estão
ligadas aos tipos de conhecimento. Quando se fala, por exemplo, de conhecimento tácito, aquele
que é resultado da experiência das pessoas, por não ser formal, acaba por guardar segredos de
melhor eficiência dos serviços executados. São convivências e modos de fazer determinadas
tarefas que já foram testados pelas pessoas no seu dia-a-dia e que ainda não foram registrados,
porque são experiências muito pessoais adequadas àquele indivíduo-executor.
O ideal seria que no ambiente organizacional todo conhecimento fosse transformado em
explicito, ou seja, formalizado, para que não houvesse dependência de determinado colaborador
por causa do seu conhecimento exclusivo das funções de sua atuação. Para alguns, quanto mais
conhecimento guardado, mais este se torna sinônimo de poder.
Conforme Santiago (2004), o conhecimento explícito é mais acessível de entendimento
e pode ser expresso em texto, formulas, mapas, códigos, ou seja é apresentado por uma
metodologia que facilita a sua utilização. Já o conhecimento tácito é apresentado de forma mais
subjetiva de entendimento variável, pois depende de vários elementos contextos apresentados,
sendo de difícil reprodução literal, pois apresentam contextos variados.

2.2.

Dificuldades na Gestão do Conhecimento

Davenport e Prusak (2003) ressaltam a importância da avaliação do conhecimento, a
aferição do mesmo para a sua utilização na organização para que se saiba do que se trata e qual
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sua relevância para a mesma. Às vezes não existem colaboradores na empresa que se
disponibilizam para realizar a organização das informações para gerar conhecimento ou até o
mesmo a organização do próprio conhecimento organizacional para que a empresa possa se
utilizar deste conhecimento em outras situações semelhantes de problema ou tomada de
decisão.
Nas empresas públicas, a dificuldade de transformação e divulgação dos conhecimentos
adquiridos por alguns colaboradores se deve ao fato de que nos serviços públicos a detenção do
conhecimento por longos períodos, era até pouco tempo motivo para a permanência destes
agentes em funções específicas.
Como exemplo, vê-se que há uma gestão eficaz do conhecimento de colaboradores que
detém informações importantes para a empresa, quando o conhecimento deles é registrado de
forma explícita, evitando perdas quando eles forem desligados da empresa por algum motivo,
porque a informação não irá com eles.
As atitudes de compartilhamento da informação favorecem a empresa, em um ambiente
de mudanças, nos casos de desligamentos, porque evitam descontinuidades nos setores que
estão sendo modificados, porque o conhecimento necessário para o prosseguimento dos
serviços não foi dissipado. Na ampla discussão de Fábio Batista (2004) p. 29, sobre a Gestão
do Conhecimento no Setor Público, temos que:
A institucionalização da GCO significa mudar a cultura organizacional, a maneira de
se trabalhar nas organizações. No caso das instituições publicas, a elaboração e
implementação de uma politica de GCO, com diretrizes e estratégias claramente
definidas, poderá "massificar" e agilizar muito - em especial, em órgãos e entidades
da administração direta e indireta - o processo de institucionalização. Essa politica de
gestão do conhecimento deve ser um dos fundamentos de uma nova politica publica
de gestão visando assegurar a melhoria da qualidade e o aumento da eficiência dos
serviços públicos.

As desvantagens da retenção das informações também podem ser relacionadas com as
desvantagens da centralização de decisões, visto que a centralização se confunde com esta
prática no aspecto de restrição de ações a determinados indivíduos detentores do conhecimento
necessário para interceder junto aos interessados e envolvidos no processo.
Quando se observa uma grande lentidão na forma com que os problemas na
Administração Pública são resolvidos pode-se inferir que há entraves na comunicação que não
deixam com que os processos fluam mais rapidamente, ou seja, se a comunicação não é eficaz
a informação não chegará ao local certo na hora certa para a tomada de decisão. Isso pode estar
relacionado à como a informação é localizada por que:
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Há duas abordagens básicas que as pessoas utilizam para localizar a informação que
necessitam para fazer seus trabalhos. A primeira, é uma busca ativa na qual as pessoas
procuram por um conjunto especifico de informação direta ou indiretamente - por
exemplo - , designando a tarefa para outra pessoa, como um bibliotecáriopesquisador. A segunda abordagem é uma busca passiva , que consiste, geralmente,
no anuncio de uma necessidade de informação para todo o departamento, toda a
comunidade ou tida a organização e , então, espera para que as respostas fluam de
volta para o solicitante. (BUKOWITZ, 2002, p.50)

Nas empresas que fazem gestão do conhecimento, localizar uma informação de forma
passiva pode levar mais tempo do que se a busca for feita de forma ativa, isto porque na maioria
das vezes as informações já estão disponíveis nos manuais da empresa, nos comunicados
internos e/ou sistemas integrados de gestão.

2.3.

GCO: Solução ou ferramenta?

A Gestão do Conhecimento pode ser utilizada para reduzir os impactos da retenção de
informações em um ambiente de mudanças na Administração Pública e reflete o que Peter
Drucker (2000), ressalta quando fala que "as empresas, principalmente as grandes, tem pouca
escolha, senão a de se converter em organizações baseadas em informações".
O conhecimento é descrito pela sociedade na atualidade como o mais importante recurso
das organizações. O grande desafio do mundo moderno é administrar o conhecimento de forma
eficiente, trazendo assim benefícios para a sociedade. De acordo com Drucker (1999), o
conhecimento é a mola propulsora do desenvolvimento econômico, sua aplicação na cadeia de
valor da produção é diretamente proporcional para o sucesso do empreendimento.
Para Stewart (1998), o conhecimento em sentido estrito é mais valioso e poderoso do
que os outros recursos organizacionais, daí a máxima “quem tem conhecimento tem poder”. O
valor de mercado das empresas no mundo hoje, normalmente é mensurado ou avaliado, em
função de seus ativos intangíveis, ou seja, capital intelectual ou conhecimento aportado do que
de seus ativos contábeis ou patrimônio.
Segundo Drucker (1999), conhecimento é uma produção intangível de propriedade de
alguém, de fácil mobilidade pelo indivíduo, podendo assim ser transportável, ao contrário do
que acontece com os produtos tangíveis de difícil locomoção, como, por exemplo, terra e
capital.
“Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e
incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos
conhecedores” (DAVENPORT e PRUSAK, 2003, p.6)
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Gestão do conhecimento é uma área da administração cientifica que envolve a
integração da gestão de pessoas, infraestrutura, processos organizacionais e outros recursos da
administração que de forma integrada realizam o processo de conhecimento e aprendizagem na
organização. Os autores Nonaka e Takeuchi (1997) ressaltam a importância na gestão do
conhecimento dos processos de socialização, internalização, externalização e combinação.

3. Procedimentos metodológicos
Para realizar a análise da Gestão do Conhecimento foram estudadas duas empresas
públicas, aqui rotuladas de empresa X e empresa Y de áreas de atuação diferentes das quais
estavam estruturando políticas de gestão do conhecimento. A empresa X da Administração
Pública Indireta com atuação junto ao Ministério das Comunicações e a empresa Y da
Administração Pública Indireta com atuação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Na construção do trabalho foi necessária a adoção do método de pesquisa exploratória
já que as organizações públicas estudadas tratam-se de organizações as quais se necessitava de
um conhecimento sobre as rotinas de trabalho e das iniciativas de GC.
Em relação à coleta de informações foram preenchidos formulários junto aos
colaboradores das instituições com perguntas fechadas para verificar os pontos em que a Gestão
do Conhecimento (GC) ajudaria na redução da retenção de informações em cenários de
mudança organizacional e também a observação sistemática dos processos da administração
pública. Como os cenários de mudança organizacional podem se mostrar de diversos tipos foi
escolhido por conveniência o cenário de mudança por meio de saída voluntária programada de
colaboradores, ou seja, quando os colaboradores pedem demissão em razão de uma data de
saída prevista e também em ausências temporárias como a ausência em razão de férias.

4. Resultados e Discussão
Verificou-se no setor administrativo da empresa pública “X” que a detenção de
conhecimento de alguns colaboradores que estavam se aposentando não podiam ser
transmitidos de imediato para os funcionários novos que estavam os substituindo por causa da
gama de informações que a experiência vos trouxe, junto com o domínio da técnica operacional,
que não podia ser formalizado instantaneamente. Isso gerou um acúmulo nos trabalhos que
foram repassados por eles, porque os que ficaram substituindo, ainda não tinham chegado a
velocidade de percepção e execução dos que realizavam o trabalho há anos.
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Sendo assim, a observação dos processos administrativos revelou que os aspectos
negativos da retenção das informações na Administração Pública geraram os seguintes
problemas:
a) Atendimento público deficiente, deixando o serviço público, travado por
causa da concentração de informações de processos em poucas pessoas;
b) A dependência de decisões por uma minoria detentora do conhecimento;
c) A redução do poder de barganha do empregador sobre aspectos
comportamentais;
d) O risco de paralisação das atividades por ausência do colaborador;
e) A falta de visão sistêmica sobre o impacto das atividades centralizadas
sobre os serviços;
f) O retrocesso ou retrabalho aos processos que já deveriam ter sido
normatizados, caso haja impossibilidade de formalização futura;
Mesmo com a falta de uma política corporativa formal e disponível a todos, algumas
práticas de gestão do conhecimento na empresa “X” foram realizadas por gestores de forma
setorizada o que reduziu os impactos da retenção do conhecimento após a saída de
colaboradores por meio de desligamento voluntário. Nestes setores o processo de registro de
informações foi baseado na catalogação de práticas de gestão dos colaboradores que iam sair
de maneira que os seus procedimentos tinham suas etapas descritas em arquivos eletrônicos nos
servidores da empresa com acesso restrito a cada setor.
Figura 1. Ciclo de Externalização do Conhecimento na Empresa X
Comunicação sobre a
mudança

Criação e arquivamento
de passo a passo das
atividades comentadas

Identificação dos
fatores críticos de
sucesso

Identificação das
atividades por
colaborador

Registro das atividades
de cada colaborador

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na coleta de dados (2015)
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Já em relação à empresa “Y” em termos corporativos a organização da GC encontravase em um estágio bem avançado, contudo o que se percebeu é que essa estruturação se
encontrava em um nível estratégico e ainda não se percebia o desdobramento da GC para os
níveis táticos e operacionais muito em razão da empresa em questão ter um modelo de estrutura
descentralizada ao qual permite uma autonomia de cada Unidade fora do ambiente da Sede.

Figura 1. Ciclo de Combinação do Conhecimento na Empresa Y

Comunicação
da mudança

Arquivamento
dos registros de
atividades
atualizados

Atualização e
aprovação de
arquivos de
procedimentos
padrão

Identificação
das atividades
do colaborador

Criação ou
revisão de
procedimentos
padrão

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na coleta de dados (2015)
Dessa forma, a presença de práticas de Gestão do Conhecimento se deve muito em razão
das decisões dos gestores da Unidade, ou seja, não há uma cobrança da Sede para a realização
de práticas de GC definidas no nível estratégico. Nesse sentido, percebeu-se também uma
maneira setorizada de se fazer GC nas Unidades da empresa Y.

5. Conclusões
As empresas estudadas mostraram em seus projetos, potenciais e estágios de Gestão do
Conhecimento distintos, contudo suas práticas de implantação demonstraram uma tendência de
adotar atividades de GC de maneira setorizada sem uma integração e por muitas vezes uma
tendência de não atender prontamente os desdobramentos do modelo a nível estratégico.
A melhor forma de transformar os conhecimentos em normas e procedimentos sem ferir
a legalidade dos atos seria a adoção de práticas já quase consolidadas de GC em outras
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organizações de mesma característica. Isso porque em uma empresa pública existem processos
ou atividades que são determinadas por lei e impede que se hajam outras formas de realização
daquelas ações.
Apesar da falha na condução das iniciativas em Gestão de Conhecimento em empresas
públicas da administração indireta em estágios iniciais de organização destas práticas, existem
práticas positivas na Gestão do Conhecimento na Administração Pública nas esferas municipal,
estadual e federal, sendo as principais federais citadas a seguir conforme estudo de Batista
(2004b): Banco do Brasil, Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal, Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço de Processamento de Dados (Serpro),
e Petróleo Brasileiro (Petrobras).
Um ponto importante que a publicação de Batista (2012) traz muitas contribuições para
a Gestão do Conhecimento na Administração Pública. Portanto, mesmo que não haja um projeto
elaborado de Gestão de Conhecimento ou até mesmo a divulgação da Gestão do Conhecimento
na organização é preciso que algumas atitudes relativas a essa prática comecem a ser tomadas
nas instituições da Administração Pública Indireta para que o princípio da Continuidade do
Serviço Público, disposto no Direito Administrativo, possua sentido aplicado no que se refere
a maioria das organizações públicas.
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1. Introdução
O atual mundo corporativo por si só cria conceitos e modelos de administração que se
aplicam a qualquer tipo de organização, independentemente do porte, natureza jurídica ou tipo
de controle. Os empreendimentos com o objetivo e a visão de ampliação e consolidação dos
negócios, costuma incluir tópicos especiais da administração como a governança corporativa,
este que se encontra ultimamente como foco das discussões em mesas redondas por aqueles
ligados a tomada de decisões quanto aos modelos de gestão bem – sucedida e de que forma
implantá-las em busca da melhoria nas suas práticas empresariais diárias.
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, entidade que no
Brasil dedica-se unicamente a análise do assunto em questão, explica que Governança
Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas,
envolvendo relacionamento transparente e estratégico entre proprietários, Conselho de
Administração, Diretoria e órgãos fiscalizadores.
No dinâmico e competitivo mercado onde se encontram não apenas as grandes
empresas, mas as médias e micro/pequenas também, a aplicação desses modelos gerenciais
estratégicos enquadra-se como uma prática de sobrevivência.
Enfatizando uma micro indústria familiar do seguimento de agronegócio leiteiro,
ambiente de estudo deste trabalho, verifica-se que mediante seu crescimento, torna-se
necessário alinhar as ações gerenciais entre família, sociedade e negócio, conforme as leis
mercado, uma vez que em empresas familiares, as recomendações da governança corporativa
visam alinhar os interesses diversos dos envolvidos com vistas a preservar e otimizar o valor
da empresa, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua perenidade.
Um sistema de gestão implementando melhores práticas ajuda a construir a confiança
familiar e, por sua vez, uma boa dinâmica familiar torna-se um triunfo para a empresa porque
permite que cada aspecto da governança funcione melhor e agregue mais valor aos negócios.
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Serão abordados conceitos de agronegócios e governança corporativa, sendo o objetivo
deste trabalho a análise da presença de um modelo de gestão com práticas que enquadrem nas
defendidas pelo modelo de governança corporativa numa agroindústria leiteira familiar
localizada no estado de Pernambuco, na região do Sertão do Pajeú, visto que segundo ARAÚJO
(2005), a cada dia mais pessoas dependem de produtos vindos do agronegócio e este precisa
estar preparado para as inovações tecnológicas e econômicas do mercado que advém da
globalização, por isso a importância do tema Governança Corporativa para as Agroindústrias,
estas que possuem um sistema de processos complexos que pleiteiam desde a produção de
insumos até a obtenção do produto final, necessitando de uma gestão bem enquadrada, focada
na satisfação das necessidades do consumidor moderno e exigente.
2. Referencial Teórico
2.1 Agroindústria
O agronegócio brasileiro tem sido desde o inicio do processo de industrialização da
produção agropecuária do país alvo de vários de estudos e debates. É importante salientar que
esse ramo de atividade é o ponto principal da economia brasileira. Atualmente o agronegócio é
analisado por estudiosos como setor específico da economia do país, dando-lhe maior
importância econômica e estratégica.
A agroindústria faz parte do agronegócio processando ou transformando matéria-prima
proveniente da agricultura, pecuária, aquicultura e silvicultura em produtos elaborados,
agregando-lhe mais valor. A população urbana tem crescido muito, e com ela a necessidade de
mais alimentos. E o Brasil com seus recursos hídricos, solar e conhecimento tecnológico, tem
feito com que aumentasse a capacidade dessas agroindústrias produzirem cada vez mais.
Segundo Silveira (2007), A agroindústria é um dos principais segmentos da economia
brasileira, com importância tanto no abastecimento interno como no desempenho exportador
do Brasil. Esse setor econômico em contra partida com outros setores da economia mostra-se
com uma certa originalidade que decorre de algumas características dessas certas matériasprimas como: sazonabilidade, perecibilidade e heterogeneidade.
Para demonstrar como funciona a administração da maioria desses estabelecimentos
Batalha (2001) salienta, muitos estabelecimentos agroindustriais apresentam características
tradicionais, onde a base administrativa é familiar e as decisões são empíricas, por isso os
resultados estão sujeitos a incerteza, assim os proprietários dos estabelecimentos ficam cada
vez mais vulneráveis a atravessadores perdendo ganhos significativos. Vale acrescentar que em
qualquer tipo de agroindústria seja ela de pequeno, médio ou grande porte, o modelo gerencial
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de administração deve ser o mesmo, afinal todas são empresas. Então um bom sistema de
gestão, um bom controle de custos, isto está na base de tudo. No quesito geração de emprego,
as agroindústrias ainda se mostram fortes, pois para cada emprego formal gerado, outros 4,5 ou
6 informais surgem indiretamente, isso contribui mais ainda para tornar essas empresas cada
dia mais grandiosas e poderosas.
No parte de lacticínios, que juntos obtêm 12% do valor total produzido na indústria de
alimentos, formam um setor agroindustrial que compreende a união de diferentes atividades na
transformação de um único insumo básico numa gama de produtos. Esse setor envolve
diferentes agentes, em uma parte estão as empresas que disponibilizam os insumos, as
tecnologias, as rações, os adubos químicos e as fábricas que produzem as máquinas para a
agricultura, bem no meio está os produtores do leite, do outro lado as indústrias que processam
esse leite, as cooperativas que muito auxiliam as agroindústrias, a rede de distribuidores.
Fazendo assim das agroindústrias um setor forte, que movimenta e sacode a economia nacional.
2.2 Empresas Familiares
Segundo Werner (2004), a empresa familiar pode ser definida como, aquela que nasceu
de uma pessoa só, um self mad man (empreendedor). Ele a fundou, a desenvolveu, e, com o
tempo, a compôs com membros da família a fim de que, na sua ausência, a família assumisse o
comando.
Diz-se que hoje 80% a 90% das empresas nos Brasil são familiares. Para se
caracterizar como uma empresa familiar é preciso que sua gestão se encontre no pode de uma
família, que uma parte acionária ou que no processo de administração ou do plano estratégico
seja por meio de um gestor familiar.
Esse tipo de empresas são geralmente marcadas pelo seu próprio jeito de fazer
as coisas, fazendo com que seus concorrentes não disponham desses conhecimentos.
Geralmente, esses chefes influenciam seus filhos, a estudarem e a buscarem conhecimento para
que se tornem sucessor do negócio. Por serem envolvidas em um clima familiar, essas empresas
ganham características próprias, tais como, flexibilidade de horário, de tempo disponível e de
dinheiro. Gera também um clima confortável de trabalho, fazendo com que o rendimento seja
muito maior do que em outros lugares. Normalmente essas pessoas que trabalham nessas
empresas exercem suas funções há anos, levando-os a lutarem juntos para o crescimento e o
sucesso da mesma.
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Sobretudo, em um local normalmente estável, torna-se tudo muito introvertido,
sem se preocupar muito com as mudanças, às vezes se atendo a antigas formas de resolverem
os problemas, fazendo com que não haja evolução no processo de direção. Vale também
ressaltar que nesse tipo de empresa a questão da confiabilidade conta muito, pois muitos deles
se empenham ao máximo para que se resolvam esses problemas.
Podemos encontrar nessas empresas aspectos também relativamente negativos,
por se encontrar em um ambiente familiar muitos dos problemas surgem em decorrência de
alguma desavença entre os valores familiares e profissionais, deixando muitas vezes se levar
pelo fator emocional. O fato é que mesmo com tudo isso as empresas familiares mostram-se
cada vez mais fortes e com um grande potencial de crescimento, levando-as em muitos casos a
ser uma empresa de sucesso.

2.3 Entidades de Apoio/Educação Empresarial
No atual mundo globalizado e competitivo, o mercado vem obrigando as empresas a
buscarem um potencial que as torne diferentes, possibilitando-as a entrarem com força total no
seu mercado de atuação. Para que isso aconteça, existem as entidades de apoio que oferecem
uma educação empresarial, fornecendo conhecimento e prática para fazer do negócio um
empreendimento de sucesso.
Nesse contexto, várias são as entidades que formam empreendedores com capacidade
para enfrentar o mundo dos negócios. O SEBRAE é uma das mais conhecidas, onde oferece
um grande treinamento, com palestras, consultorias, informações de gestão, aproxima ainda a
empresa a seus parceiros e clientes, tornado-as competitivas e com alto poder lucrativo. Outra
empresa que também disponibiliza educação empresarial é o SENAC que oferece educação
profissional de qualidade sintonizada com as necessidades do mercado de trabalho, em especial
no comércio de bens, serviços e turismo, fazendo que mais e mais brasileiros possam encontrar
seu espaço no mercado de trabalho.
Com isso vale lembrar que a CDL também tem forte influencia, pois tem a missão de
representar os comerciantes junto ao poder público, com principal função de estimular a relação
entre os empresários, possibilitando a criação de um ambiente, onde haja a constante troca de
informações e de networking. Ainda nesse cenário das entidades de apoio se encontra a
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), que representa o setor produtivo,
promovendo o processo que desenvolve as indústrias de Pernambuco e que contribui para o
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aperfeiçoamento empresarial e para a melhoria das condições sócio-econômicas do Estado, do
Nordeste e do Brasil.
2.4 Governança Corporativa
2.4.1 Definições
A governança corporativa é definida segundo a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OECD, 1999, p. 5), como o conjunto de relações entre a
administração de uma empresa, seu conselho de administração, seus acionistas e outras partes
interessadas. Também proporciona a estrutura que define os objetivos da empresa, como atingilos e a fiscalização do desempenho.
Para Andrade (2004) governança corporativa é um conjunto de valores, princípios,
propósitos e regras que rege o sistema de poder e os mecanismos de gestão das corporações,
buscando a maximização da riqueza dos acionistas e o atendimento dos direitos de outras partes
interessadas, minimizando oportunismos conflitantes com este fim.
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, Governança
Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os
relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria
Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade
de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua
perenidade.
De acordo com Thomsen e Pedersen (1997), um dos principais determinantes da
governança corporativa é a estrutura de propriedade. Dessa forma ressalta Williamson (1996),
seis razões para comprovar isso, sendo elas:
a) A concentração da propriedade por parte de grandes acionistas irá incentivá-los
a tomar uma posição ativa, com interesse no desempenho da firma e na implementação de
mecanismos de monitoramento dos administradores, isto é, farão valer sua voz, ao invés de
possuírem estratégias de saída;
b) O fato de os administradores deterem ações irá afetar os incentivos que estes
possuem para maximizar o valor para os acionistas, ao invés de desenvolverem objetivos
próprios;
c) A identidade dos proprietários é um indicativo de suas prioridades, como, por
exemplo, as empresas estatais que seguem, em boa medida, diretrizes políticas;
d) Segundo a teoria de finanças, os acionistas/proprietários que possuem portfólios
diversificados não serão avessos a uma postura de maior risco por parte da firma, ao passo
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que proprietários com uma parcela significativa de sua riqueza em uma única firma tendem
a propor estratégias corporativas de baixo risco;
e) Liquidez da propriedade irá afetar a preferência temporal dos proprietários e o
comportamento de investimentos das corporações;
f)

As estruturas de propriedade integrada (hierarquias) podem reduzir os custos de

coordenar transações com alto grau de especificidade dos ativos.

2.4.2 Práticas de Governança Corporativa
Segundo a Comissão de Valores Mobiliários- CVM (2006) as boas práticas de
Governança Corporativa criaram sistemas eficientes para assegurar que o comportamento dos
executivos responsáveis pela gestão empresarial seja o mesmo interesse de seus acionistas.

2.4.3 Conselho de Família
Segundo o IBGC sociedades familiares devem considerar a implementação de um
Conselho de Família. Ainda segundo o IBGC o Conselho de Família é um pequeno grupo
formado para discussão de assuntos familiares e organização das expectativas em relação à
sociedade. Entre as principais práticas do Conselho de Família, estão:
a) Definir limites entre interesses familiares e empresariais;
b) Preservação dos valores familiares (história, cultura e visão compartilhada);
c) Definir e pactuar critérios para proteção patrimonial, crescimento, diversificação
e administração de bens mobiliários e imobiliários;
d) Planejamento de sucessão, transmissão de bens e herança;
e) Visão da sociedade como fator de agregação e continuidade da família;
f)

Tutela aos membros da família com referência à sucessão na sociedade, a

aspectos vocacionais, futuro profissional e educação continuada;
g) Definir critérios para indicar membros para compor o Conselho de
Administração.

2.4.4 Conselho Consultivo
De acordo com o IBGC a existência de um Conselho Consultivo é uma boa prática,
sobretudo para sociedades fechadas em desenvolvimento ou com controle familiar e
organizações do terceiro setor e tem uma estrutura simples, se comparado ao conselho de
administração. Permite que conselheiros independentes possam contribuir para a organização e
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que está viva um processo gradual de melhoria na governança corporativa. Ou seja, o IBGC
acredita que o conselho consecutivo trará bons resultados principalmente para as organizações
fechadas que estejam embasadas no controle familiar, visando um melhor resultado para os
conselheiros independentes junto à governança corporativa.

2.4.5 Princípios da Governança Corporativa
De acordo com Lodi (2002) e Andrade (2006) conforme o IBGC, os princípios da
Governança Corporativa são:
a) Fairness: Prioriza um tratamento justo para todos, tanto no aumento da riqueza
corporativa, quanto nos resultados das operações e presença ativa em assembleias gerais;
b) Disclosure: Tem por obrigação fornecer dados de forma transparente em relação
aos resultados, oportunidades e riscos;
c) Accountability: Tem por objetivo a prestação responsável de contas;
d) Compliance: Conformidade com instituições legais e cumprimento de normas
reguladoras;
e)

Responsabilidade Corporativa: Os administradores devem zelar pela

perenidade das organizações, considerando fatos de ordem social e ambiental.

2.4.6 Tendências em Governança Corporativa
Para Da Silva E. C (2006), a governança corporativa poderá mudar com o passar de o
tempo, mesmo que lentamente a estrutura de propriedade das empresas. Ainda segundo Da
Silva E. C (2006) a Governança Corporativa no Brasil tem como principal tendência à adesão
a melhores práticas de Governança Corporativa.
Andrade e Rossetti (2004) apresentam a Governança Corporativa em quatro tendências,
sendo elas: convergência, adesão, diferenciação e abrangência, onde a tendência à convergência
tende a enfatizar os mesmos pontos das boas práticas de governança, de forma que os sistemas
nacionais são comparados com identificação dos fatores de alta eficácia, por outro lado temos
a tendência à adesão que vem sendo adotada na maioria dos países e que ao contrario da
primeira tendência citada às resistências internas à adoção de sistemas eficazes de governança
não tem conseguido bons resultados; na tendência a diferenciação as empresas mais bem
governadas podem contar com um prêmio fornecido pelo mercado, devido à apreciação do seu
valor de mercado, e a quarta tendência é a de abrangência a qual se preocupa com as questões

ISBN: 978-85-5806-000-4

sociais e ambientais, acontece uma maior harmonia entre os acionistas e os outros grupos
envolvidos na empresa, priorizando sempre o crescimento em conjunto com a sociedade.
3. Metodologia
O presente artigo enquadra-se como exploratório descritivo, com uma abordagem
qualitativa do problema através de um estudo de caso.
Segundo Gil (1999), as pesquisas exploratórias visam proporcionar uma visão geral de
um determinado fato, do tipo aproximativo. Trata-se de descritivo também, pelo fato que iremos
descrever como identificar se a empresa explorada possui traços de uma gestão com presença
de governança corporativa. De acordo com Gil (1996), as pesquisas descritivas têm como
objetivo primordial a descrição das características de terminada população, o fenômeno, ou,
então, o estabelecimento de relações variáveis. Nesse caso foi realizada uma entrevista com o
diretor presidente da empresa, caracterizando-se assim como Qualitativa.
Nossa empresa alvo a Serleite, uma empresa que está localizada na cidade de Serra
Talhada no sertão pernambucano, encontra-se há um ano e quatro meses no mercado da
indústria de laticínios. É considerada como uma micro-indústria, pois conta apenas com 12
empregados. Oitenta por cento (80%) dos cargos de diretoria são ocupados por familiares, fator
de interessa para este estudo.
Os dados foram coletados através de um questionário aplicado, onde foram elaboradas
perguntas de caráter descritivas e objetivas, que dirigiu-se possibilidade de mensurar se há ou
não a presença de governança corporativa na referida empresa.
3. Resultados
Os resultados estão descritos a partir da análise do modelo de gestão empregado, itens
que se caracterizam como práticas de governança corporativa, e estágio de governança.
1. Modelo de Gestão
Partindo do princípio que a gestão é a essência da organização, sendo ela a soma de
processos, práticas e princípios quanto a planejar, decidir, controlar e organizar. A diretoria da
Serleite, encontra-se dividida basicamente em quatro, de acordo com as funções exercidas:
a) Diretoria de Presidência: que tem por sua principal atribuição o planejamento
estratégico de toda organização sua execução/acompanhamento, seja ele da produção, dos
volumes de vendas ou investimentos. Embora haja a participação dos envolvidos nas outros
departamentos, a última palavra é do diretor presidente.
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b) Diretoria Financeira: responsável pela contabilidade da empresa, fazendo o
controle de entradas, saídas, compras, contas a pagar, folha de pagamento dos funcionários,
entre outras procedidas das atividades citadas;
c) Controladoria fiscal, de produção e de vendas: controle de impostos e
fiscalização da produção quanto às normas de vigilância, além do envolvimento na
realização e acompanhamento das vendas externas.
d) Produção: departamento que possui atribuições relacionadas a atividade fim da
empresa: entrada de matéria prima, processamento e produto final/industrializado. O
responsável pela produção não se envolve diretamente na gestão ou nas decisões estratégicas
da empresa.
Notificou-se que mesmo havendo essa divisão, as funções são distribuídas dependendo
da demanda diária de atividades ou imprevistos, independentemente de estarem ligados ao
departamento.
Os sócios familiares não se envolvem na operação, no que se refere a produção/mão na
massa, suas atividades englobam apenas a gestão da empresa.

2. Características de gestão e governança analisadas na Serleite

2.1 Regras de Participação da Família (empresária) na Empresa
Quanto à existência de regras, acordos, critérios ou parâmetros sobre a participação de
familiares na empresa, seja na gestão ou na operação, na empresa analisada existem regras de
trabalho válidas para todos (horários, direitos e deveres). Quanto aos acordos, a nível gerencial
a gestão é democrática e transparente.
2.2 Planejamento Sucessório do Comando da Empresa
Um quesito importante quando se trata de uma empresa familiar é a existência de um
processo de sucessão estruturado (pensado, programado e explicito) sob a coordenação do
principal líder da empresa. No caso da Serleite, não existe um planejamento estruturado, mas é
algo bem claro para todos os familiares envolvidos que há uma indicação já,e este desde cedo
tem se preparado para assumir o comando, pois cursa administração em uma faculdade, além
de participar de congressos e cursos sobre gestão, como Empretec do SEBRAE.
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2.3 Acordo entre os Sócios
Praticamente não existe um acordo entre sócios, com regras de conduta, participação na
empresa, remuneração, uso da propriedade, compra e venda de participação, preferências para
aquisição, etc., por serem familiares próximos (marido e mulher) e decidirem muitas coisas
apenas em conversas rotineiras.

2.4 Informações Estruturadas para a Tomada de Decisão
Em relação à existência de uma contabilidade gerencial ou de controladoria, que forneça
informações organizadas, atualizadas e precisas sobre o desempenho da empresa, das áreas, dos
produtos e do mercado não existem de forma consistente. Pode-se afirmar que na Serleite existe
um controle na área de produção, desde a matéria prima a compra de embalagens. Os dados
importantes são registrados, porém não são usados como medidores de desempenho, alguns
desses dados não são transformados em informações precisas.

2.5 Política de RH Estruturada
Quanto ao seguimento a um modelo de gestão de pessoas, estruturado em termos de
recrutamento e seleção; cargos, carreira e remuneração; acompanhamento e avaliação de
desempenho; e capacitação e desenvolvimento; Notificou-se que de fato não há. O que acontece
é que quando há demanda por profissionais para algum setor a informação da vaga é bastante
informal, e as contratações são feitas principalmente através de indicações. O acompanhamento
que existe se refere apenas a avaliação do desempenho no trabalho, quanto as atribuições.
2.6 Ação Estruturada de Responsabilidade Social e Ambiental
Mesmo utilizando-se de recursos naturais no processo de industrialização do seu
produto, principalmente água, a empresa não desenvolve ações de responsabilidade ambiental,
além de não haver ações na área social.

2.7 Sistema de Governança Corporativa
De acordo com a análise feita da empresa, notificou-se que não há conselhos
(Consultivo ou de Administração), Comitês, Auditoria Externa. Mas, a empresa adota
consultorias especializadas esporadicamente, quando necessário.
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2.8 Estágio de Governança Corporativa na Serleite
Notificou-se que a agroindústria estuda se encontra numa fase inicial, onde os sócios
fundadores, marido e esposa, reúnem-se informalmente envolvendo o filho no debate como
forma de educar o herdeiro sobre os negócios da família. Nessas reuniões familiares decide-se
quase tudo, desde a cor do fardamento, os novos investimentos e a próxima viagem da família.
Como ainda parte da evolução, outros colaboradores que possuem atribuições de gestão e que
são da confiança dos sócios, passam a participar das reuniões, além de profissionais prestadores
de serviço da empresa, como o contador, que diariamente apoia a família na elaboração dos
seus impostos de renda pessoais, um advogado, um antigo amigo empresário.
Outro aspecto que prova que a empresa está na fase inicial é a inexistência de
regularidades nas reuniões, ou seja, os encontros ocorrem quando alguma decisão precisa ser
definida.
4. Conclusões
A governança é a maneira como está estruturado o poder dentro das empresas. Assim,
adotar esse modelo de gestão para o necessário controle de gestão dos atos dos administradores,
é primordial a criação dos conselhos de administração ou deliberativo, fiscal, consultivo e
familiar de acordo com as necessidades e conforme o tipo de empresa. Alguns comitês
especiais, que respondem ao conselho da administração, tais como, estratégico, de auditoria,
orçamento e finanças, também poderão ser criados para determinado fim.
Embora empresas pequenas não tenham muita condição de usar algumas práticas, a
auditoria interna é uma forma importante de verificar se os procedimentos internos estão
condizentes e seguros, se são controlados. No caso dos conselhos, no cenário das micro e
pequenas empresas, as condições de atrair membros independentes para estes postos não são
tido como prioridade estratégico por representar um custo extra, que é inoperante quanto a
realidade financeira, então, faz-se necessário o convite aos amigos comerciantes para darem
opinião nos negócios, de forma a ouvir como está a imagem da companhia fora do ambiente
corporativo.
As vantagens administrativas impostas pela governança ampliam a gestão de risco,
consolidam o poder compartilhado e, consequentemente, a sobrevivência ao longo do tempo.
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1. Introdução
Na economia capitalista, o financiamento para viabilização de empreendimento é crucial
para o crescimento das empresas e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico dos
países onde estão inseridas. Para isso, os analistas de empresas buscam identificar os fatores
determinantes do sucesso empresarial relacionados à adoção de boas práticas de governança
corporativa, focando em ações concretas que possam transmitir segurança e confiabilidade aos
acionistas.
Assim, a governança corporativa ganha espaço nos meios empresariais e acadêmicos,
como um conjunto de procedimentos, regulamentos e leis que permitam aos
investidores/acionistas ter um melhor acompanhamento das administrações em que os seus
recursos foram alocados, SILVA (2007) afirma que isso acontece em especial naquelas em que
existe a separação entre propriedade e controle, característica marcante das companhias de
capital aberto.
No mercado de capitais, as empresas, os investidores e a mídia especializada já se
utilizam habitualmente da expressão governança corporativa, mencionam e consideram as boas
práticas de governança em sua estratégia de negócios. Atualmente, diversos organismos e
instituições internacionais priorizam a governança corporativa, relacionando-a a um ambiente
institucional equilibrado, à política macroeconômica de boa qualidade e, assim, estimulando
sua adoção em nível internacional.
O crescente aumento da complexidade dos negócios, o avanço de novas tecnologias, o
incremento da produtividade levou a um aumento significativo da competitividade entre as
empresas e, desta forma, elas tendem a investir mais em processos de gestão de forma a obter
diferenciais competitivos. Segundo DEMAJOROVIC (2003, p. 15), para as empresas, a
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responsabilidade socioambiental pode ser vista como uma estratégia a mais para manter ou
aumentar sua rentabilidade e potencializar seu desenvolvimento.
Segundo ASHLEY (2006, p. 67) a ideia de responsabilidade socioambiental
incorporada aos negócios é relativamente recente, e nos últimos 20 anos têm afetado
profundamente o comportamento de empresas até então acostumadas à pura e exclusiva
maximização do lucro. Com o surgimento de novas demandas e maior pressão por
transparências nos negócios, uma postura mais responsável em suas ações é determinante.
Realizar ações em que além de cumprir com as responsabilidades socioambientais das
empresas, também alcancem resultados positivos é o desafio que buscam grandes corporações
através de uma boa governança corporativa.
A preocupação da Governança Corporativa, relatado por CLARKE (2004), é criar um
conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de
assegurar que o comportamento dos executivos esteja em alinhamento com os acionistas. No
entanto, manter os padrões e medir qual é a proporção destas práticas nos resultados financeiros
da empresa tornam-se desafios.
Nesse contexto, a problemática que inspirou a pesquisa consiste no fato de que os
estudos encontrados analisam individualmente a possível influência de mecanismos específicos
de governança sobre variáveis de desempenho corporativo e pouco se encontra sobre as ações
de responsabilidade socioambiental e a sua influência na posição da empresa no mercado.
Encontrar evidenciações de que essas práticas são importantes para o desenvolvimento
empresarial tornam-se necessárias.
2. Justificativa
A governança corporativa é uma ampla área de pesquisa, o movimento em torno do
tema é algo recente, tanto na academia quanto no mercado corporativo, com os debates de
intensificando a partir da década de oitenta. Seu desenvolvimento e sua afirmação têm razões
macro e microeconômicas. A escolha das empresas paranaenses deve-se ao fato de que muitas
delas estão entre as melhores do ano em diferentes mercados de atuação, o que deixa mais
abertura para pesquisar sobre o que estão fazendo empresas tão diferentes nas práticas de
responsabilidade socioambiental e que resultam de forma positiva na governança corporativa
como um todo.
3. Aspectos conceituais da governança corporativa
As várias hipóteses de conflitos potenciais entre acionistas e gestores ou entre
acionistas majoritários e minoritários têm sua origem, na dispersão do capital das corporações
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e na consequente separação entre a propriedade e a gestão. JENSEN E MECKLING (1976, p.
308), definem um relacionamento de agência como “um contrato no qual uma ou mais pessoas
- o principal - engajam outra pessoa - o agente - para a tomada de decisão pelo agente”. No
caso da relação entre acionistas e gestores, os acionistas podem limitar as divergências
monitorando as atividades dos executivos e estabelecendo incentivos contratuais apropriados
para eles. Desta forma, os acionistas incorrem em custos para alinhar os interesses dos gestores
aos seus, que são chamados de custos de agência.
Segundo JENSEN E MECKLING (1976, p. 308), os custos de agência são a soma dos:
(1) custos de criação e estruturação de contratos entre o principal e o agente; (2) gastos de
monitoramento das atividades dos gestores pelo principal; (3) gastos promovidos pelo próprio
agente para mostrar ao principal que seus atos não serão prejudiciais ao mesmo; (4) perdas
residuais, decorrentes da diminuição da riqueza do principal por divergências entre as decisões
do agente e as decisões que iriam maximizar a riqueza do principal.
O problema de agência dos gestores, com exemplos de tais decisões não maximizadoras,
é apresentado na figura 1:
Figura 1 – O problema de agência dos gestores e a governança corporativa

Fonte: Silveira (2004) apud Silveira (2002)
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Conforme observado na Figura 1, o gestor recebe do acionista uma remuneração em
troca dos seus serviços especializados de gestão. O acionista espera que o gestor, seu agente,
tome decisões do tipo 1, que maximizem sua riqueza. Entretanto, observa-se que muitas vezes
os gestores tomam decisões do tipo 2, isto é, decisões que maximizam sua utilidade pessoal. A
diferença entre as decisões representa um custo para a empresa decorrente do problema de
agência dos gestores. (SILVEIRA, 2004, p.37).
A Governança corporativa surgiu para cuidar desses conflitos e de outros
desalinhamentos nas companhias. Os conflitos são as razões fundamentais do despertar da
governança corporativa. O despertar da governança corporativa, conforme LEAL (2007) é uma
reaproximação das três âncoras do mundo corporativo: acionistas – conselhos – direção. Nela
novas proposições são discutidas, com ênfase em valores: foco na recuperação da ética
corporativa: conformidade, transparência e prestação responsável de contas.
Outras razões fundamentais também levaram ao despertar da governança corporativa.
Entre elas, destacam-se pelo menos três razões adicionais externas e três internas. ANDRADE
(2009, p. 105) destaca que entre as externas: a) as mudanças no macroambiente; b) as mudanças
no ambiente de negócios; c) as revisões nas instituições do mercado de capitais.
Entre as internas, destacam-se:(A) as mudanças societárias; (B) os realinhamentos
estratégicos; (C) os reordenamentos organizacionais.
Em sua essência, a Governança Corporativa tem como principal objetivo recuperar e
garantir a confiabilidade em uma determinada empresa para os seus acionistas. A definição do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) para a governança aplicada a empresas
é que
governança corporativa é o sistema que permite aos acionistas ou cotistas o governo
estratégico de sua empresa e a efetiva monitoração da direção executiva. As
ferramentas que garantem o controle da propriedade sobre a gestão são o Conselho de
Administração, a Auditoria Independente e o Conselho Fiscal. As boas práticas de
governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar
seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade (IBCG, 2008).

As boas práticas são também assunto de CABURY (2004, p. 35), que cita a governança
corporativa refere-se ao exercício do poder em entidades corporativas. Este poder pode ser
entendido como um facilitador na hora de captar novos investimentos, como também para a
tomada de decisão, tendo como foco a contribuição para a permanência do valor da sociedade
e da credibilidade.
A OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, define a
governança corporativa como um sistema pelo qual as sociedades empresariais são dirigidas e
controladas, com distribuição de direitos e responsabilidades entre os diferentes participantes
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da corporação, e explicita as regras e procedimentos para a tomada de decisões nas questões
empresariais.
As definições se completam e só reforçam o sentido de governança corporativa e a
importância de se conhecer a empresa e seus colaboradores, entender o quanto é necessário
permanecer com uma postura idônea e com objetivos concretos, sempre buscando o
melhoramento em todos os seus níveis e setores, cada vez mais complexos e com exigências
maiores.
3.1. Panorama de governança corporativa no mundo e no brasil
3.1.1 Panorama de governança corporativa no Mundo
Não há um modelo único de governança corporativa. As diferenças resultam da
diversidade cultural e institucional das nações. Decorrentes delas, estabelecem-se vários fatores
de diferenciação da governança. Uns definem-se no ambiente externo as organizações; outros
desenvolvem-se internamente. Assim, em todo o mundo há modelos de governança com
características a destacar.
Entre os diferenciais externos destacam-se por ANDRADE (2009): (1) as proteções
legais aos acionistas; (2) as fontes predominantes de financiamento das empresas; e (3) o estágio
em que se encontram, no país, as práticas de boa governança. Entre os internos, os mais
destacados são: (1) a separação entre a propriedade e a gestão; (2) a tipologia dos conflitos de
agencia; (3) as dimensões usuais, a composição e as formas de atuação do Conselho de
Administração.
Há nítidas diferenças entre os modelos de governança anglo-saxao, alemão, japonês,
dos países emergentes da Ásia, dos latino-europeus e dos americanos. As diferenças entre eles
são bem definidas e a maior parte é associável a fatores externos, aos quais se moldam as
características internas da governança.
O modelo anglo-saxão, apresentado por ANDRADE (2009, p. 360) caracteriza-se pela
pulverização do controle acionário e pela separação da propriedade e da gestão. No modelo
alemão, é forte o papel exercido pelos bancos – (debt) de longo. O mercado de capitais tem
menor expressão. (CABURY, 2004). O modelo Japonês tem algumas semelhanças com o
alemão. A propriedade é concentrada, com cruzamentos entre as empresas. No modelo latinoeuropeu, ao é bem definida a fonte predominante de financiamento. A propriedade é
concentrada e é expressivo o número de grandes corporações familiares ou controladas por
grupos consorciados.
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ANDRADE (2009, p. 380) descreve que o modelo latino-americano é fortemente
influenciado pelas seguintes características históricas do ambiente empresarial: (1)
concentração patrimonial; (2) grandes grupos privados familiares; (3) baixa expressão do
mercado de capitais; (4) tradição jurídica do código civil Francês, com baixo enforcement.
No modelo americano predomina a alavancagem (debt). Os mercados de capitais são
poucos expressivos. A propriedade das grandes corporações é concentrada e a gestão é exercida
por acionistas majoritários.
3.1.2 Panorama de governança corporativa no Brasil
Como em qualquer país, a governança corporativa no Brasil é influenciada por amplo
conjunto de forças externas e internas. Segundo TACHINZAWA (2005), estas forças vão desde
condições do macroambiente global até as que, mais proximamente, se encontram no
macroambiente nacional e no sistema corporativo do país.
Uma força externa de pressão por melhores práticas vem da Bolsa de Valores de São
Paulo que definiu critérios para listagens diferenciadas das companhias, segundo os padrões de
governança praticados. Foram estabelecidos quatro mercados: (1) o tradicional, com regras de
listagens definidas em lei; (2) o Nível 1 de governança corporativa; (3) o nível 2; e (4) o Novo
Mercado.
O ambiente interno da governança corporativa no Brasil é fortemente determinado pela
estrutura determinante da propriedade acionaria, sofrendo, porém, crescentes pressões de forças
externas – Tanto mundiais, quanto do país.
3.2 Relação entre mecanismos de governança e responsabilidade socioambiental
O capítulo oitavo da Agenda 21 aponta a integração entre meio ambiente e
desenvolvimento na tomada de decisão, por meio de indicadores, como imprescindível para a
operacionalização do desenvolvimento sustentável. O anuário de sustentabilidade da REVISTA
EXAME (2011) relata a elevada proporção de empresas que incluem a sustentabilidade no
planejamento estratégico.
O conceito de responsabilidade socioambiental corporativa, com forte conotação
normativa e cercado de debates filosóficos sobre o dever das corporações de promover o
desenvolvimento social, passou a ser acompanhado, na década de 1970, do termo
responsabilidade social corporativa (ASHLEY, 2006, p. 49). A partir deste novo conceito, já
havia a necessidade de construir ferramentas teóricas que pudessem ser testadas e aplicadas no
meio empresarial.
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Nos últimos anos, um grande movimento de resposta às demandas sociais tomou conta
do mundo empresarial. Clientes, empregados, fornecedores, comunidade, governos e alguns
acionistas têm encorajado as empresas a investirem em Responsabilidade Sócio Ambiental
(BORBA et al., 2005).
A ideia de responsabilidade social incorporada aos negócios é, portanto, relativamente
recente. Segundo MACHADO FILHO (2002), as empresas têm uma função social a cumprir
na sociedade e, dessa forma, possuem atribuições éticas.
A importância da governança corporativa para a estabilidade e equidade da sociedade é
capturado na definição mais ampla do conceito oferecido por CABURY (2004, p. 67) onde a
governança corporativa está preocupada com a realização do equilíbrio entre objectivos
económicos e sociais e entre os objetivos individuais e comuns. A estrutura de governança está
lá para encorajar o uso eficiente dos recursos e também exigir prestação de contas pela
administração desses recursos.
A governança corporativa tem implicações mais amplas e é crítico para o
desenvolvimento economico e bem-estar social, em primeiro lugar, à oferta de incentivos e
medidas de desempenho para alcançar o sucesso do negócio e, segundo, em fornecer a prestação
de contas e transparência para garantir a distribuição eqüitativa da riqueza resultante.
TACHIZAWA (2005) comenta que em face das mutantes e crescentes expectativas de clientes,
de fornecedores, do pessoal interno e dos gestores, a empresa do futuro tem de agir de forma
responsável em seus relacionamentos internos e externos.
4. Metodologia da pesquisa
4.1 Caracterização da pesquisa
Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, utilizando fontes
primárias e secundárias. Segundo SAMPIERI, COLLADO E LUCIO (2006) os estudos
descritivos medem, avaliam ou coletam dados sobre diversos aspectos, dimensões ou
componente do fenômeno a ser pesquisado. Quanto aos procedimentos, a pesquisa é, em um
primeiro momento, documental. De acordo com SILVA e GRIGOLO (2002) a pesquisa
documental vale-se de materiais que ainda não receberam nenhuma análise aprofundada. Num
segundo momento, são coletadas informações nos sites das empresas selecionadas para que
estas possam ser analisadas e comparadas.
Na abordagem do problema, o estudo caracteriza-se como quali-quantitativo, visto que
a partir dos dois instrumentos de coleta de dados utilizados, a busca de informações
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compulsórias e voluntárias disponibilizadas nos sites das empresas foram elaboradas análises
quantitativas e qualitativas.
4.2 Delimitação da amostra de pesquisa e coleta de dados
Com relação à pesquisa documental, a amostra do estudo consistiu-se na revista Exame
“Melhores e Maiores” edições especiais dos anos 2010 e 2011, sendo escolhida as 10 maiores
empresas paranaenses. Utilizou-se como referência para definir as 10 maiores empresas
paranaense o seu volume de vendas. Os dados foram coletados nas páginas eletrônicas de cada
empresa selecionada. Por fim, como estratégia de pesquisa foi utilizada a técnica de estudo
comparativo de múltiplos casos (YIN, 2001).
5. Descrição dos dados
Os dados foram tabulados de forma a analisar de forma isolada cada empresa e suas
ações dentro dos indicadores pesquisados, depois foi comparado cada item entre as 10 empresas
estudadas e buscou-se aquelas que atendessem todos os itens.
A partir das informações disponibilizadas nos sites das empresas, avaliou-se a
governança corporativa das empresas mensurando as ações socioambientais por elas realizadas.
Em seguida, avaliou-se a quantidade e a qualidade na integração dos indicadores de
sustentabilidade em relação às ações realizadas. Estes indicadores estão listados na Agenda 21
Brasileira, e para esta pesquisa foi escolhido três indicadores: social (Quadro 01), ambiental
(Quadro 02) e econômico (Quadro 03), além dos temas e subtemas. Para enfim, pesquisar em
seus relatórios anuais se existe esta relação com a governança corporativa mencionada.
A partir das informações disponibilizadas nos sites, avaliou-se o nível de
responsabilidade socioambiental divulgado por cada empresa, nos seus diferentes ambientes e
ações. A análise dos níveis de evidenciação baseou-se na classificação de HENDRIKSEN e
VAN BREDA (1999) em evidenciação Adequada, Justa e Completa. HENDRIKSEN e VAN
BREDA (1999) afirmam que o estabelecimento acerca da quantidade de informação a ser
divulgada depende muitas vezes do usuário a que se destina. Assim, três conceitos de
divulgação são geralmente propostos: (1) Divulgação Adequada; (2)Justa e (3) Completa. A
mais comumente utilizada dessas expressões é Divulgação Adequada, mas isso pressupõe um
volume mínimo de divulgação compatível com o objetivo de evitar que as demonstrações sejam
enganadoras. Ressalta-se, no entanto, que se deve evitar o excesso de informações, prejudicial
ao entendimento. Nesta situação, informações sem importância podem ocultar as que realmente
importam aos usuários.
6.Análise dos dados
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Em relação a pesquisa, nota-se que as ações de responsabilidade socioambiental são
continuadas ao longo dos anos, aumentando os parceiros e quantidade de beneficiados, trata-se
de ações com grande nível de comprometimento e responsabilidade.
Em relação aos funcionários, é interessante ressaltar a importância com que as empresas
lidam com as situações relacionadas ao bem-estar dos seus colaboradores, através de cursos e
aperfeiçoamento, além de planos de carreira e promoções, isso comprova-se pela riqueza gerada
pelos seus funcionários que nos anos estudados, nenhuma empresa obteve média inferior
comparado ao ano anterior, permanecendo a produtividade, e aumentou o número de
funcionários.
Os diálogos com a comunidade, não só com o foco no futuro consumidor, mas sim como
responsáveis por toda uma região em torno e além dos seus muros modificaram-se e é visível,
esta preocupação existe em diferentes estágios. São ações que deixaram de ser pontuais e estão
passando a ser contínuas, estendendo-se a comunidade, com espaços criados para este
propósito, além de fundações e organizações.
Na atenção com o meio ambiente, todas as empresas executam projetos de
conscientização ambiental e de reciclagem, os quais visam incluir socialmente públicos que
trabalhem com isso, como cooperativas de catadores e recicladores.
Na dimensão desenvolvimento humano e social, as empresas realizam investimentos
sociais externos por meio de parceiros com foco na educação e no desenvolvimento social e
comunitário. Dentre as ações, podem ser citadas, principalmente, as ações de qualificação
educacional para crianças e adolescentes e preparação profissional para jovens. Os projetos se
dão em diversas áreas como música, esportes e cultura, e o público-alvo tem idade que varia de
7 a 18 anos.
Com relação aos consumidores, o retrato mais real de seu comprometimento para com
eles é a o nível de vendas que vem aumentando. No mercado competitivo que estamos, e com
toda a comunicação disponível, o poder escolha dos consumidores torna-se de real valia para
as empresas, por isso do melhoramento nos canais de comunicação. As empresas relatam que
a excelência em qualidade será obtida pela identificação, documentação, visualização e
melhoria contínua dos processos. As necessidades do cliente serão transformadas em ações e
os resultados serão monitorados por objetivos quantificáveis. Também são utilizados os canais
de comunicação interna para preparar o quadro de pessoal na qualidade correspondente ao
relacionamento com as partes interessadas.
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Algumas empresas estabelecem diretrizes de segurança, saúde e bem-estar, bem como
procedimentos de trabalho que vão além das exigências estabelecidas em lei.
Já em relação ao meio ambiente, o que se percebe é que existem ações muito focadas na
conscientização e preservação, mas não no contexto geral, mas sim conforme área de atuação,
entendemos que cada empresa defenderá suas necessidades, mas as ações de preservação devem
ser divulgadas e praticadas como um todo, fazer parte da rotina organizacional.
Outro ponto encontrado é o processo de Gestão Integrada de Riscos Corporativos, cada
empresa iniciou em diferentes datas, mas o objetivo de acompanhar a gestão de riscos nas áreas
corporativas, bem como nas subsidiárias integrais, procurando maximizar, de maneira
consistente e permanente, os valores econômico, social e ambiental para todas as partes
interessadas, são os mesmos.
Por fim, nota-se que as informações preparadas obedeçam às leis e aos regulamentos
corporativos, especialmente as normas no âmbito interno das corporações, inclusive os acordos
de acionistas. Na verdade, verifica-se que os princípios da governança corporativa têm
convergido para tornar a franqueza nas relações internas e externas da sociedade praticamente
uma obrigação, pois aquelas companhias que não as adotam encontram mais dificuldades em
se consolidarem no mercado acionário.
As empresas entendem que a sustentabilidade é um ativo intangível fundamental para a
criação de valor, materializada por meio da transparência e da competitividade. A transparência
permite gerar confiança nos mercados em que atuam e com os grupos de relacionamento.
7.Conclusões
As instituições e os processos de governança corporativa têm evoluído com o
desenvolvimento econômico da indústria, com a adaptação de diferentes estruturas de
governança para atender às necessidades de oportunidades de negócios emergentes e limitações
econômicas. Avanços tecnológicos e a expansão dos mercados ao longo do tempo aumentou
consideravelmente a escala e a complexidade das empresas, se expandiu rapidamente a
necessidade de capital, e exigiu meios mais sofisticados de governança corporativa.
A

boa

Governança

Corporativa

contribui

para

um

desenvolvimento

econômico sustentável, proporcionando melhorias no desempenho das empresas, além de maior
acesso a fontes externas de capital. Por estes motivos, torna-se tão importante ter conselheiros
qualificados e sistemas de Governança Corporativa de qualidade.
Boa parte da dificuldade reside na amplidão do conceito de sustentabilidade
socioambiental. Diferentemente dos indicadores econômicos e financeiros, medidos em moeda,
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os indicadores socioambientais atuam simultaneamente sobre vários aspectos do meio físico e
social, envolvendo uma complexa variedade de impactos e mensurações. Apesar das
dificuldades, à medida que a ideia da sustentabilidade se difunde, aumenta o interesse pelo
conceito da governança corporativa focada na gestão da responsabilidade socioambiental. Sua
definição, na verdade, exprime mais uma declaração de intenções do que uma receita. Não
existe um manual de instruções para a governança. O destino final é uma estratégia de gestão
capaz de combinar o desempenho econômico com o desempenho ambiental, possibilitando
processos mais eficientes e melhores produtos e serviços, ao mesmo tempo em que reduz o uso
de recursos, a geração de resíduos e a poluição ao longo de toda a cadeia.
As empresas que integram os índices de sustentabilidade empresarial possuem o perfil
destacado. Dessa forma, essas empresas, de acordo com sua área de atuação, que estão focando
inicialmente nas diferenças, focam mais em estratégias internas, externas para manter e
desenvolver ainda mais sua governança corporativa. É através dela que recursos são captados e
há uma valorização empresarial.
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Resumo:

O presente resumo expandido busca trazer uma breve análise histórica da obra de Peter Drucker
intitulada Sociedade Pós-Capitalista (1997) a fim de obter reflexões que nos faça identificar a
origem dos discursos que emergiram do Desenvolvimento Capitalista do Século XX, em
específico a atenção dada sobre os managers, fruto da pesquisa no campo da teoria da
administração a luz da história e da historiografia. A análise foi feita através projeto de Iniciação
Científica, intitulado: “Ideologias da Tecnocracia no Capitalismo Integrado- Um estudo sobre
História Intelectual e História das Ideias acerca do desenvolvimento Capitalista do Século XX”
do Curso de História da Universidade Estadual de Goiás – Câmpus Iporá. Foram feitas revisões
bibliográficas e um estudo sobre o considerado pai da administração moderna e seus
ensinamentos. Sobre tudo percebe-se que Drucker valoriza o papel dos gerentes, considerado
por ele os Managers, e a aplicação do conhecimento enquanto modo de produção fruto das
etapas do processo de desenvolvimento industrial.

Introdução

Por mais que o caráter científico das obras de Peter Drucker (1909-2005) possa ser
questionado, seus escritos tem um grande peso na teoria moderna da administração de
empresas. Uma das peculiaridades do pensamento de Peter Drucker está obsecrada ao
considerar as Grandes Corporações Modernas como uma realidade do Capitalismo do Séc. XX
que refuta as teorias clássicas de Adam Smith (1723-1790) e David Ricardo (1772-1823). O
peso de sua obra está em justificar novas dinâmicas sociais pensando as mudanças históricas da
técnica, do saber e do conhecimento, que darão origem no Séc. XX o que ele chama de
“Sociedade das Organizações” e um “capitalismo sem capitalistas”, argumentos que ele usa
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para justificar uma nova ordem social na qual o conhecimento organizacional e a divisão dos
saberes são suas características principais e assim justificar a importância dos gerentes e
administradores de empresas o que fez Drucker ser considerado o pai da administração
moderna.
O discurso de Peter Drucker ainda se utiliza do Taylorismo a fim de enaltecer o fator
“tecnologia” com a ideia de desmistificar os escritos de Karl Marx através de um discurso que
revela um otimismo acerca da Revolução Industrial e principalmente sobre o desenvolvimento
do capitalismo estadunidense como um grande exemplo de mudanças sociais benéficas que
transformaram a realidade social do operário nos Estados Unidos, furto do que ele chamou de
“Revolução da Produtividade”.
Seu discurso remonta uma tradição histórica advinda das mudanças estruturais que os
Estados Unidos sofreram a partir do New Deal2 que procurou negar a luta de classes e também
a história de inúmeras lutas operárias passando uma ideia de que o trabalhador estadunidense
se diferenciava dos demais trabalhadores do mundo.
Em 1930, a Gerência Científica de Taylor – a despeito da resistência de sindicatos e
intelectuais – tinha se estendido a todo o mundo desenvolvido. Em consequência disso, o
proletário de Marx se tornou um “burguês”. Foi o operário da indústria, o “proletário”, e não o
capitalista, quem se transformou no verdadeiro beneficiário do Capitalismo e da Revolução
Industrial. Isso explica o fracasso total do marxismo nos países altamente desenvolvidos, para
os quais Marx havia previsto uma “revolução” por volta de 1900. Explica por que a Grande
Depressão não levou a uma revolução comunista, como esperavam Lênin e Stalin – e
praticamente todos os marxistas. Naquela época os proletários de Marx ainda não haviam se
tornado afluentes, mas já pertenciam à classe média. Eles haviam se tornado produtivos
(DRUCKER, 1997, p.19).
Com esse discurso Drucker alega que a produtividade intensa da sociedade
estadunidense foi capaz de produzir uma nova etapa do conhecimento chamada de “Revolução
Gerencial”, um fator que surgiu dentro das Grandes Corporações e logo se tornou uma
característica de toda a sociedade que se encontrava em um nível de fragmentação do
conhecimento sendo este um fator que colocava os técnicos, tecnólogos e principalmente os

2

“O “novo acordo” foi um conjunto de medidas criado no governo de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945),
que foi inspirado nas ideias do economista John Keynes onde visava tomar medidas econômicas que
garantissem o pleno emprego dos trabalhadores.” (Leopoldo Toffoli)
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“Managers” como mais importantes na organização da sociedade do que os próprios capitalistas
detentores dos meios de produção.
Neste contexto, Gerentes e burguesia tem uma subsequente diferenciação pelas funções
que desempenham no capitalismo, pela diferença histórica de suas origens, por seu
desenvolvimento na história do capitalismo e pelas diferentes superestruturas jurídicas e
ideológicas.

Materiais e métodos

Com fins de metodologia a obra de Lucien Goldmann, Dialética e Cultura (1980)
oportuniza-se caminhos no estudo de História Intelectual e História das Ideias, pois em seu
pensamento pensa as obras de filosofia e literatura integradas a seu contexto social, exprimindo
a visão de uma classe ou de um grupo social. Um fato empírico é abstrato e superficial na
medida em que ele ainda não foi concretizado a um contexto social e cultural. Assim, a obra de
um autor não pode ser compreendida apenas no plano de seus escritos ou de suas influências.
Portanto como pesquisa histórica o significado de uma obra adquire um sentido mais amplo
quando esta é colocada sob o conjunto de uma vida, de um comportamento. Sob esse ponto de
vista, podemos afirmar que muitas vezes o comportamento que permite a compreensão da obra
não é apenas o do autor, mas sim o comportamento de uma classe a que o autor pode pertencer
ou observar, pois o envolvimento com as classes sociais e a diversidade cultural faz com que o
autor promova inclusive rupturas em sua vida cotidiana e seu pensamento, o que faz com que
apenas a personalidade do autor não seja suficiente para a compreensão de suas obras, que são
apenas uma parcela de seu comportamento e que depende de uma estrutura fisiológica e
psicológica que nunca será igual e constante durante sua vida.

Resultados e Discussão

No decorrer deste processo de pesquisa realizamos as leituras de Goldman (1979),
Drucker (1997) e Bernardo (1998), assim como encontros presenciais e virtuais para dialogar
sobre os textos propostos no plano de ação, promovendo um enriquecedor intercâmbio de
pensamentos a respeito das mesmas. Foram feitos levantamentos de alguns estudiosos que
utilizam Drucker como fonte de pesquisa.
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Nota-se que ele tem sido utilizado como um referencial teórico pela maneira de pensar
a história da gerência, e nada clássico em considerar a Historiografia tradicional, além de
possuir uma postura radical da relação capitalista e dos países desenvolvidos, suas doutrinas
são vistas como saídas para muitos que não adere a tradicional visão de Marx sobre o
capitalismo.
Nesse sentido, Drucker busca em seus estudos traçar novas perspectiva teleológica das
literaturas de administração.

Em “Sociedade pó-capitalista” Drucker tenta reexaminar o

contexto contemporâneo partindo das mudanças nos aspectos políticos, sociais, econômicos e
morais da sociedade norte americana, fundamentado na ótica de que só podemos compreender
apenas nosso tempo, e segundo o autor, ninguém nascido “agora” pode imaginar o mundo dos
pais e avós.
Todavia, o parâmetro que Drucker aponta em que as pessoas vão possuir tanto as
“ferramentas de produção” assim como os meios de produção, haverá o desafio social que a
sociedade do conhecimento enfrentará, para o autor resulta no desafio filosófico e educacional,
o que por sua vez surge uma divisão da “nova sociedade” entre intelectuais e gerentes. Um
exemplo disso que também encontramos em Bernardo (1998) é que o especialista será (é)
detentor do poder de produção.

Conclusões
Segundo Drucker, Gestores3 e burgueses são então diferenciados, mesmo que os
primeiros pareçam ser mais ativos em relação à organização do capitalismo, os burgueses não
podem ser considerados como meros apropriadores inativos da mais-valia, pois foram
responsáveis na história pela organização de diversos processos econômicos, caracterizados por
uma particularização que é reproduzida. Em suma, os gestores são responsáveis pela maioria
dos processos relacionados a integração de inúmeras unidades produtivas, tanto no nível da
força de trabalho e do mercado de trabalho, dirigindo departamentos pessoais e sindicatos.
Gestores e burgueses coexistiriam tanto em unidades de produção particularizadas como em
unidades de integração econômica, bem como nas esferas do Estado Amplo e Estado Restrito.
As unidades particularizadas foram de início um campo privilegiado da burguesia por ter uma

3

“[...] alguém pertencente a uma determinada organização e a quem compete a execução das tarefas confiadas
à gestão” (NUNES, 2008). Drucker não usufrui o termo “Gestores”, o termo é utilizado por João Bernardo, Drucker
refere-se em Managers, sobretudo que aqui consideraremos enquanto sinônimos.
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característica mais reduzida no nível de integração econômica. Segundo Bernardo (2009), no
capitalismo havia desde o início lugar para os gestores, na medida em que o capitalismo tem o
caráter de integração, uma unidade particularizada sempre tem relações com as Condições
Gerais de Produção (CGP) e nesse relacionamento estas unidades particularizadas ofereceram
um campo de existência para os Gestores, que organizam essas unidades em seu caráter
integrado. (MEIRELES, 2013)
Os estágios iniciais do capitalismo tinham o Estado em seu sentido clássico (Estado
Restrito), com as principais funções coordenadoras se tornando um campo privilegiado dos
gestores. Na medida em que as unidades que constituíam o Estado Amplo se encontravam sob
um elevado grau de particularização, faziam dos burgueses hegemônicos no controle desta
esfera de poder, detendo também o poder sobre o conjunto econômico e político e podendo
assim tornar o Estado Restrito seu subordinado em que os gestores executavam funções
centralizadoras em um contexto institucional dominado pela burguesia. A integração
econômica resultante dos ciclos da mais-valia, na medida em que se acentuou para assumir um
crescente papel coordenador, reforçou o campo de atuação dos gestores, deixando em segundo
plano o poder da burguesia. Os pressupostos teóricos de Bernardo (2009), pressupõe que seu
método e conceitos só podem ganhar sentido na medida em que tentamos compreender os
processos históricos regionais onde os conceitos apontados por ele podem ser então testados,
ampliados e quem sabe até modificados na medida em que o curso da investigação histórica é
passível de revelar resultados totalmente inesperados, onde caracterizamos a “verdade”
enquanto provisória quando pensamos a História.
Sobre tudo, a pesquisa até o instante resultou nas leituras básicas para compreender a
História Intelectual e História das Ideias acerca do desenvolvimento Capitalista do Século XX,
e no levantamento de especialistas brasileiros da área acadêmica, de consultoria e empresarial.
Identificamos na obra de Peter e alguns estudos sobre o tema a radical visão de um novo mundo
de transformações entre a era do capitalismo e a “nova sociedade” – a sociedade do
conhecimento – assim como as alterações deste novo contexto irá mexer com a economia e a
política no “futuro”.
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1. Introdução
Sabe-se que é cada vez maior o número de novos empreendimentos com as micro e
pequenas empresas – MPEs liderando esse ranking. Em 2011, o Brasil foi considerado o 12º
país mais empreendedor do mundo pelos estudos da Global Entrepreneurship Monitor (GEM
2011), com crescimento de 14,9% de novos empreendimentos. Confirma-se que no Brasil o
empreendedorismo tem um papel fundamental para o desenvolvimento de emprego e renda.
Os empreendedores representam uma importante influência na esfera econômico e
social para o país, estando em crescente expansão. Dornelas (2008, p. 6) afirma que os
empreendedores estão “eliminando barreiras comerciais, e culturais, encurtando distâncias,
globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos
empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade”. Contudo, ainda
enfrentam algumas dificuldades nas questões gerenciais e financeiras que interrompem o seu
desenvolvimento de uma forma sustentável.
Whetten (1987) apud Carmo (2000) notou a vulnerabilidade das organizações nas suas
infâncias, referindo-se que a mortalidade infantil é mais frequente que a senilidade. O autor
reconhece que o insucesso pode ocorrer em qualquer idade, mas, por esse mesmo motivo, não
há como não abordar a relação entre a morte e a idade organizacional.
Mas, de fato, será que os fatores responsáveis pelo sucesso e sobrevivência de outras
micro e pequenas empresas são os mesmos fatores, mas no sentido oposto, ou seja, boa
gerência, situação econômica favorável, despesas controladas? E o que quer dizer, em termos
práticos, uma boa gestão, uma situação econômica favorável, sucesso nos negócios e como se
devem controlar as despesas? Estas perguntas precisam ser melhor definidas.
As motivações para empreender consideradas pelo GEM (2011) surgem da
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oportunidade e da necessidade. Para Archer (1997), um fator motivador é mais do que um
simples objetivo, é algo que satisfaz a uma necessidade, ou seja, a motivação ocorre em função
da satisfação das necessidades internas de cada indivíduo, que cada pessoa persegue de maneira
evolutiva.
Os empreendedores por necessidade são aqueles que encontram no empreendedorismo
a satisfação para sua necessidade de emprego e renda. Eles encontram no empreendedorismo a
única opção de renda. Todavia, apesar do empreendedorismo por oportunidade vir crescendo
no Brasil, o número de negócios por necessidade ainda é muito grande. O Brasil ocupa a 4ª
(quarta) posição no ranking de empreendedorismo por necessidade (GEM, 2011).
Essa necessidade tem levado muitas pessoas a empreender de maneira equivocada, em
busca de uma opção de renda, não atinam, muitas vezes, para o planejamento e gestão do
negócio, estudo do mercado, local apropriado, concorrência, clientes e fornecedores,
ocasionando a falência precoce da empresa. Na verdade, todos estes fatores somados acabam
por prejudicar a competitividade das empresas (GEM, 2011).
A preocupação com a sobrevivência empresarial dos pequenos negócios já indica um
universo de estudos voltados a essa problemática. Porém, o Brasil não tem tanta tradição de
realizar pesquisas voltadas para a dinâmica empresarial, especificamente das MPEs. Como
apontado por pesquisas (SEBRAE, 2007; Dieese, 2013), apesar do índice de mortalidade das
MPEs vir diminuindo, no Brasil, esse índice ainda é bem significativo, principalmente quando
se trata do estágio inicial do negócio. Drucker (2002) observa que o sucesso pode não ser
permanente, pois as empresas são criações humanas desprovidas de permanência real, devendo
estas sobreviverem além do período de vida de seu fundador, contribuindo para à economia e à
sociedade e finaliza dizendo que: “Perpetuar a empresa é tarefa básica que cabe ao espírito
empreendedor – e a capacidade de consegui-lo pode muito bem constituir o teste mais definitivo
para sua administração”. (Drucker, 2002, p. 33).
2. Sucesso empresarial
Em geral, toda empresa tende a buscar um objetivo comum, atingir o sucesso
empresarial. Costa (2012), admite que o administrador deve saber escolher os atuais meios de
divulgação que traga o maior retorno e é algo que envolve muito esforço, trabalho e
planejamento.
Segundo Kofman (2004, p. 8), o conceito de sucesso vai além do alcance dos resultados
tangíveis desenhados para um negócio ou organização. Segundo ele, o resultado excepcional,
sustentado no tempo (e não apenas pontual), deve abranger outras duas dimensões no mundo
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atual: a do grupo e a do indivíduo. Para o mesmo autor (2004, p. 56), não obter sucesso pode
nos levar aos mais baixos escalões sociais.
O sucesso de uma organização é algo muito mais complexo do que simplesmente
mostrar os resultados do momento, depende de uma série de fatores, como sua filosofia e
valores, a solidez de sua estratégia, a eficiência de seus processos e da qualidade e engajamento
de seus colaboradores. Pode ser que uma empresa tenha resultados positivos em um período,
mas, por outro lado, tenha uma estratégia inadequada e processos tão ruins que, em médio
prazo, trará resultados ruins (FERRO, 2013).
Outro fator a ser considerado é a percepção do empresário com relação ao sucesso. Neste
quesito, Longenecker (2007) considera que, pessoas diferentes, procuram diferentes tipos de
recompensas, ou uma combinação delas. O sucesso empresarial não consiste apenas no
desenvolvimento de habilidades específicas, tais como finanças, marketing, produção ou na
concessão de incentivos creditícios e/ou fiscais, mas também nas atitudes empreendedoras.
Boas ideias também podem ser o diferencial no sucesso do negócio, mas pode também
acontecer de não estar o momento certo para sua implementação, é preciso ter felling
empresarial, esperar o momento e planejar com cuidado. Às vezes, saber aguardar pode ser a
melhor saída para começar um negócio com sucesso (GONÇALVES, 2012).
3. Fatores determinantes para o sucesso
Para apontar os fatores referentes à sobrevivência de uma nova empresa, autores como
Lezana e Tonelli (1998) apud Grapeggia, et al., (2011) fundamentaram seus estudos em três
grupos: características individuais do fundador; características estruturais e estratégicas do
novo negócio; e condições determinadas pelo meio ambiente da empresa. Os fatores
característicos do empreendedor que o fazem intervir no processo de criação e desenvolvimento
das empresas são suas necessidades, seus conhecimentos, suas habilidades e seus valores.
Principalmente nos primeiros anos de vida a empresa será o reflexo do empreendedor
(LEZANA; TONELLI, 1998 apud GRAPEGGIA, et. al., 2011).
Para Dolabela (1999, p. 25), o que faz um empreendedor de sucesso é “um conjunto de
atitudes e comportamentos que o predispõe a ser criativo, identificar a oportunidade e saber
agarrá-la, e a encontrar e gerenciar os recursos necessários para transformar a oportunidade em
um negócio lucrativo”.
Já para Degen (2009), o sucesso empresarial está na capacidade de conviver e sobreviver
com os riscos. Nem todas as pessoas têm disposição para assumir riscos. O empreendedor sim
tem essa capacidade de assumir riscos.
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Os fatores importantes ligados ao empreendedor podem definir o perfil do
empreendedor de sucesso segundo Dornelas (2008). Na visão do autor, o empreendedor de
sucesso possui características extras, além dos atributos do administrador, e alguns atributos
pessoais que, somados às características sociológicas e ambientais, permitem o nascimento de
uma nova empresa. O autor ainda completa sua reflexão mostrando que é possível transformar
algo abstrato em uma realidade concreta, “de uma ideia surge uma inovação e desta uma
empresa” (DORNELAS, 2008, p. 23).
Nos dias atuais, o perfil do empreendedor tem se mostrado como diferencial de
conquista profissional e de resultados extremamente significativos, funcionando como fonte
para o sucesso empresarial. Dornelas (2007, p. 28), ao introduzir sua ideia sobre o assunto relata
que alguns autores e pesquisadores na área de empreendedorismo resistem à ideia de que é
necessário possuir um perfil especial ou um conjunto de características para ter sucesso e, por
isso, existe distinção entre os bem sucedidos daqueles que não conquistam seus objetivos.
No entanto, dificilmente consegue-se afirmar com precisão quais são as características
e aspectos comportamentais comuns para se atingir o sucesso empresarial. O êxito
organizacional é basicamente função da cultura, das hipóteses e do psiquismo prevalecentes nas
organizações conforme citado por Marques (1994). O autor assegura que o sucesso
organizacional consiste na redução das distâncias culturais que separam os colaboradores de
uma organização. Ainda segundo Marques, sucesso é conseguir o que se quer. É alcançar
objetivos claramente definidos.
Os fatores condicionantes de sucesso para os empresários, segundo Coelho (2002, p.
37) são, pela ordem de importância: Bom conhecimento do mercado em que atua; Ter um bom
administrador; Aproveitar oportunidades de mercado; Uso de capital próprio.
Foram citados, pelo mesmo autor, outros fatores importantes para o sucesso, sejam eles:
Capacidade de assumir riscos; Capacidade de liderança; Criatividade do empresário;
Reinvestimento dos lucros; Boa estratégia de vendas; Terceirização das atividades; Acesso a
novas tecnologias; Persistência e perseverança. Em sua pesquisa, constatou as principais áreas
de conhecimento para o sucesso do negócio, no primeiro ano de atividade, por ordem de
prioridade: Planejamento; Organização empresarial; Vendas; Marketing; Relações humanas;
Análise financeira; Conjuntura econômica; Tecnologia; Processo decisório.
Na literatura Norte Americana os fatores de sucesso empresarial são tratados através do
tema Critical Success Factor (CSF), ou seja, Fatores Críticos de Sucesso. Eles buscam explicar
as atividades necessárias para assegurar o sucesso do negócio. Mais recentemente, Morrison
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(2012) afirma que Critical Success Factor têm sido utilizados de forma significativa para
apresentar ou identificar alguns fatores-chaves que as organizações devem se concentrar para
que possam desempenhar suas atividades e serem bem sucedidas, culminando, portanto, seus
objetivos de forma eficiente, eficaz e efetiva.
Os fatores críticos de sucesso podem ser considerados como um diferencial na definição
das estratégias, dentre os quais se consideram relevantes: o compromisso com a missão da
empresa; qualidade dos produtos e serviços; transparência; compromisso com as pessoas;
credibilidade; bom atendimento; compromisso com o trabalho desempenhado; propaganda;
funcionários motivados; compromisso com a verdade; comodidade e conforto; fidelidade na
qualidade de venda e entrega; e instalações físicas (OLIVEIRA; SÁ, 2012).
4. Metodologia
A abordagem da pesquisa é de natureza quantitativo-qualitativa. Esta pesquisa ocorreu
por meio de um estudo descritivo, a partir de cases de sucesso, com a análise dos dados gerados
por micro e pequenas empresas ativas, criadas com registro na junta comercial de Pernambuco
– JUCEPE, as quais foram inscritas e selecionadas para participar do Prêmio MPE Brasil
sucedido no estado de Pernambuco no ano de 2013. A população-alvo englobou empresas
dentre os setores de: Agronegócio; Comércio; Indústria e Serviços.
A pesquisa foi aplicada através de questionários, entrevistas e pesquisa documental. A
coleta de informações aconteceu com os proprietários fundadores e administradores, através de
formulários on-line, com uma escala likert de 5 (cinco) pontos. Esta coleta foi dividida em duas
amostras, a principal amostra não estatística e não probabilística foi constituída por 20 empresas
finalistas do Prêmio, de uma população-alvo de 1106, onde a aplicação do questionário foi feita
on-line ou por telefone. Trazida como uma segunda amostra, as empresas não finalistas, num
total de 1086, receberam o questionário on-line, com o objetivo apenas para triangulação com
o nível das empresas finalistas. Os dados oriundos das perguntas fechadas foram submetidos à
metodologia quantitativa, sob a análise estatística descritiva com média, desvio padrão e
frequências e os dados oriundos das perguntas abertas, foram submetidos à análise de conteúdo.
5. Análises dos dados
A pesquisa foi inicialmente subdividida em duas amostras, conforme tabela 1 abaixo,
sendo a segunda amostra (empresas não finalistas), utilizada apenas como base para
triangulação de alguns dados.
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Tabela 1 - Universo da População-alvo

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
Os gráficos 1 e 2 apresentam e comparam o grau de conhecimento e experiência no
ramo do negócio no momento da abertura da empresa entre as duas amostras.

Gráfico 1 - Grau de conhecimento no ramo do negócio na abertura da empresa

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

Gráfico 2 - Grau de experiência no ramo do negócio, no momento da abertura da
empresa

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

Os gráficos acima tentam reproduzir o grau de entendimento do negócio, pelo
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empresário, antes da abertura da empresa. 57,9% dos empresários demonstram um nível alto
ou médio de conhecimento e experiência no ramo do negócio, em muitos casos por trabalhos
realizados em empresas do mesmo seguimento, antes de abrir sua própria empresa. A pesquisa
ainda sugere, através dos gráficos, que existe um forte desempenho empreendedor no Estado
por tratar de empresas que apresentaram um percentual de 21,05% entre baixo e nenhum
conhecimento e 26,31% de baixa ou nenhuma experiência no ramo, antes de iniciar seu negócio.
Os resultados apresentados pelas duas amostras foram próximos, sugerindo que várias
empresas do Estado foram abertas por ‘Empreendedores de Necessidade’. Essa faixa necessita
de ajuda em termos do conhecimento do mercado a fim de escolher melhor o seu ramo de
negócio, embora todas estejam na pesquisa por terem sobrevivido pelo menos durantes os três
anos iniciais de vida.
A tabela 2 apresenta o percentual de participação dos agentes externos na assessoria
para a abertura das empresas pesquisadas.
Tabela 2 - Profissionais ou instituições que assessoraram na abertura da empresa

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
Aparentemente, às micro e pequenas empresas, no início de suas atividades,
principalmente, não dispõe de capital suficiente para investir em planejamento, pesquisa de
mercado e instrumentos de gestão, haja vista o número de empresas que buscaram assessoria
de consultores foi muito baixo (12,50%). Para as empresas da segunda amostra esse número é
ainda menor, apenas 2,94% delas buscaram auxílio das empresas de consultoria. A maior
procura foi por contador (81,25%). Isto provavelmente deve-se a questões de abertura da
empresa e necessidades legais tributárias, não por orientação do planejamento de negócio. Este
profissional, contudo, tem sido limitado a opinar apenas sobre questões citadas por uma
determinação, aparentemente, dos próprios microempresários que se restringem a contratar os
serviços básicos para condução da pequena empresa.
A segunda opção mais procurada pelos pesquisados foi o SEBRAE (50%), reafirmando
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a carência financeira das MPEs, uma vez que buscam no SEBRAE a orientação em gestão que
não poderiam vislumbrar caso precisasse desembolsar para contratar uma empresa
especializada no assunto. A pesquisa também revela que os empresários Pernambucanos
consideram importantes os serviços do SENAC e SENAI, mas a procura por estas instituições
pouco ocorreu durante a fase de abertura da empresa, conforme dados expostos na tabela 2.
A seguir, encontra-se uma lista dos conhecimentos específicos considerados mais
importantes na opinião dos entrevistados para o sucesso do negócio.
Tabela 3 - Áreas de conhecimento mais importantes para o sucesso, no primeiro ano de
atividade

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
Essa avaliação buscou entender a percepção dos empresários na gestão do seu negócio,
onde há maior desprendimento de esforços e de capital. Mesmo tratando-se de empresas com
segmentos diferentes há de se destacar que algumas áreas do conhecimento são comuns a todas
para o sucesso. Apenas pode-se observar alguma tendência contrária, para áreas específicas, em
casos pontuais, como informática para as empresas de tecnologia e no setor de turismo o
impacto da conjuntura econômica.
De acordo com os dados coletados, apesar de marketing ter sido, em média, considerado
importante para o sucesso do negócio, nota-se que o investimento em propaganda ainda não é
uma prioridade para grande parte dos empresários. Para muitos empresários, especialmente os
de pequeno porte, marketing, publicidade, propaganda ainda são termos confusos. É comum
observar microempresários acreditando que estratégias de marketing são apenas para grandes
empresas ou, ainda, que demandam grandes investimentos financeiros.
Seja, no setor do comércio, serviço ou indústria uma grande preocupação do empresário
está em vendas, até mesmo as empresas prestadoras de serviço, segundo opinião dos
pesquisados, precisão vender seus serviços e, para tanto, necessitam de uma boa estratégia de
vendas. Cabe ressaltar que uma boa estratégia de vendas esta extremamente associada a um
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plano de formação e capacitação do empresário e sua equipe. Porém, foi constatado na pesquisa
que os microempresários pouco procuraram ações de capacitação e aperfeiçoamento dos
conhecimentos. Assim, aparentemente a preocupação com vendas, de fato, tende a aumentar.
As tabelas a seguir foram baseadas em indicadores existentes e conhecidos na literatura.
Tabela 4 - Fatores mais importantes para o sucesso na fase de abertura da empresa

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
O resultado da pesquisa revela uma grande motivação dos empreendedores em assumir
riscos, para iniciar o negócio próprio esse foi o fator mais importante, dentre os indicadores
para a fase de abertura, que resultou no sucesso dos negócios. Não existe negócio que seja cem
por cento seguro, ao decidir levar qualquer projeto adiante, um bom empreendedor parte do
pressuposto que empreender é correr riscos, independentemente da área em que irá atuar. O
risco é inerente a tudo, faz parte de qualquer atividade e é preciso aprender a administrá-lo.
Essa natureza empreendedora constatada, em específico, no Estado de Pernambuco se
justifica pela ausência de grandes empresas e carência de parques industriais na região. A prova
para tal fato está no resultado da pesquisa onde, aproximadamente, 74% dos pesquisados
consideram muito importante saber aproveitar as oportunidades.
A pesquisa pretendeu, sobretudo, descobrir se há, na visão dos empresários, importância
para o conhecimento prévio de mercado, de acordo com a pesquisa, aproximadamente 69%
consideram muito importante, enquanto 26,32% consideram importante. Portanto, o grau de
importância para esse indicador atinge um percentual superior a 90%, não havendo distinção
entre a opinião dos empresários dos vários segmentos do mercado envolvidos na pesquisa.
Apesar do grau de importância dado para tal indicador, observa-se que ainda há pouco
desprendimento de investimentos em pesquisa de mercado, tendências de mercado, etc. Hisrich
(2014) afirma que aqueles empreendedores que têm uma grande base de conhecimento em uma
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área específica saberão onde procurar informações e poderão transformá-las rapidamente em
conhecimento útil para o negócio.
A liderança foi outro fator observado como importante, na fase de abertura, para o
sucesso do negócio. Segundo opiniões, a importância da liderança se dá na condução das
pessoas, através da postura profissional, na iniciativa e na atitude para tomar as decisões
corretas, sendo um espelho para sua equipe e capaz de desenvolver outros líderes.
O uso de capital próprio e ter um bom administrador aparecem igualmente com 52,63%
considerados muito importantes, porém, não tanto importante na fase de abertura para se obter
o sucesso, segundo relatos observados. Já o uso de capital de terceiros é o indicador com mais
índice de rejeição entre os pesquisados, pois há muita dificuldade e burocracia no
relacionamento com os agentes financeiros, além de altas taxas de juros.
O estudo buscou levantar outros fatores de sucesso diferentes da literatura. As
indicações dos microempresários contemplaram: Comprometimento e seriedade nas
negociações; Possuir profissionais qualificados, talentosos e compromissados; Infraestrutura
adequada, logística; Bom relacionamento; Gerenciamento de riscos; Estratégia organizacional;
Dedicação, gostar do que faz; Redes de contato, facilidade de acesso aos produtos; Inovação;
Controle; Organização; Processos bem definidos; Apoio de incubadoras; Investir em gestão de
qualidade; Encarar as dificuldades; Enxugar custos; Planejar ciclo de pagamentos; Visão de
futuro.
6. Conclusão
Nesta pesquisa evidenciou-se o fato de que existem fatores determinantes para o sucesso
de uma micro ou pequena empresa, além de que constatou-se a importância de atributos
pessoais que são preponderantes para um negócio ser bem sucedido. Entre os objetivos do
estudo buscou-se verificar o grau de importância dado por micro e pequenas empresas de
sucesso em Pernambuco para fatores de sucesso conhecidos na literatura. Concluiu-se que os
conceitos apresentados na literatura estão em conformidade com a realidade atual dos micro e
pequenos empresários, principalmente para os fatores de: Capacidade de assumir riscos;
Aproveitar as oportunidades; Conhecimento Prévio do Mercado; Liderança e Criatividade.
Notaram-se pequenas variações de opinião contrária com relação aos indicadores de:
Conjuntura Econômica; Novas tecnologias e Capital de terceiros. Para o segmento de empresas
pesquisadas esses indicadores não apresentam fortes indícios para o sucesso.
O estudo teve a pretensão de definir até que ponto o conhecimento prévio de mercado é
um fator importante para a abertura e crescimento das micro e pequenas empresas. Conforme
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apontado na pesquisa esse indicador atingiu um nível de muita importância com um percentual
de 68,42% durante a fase de abertura e a médio ou longo prazo. No geral o nível de importância
dado a esse indicador atingiu um percentual superior a 94% coincidindo as respostas para a fase
de abertura e a médio ou longo prazo.
De acordo com a análise qualitativa, o que de fato é considerado sucesso na visão dos
entrevistados mostrou as evidências do que o empresário espera de retorno do seu negócio. A
cultura empresária está mais voltada às razões financeiras, lucro e renda. Também se observou
a preocupação com a estabilidade, com a competitividade e se manter ativa. A satisfação do
cliente não deixa de ser considerado um sucesso na conclusão da pesquisa, tal como prega
muitos dos conceitos da literatura.
A pesquisa almejou levantar outros fatores de sucesso diferentes da literatura indicados
pelas micro e pequenas empresas bem sucedidas. Com este objetivo pode-se conhecer
realidades diferentes do que normalmente é visto na literatura e adicionar novos indicadores de
sucesso ao grupo já existente, concluindo que para cada atividade, segmento, ou natureza
empresarial deve-se conhecer os indicadores específicos pertinentes a cada processo, mas,
contudo, é de extrema importância realizar uma gestão baseada em indicadores e se não houver
a sensibilização e envolvimento da alta gestão é pouco provável que se tenha sucesso.
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1. Introdução
Empresas que contam com colaboradores engajados são mais rentáveis, sólidas e
competitivas (GRÖNROOS, 1993, p. 278). A ideia de “desenvolver nos empregados uma
consciência do cliente” é defendida por teóricos há anos, e por dirigentes de organizações
também, que deixaram de lado a impressão de que os funcionários não são envolvidos ou que
têm aversão ao trabalho e perceberam o quanto as pessoas são importantes para a sobrevivência
e, principalmente, para o sucesso de uma empresa (tanto que passaram a ser chamados de
colaboradores). Neste contexto, as empresas devem buscar formas de agir com os funcionários
com o objetivo de mantê-los informados. Uma destas formas é a implantação de programas de
Marketing Interno, que seria o marketing voltado para o público interno da organização ou,
simplesmente, Endomarketing, através de ações táticas de comunicação interna.
Desta forma, ter pessoas informadas, envolvidas e colaborativas em seu ambiente de
trabalho tornou-se o ponto no qual residem os desafios crescentes para as áreas de Marketing,
Comunicação e Recursos Humanos das corporações, no sentido de promover a motivação e a
satisfação dos indivíduos, mobilizando esforços de atração e retenção de talentos. Sabe-se que
quem atende o consumidor não é a empresa, mas sim os funcionários que nela trabalham, então,
compreende-se que, para atender bem, os funcionários devem estar sempre bem informados no
que se refere à empresa. Neste contexto, as empresas devem buscar formas de agir com os
funcionários com o objetivo de mantê-los informados. Uma destas formas é a implantação de
programas de Marketing Interno, que seria o marketing voltado para o público interno da
organização ou, simplesmente, Endomarketing. Existem inúmeras ferramentas para ajudar
nesta tarefa. E-mail, revista interna, jornal mural, TV corporativa, rádio interna, intranet,
eventos e brindes são algumas delas, aliadas a ações de comunicação interna.
Neste trabalho, é possível verificar que a intranet pode tornar-se um dos mais
importantes instrumentos do Endomarketing. É possível entender, também, como esta
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ferramenta se tornou um importante canal de Endomarketing e como as empresas podem se
beneficiar disso para fazer com que os funcionários passem a ser encarados como clientes,
tornando-se engajados.
A metodologia utilizada na realização do estudo foi variada. Procedeu-se à pesquisa
bibliográfica sobre Endomarketing e intranet. A pesquisa se concentra no Senac, cuja sede
situa-se na Avenida Visconde de Suassuna, n° 500, bairro de Santo Amaro, e prédios adjacentes,
que também fazem parte da unidade. Com um universo populacional de 439 colaboradores,
calculou-se a amostra necessária para o estudo. A partir deste cálculo, considerou-se 100
inqueridos uma amostra adequada para a pesquisa. As técnicas escolhidas para a coleta de dados
consistiram em questionários online e impressos. A pesquisa foi desenvolvida em 2014 e teve
como sujeitos 113 colaboradores de diferentes departamentos do Senac. A coleta de dados
fundamentou-se nas abordagens quantitativa e qualitativa, com aplicação de questionários, com
questões abertas e fechadas.

2. Endomarketing
O Endomarketing não é a mera importação dos conceitos e ferramentas do marketing
para dentro da empresa, como o nome faz parecer. Tampouco deve ser confundido com
comunicação interna ou propaganda interna. Costa (2010) corrobora com este entendimento e
acrescenta que as relações humanas e os estímulos que ocorrem no mercado são muito
diferentes daqueles que se verificam em um grupo humano organizado para o trabalho.
Considerando que o Endomarketing é uma área do conhecimento muito jovem, ele
ainda se apoia em outras áreas do conhecimento para adquirir uma personalidade
própria e referenciais consolidados. A saber, o Endomarketing se apropria
principalmente de conceitos da administração, da sociologia, da psicologia e, é claro,
do marketing e da comunicação para formar sua identidade (COSTA, 2010, p. 11).

A origem da palavra vem do grego endon e significa posição ou ação no interior, ou
seja, movimento para dentro. A palavra Endomarketing, que em língua inglesa é conhecida
como internal marketing, intracorporate marketing ou ainda inward marketing, significa a
atitude de marketing realizada internamente nas empresas, o desempenho mercadológico
interno, que procura promover entre os colaboradores um sistema de valores que estimule
aquela ação, tão desejada pelos líderes, de servir ao cliente.
Como explica Grönroos (1993), o Endomarketing é uma estratégia utilizada como uma
forma sistemática de lidar com problemas quando as empresas planejam e lançam novos
produtos, serviços ou campanhas de marketing sem preparar adequadamente seus funcionários.
Ainda conforme o autor, Endomarketing é uma estratégia eficaz para engajar os colaboradores
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que não aceitam as ações de marketing realizadas pelas empresas, os lançamentos de produtos
e serviços ou só ficam sabendo das novidades na empresa através dos jornais, revistas e
comerciais da TV ou mesmo através dos clientes. O Endomarketing propicia uma mudança da
própria cultura da organização, tornando-a mais flexível à medida que há disseminação de
informações, conhecimento, impõe responsabilidades e dá poder de opinar e decidir sobre os
processos aos funcionários (BEKIN, 1995). É necessária uma nova forma de pensar, de agir, e
o Endomarketing é uma excelente ferramenta de gestão neste contexto.
Se os colaboradores são os primeiros clientes de uma organização e o seu bem mais
valioso, eles são peças essenciais para o sucesso ou o fracasso do negócio. Então, é fundamental
valorizar e encantar primeiro o público interno para depois conquistar o público externo. Este
bem valioso nada mais é do que o capital humano, um conceito que, como explica Rigorfi
(2013, p. 1), “relaciona os valores das pessoas envolvidas em uma empresa com suas funções,
metas e objetivos e visa valorizar efetivamente estes profissionais”. Assim, é possível entender
que o cliente interno são os funcionários, as equipes de trabalho, enquanto os clientes externos
são os consumidores, formadores de opinião, a comunidade na qual a empresa atua.
O papel dos empregados é vital. Além disso, os especialistas de marketing do
departamento de marketing não são os únicos recursos humanos em marketing; com
frequência não constituem nem mesmo os recursos mais importantes. Durante os
contatos com o cliente, esses especialistas em marketing são normalmente superados
em número por uma variedade de empregados cujas responsabilidades principais são
produção, entregas, assistência técnica, administração de reclamações e outras tarefas
tradicionalmente consideradas alheias ao marketing. Entretanto, as habilidades, a
orientação para o cliente e a consciência dos serviços dessas pessoas são fatores
críticos na percepção que o cliente tem da empresa e na preferência que poderá dar a
essa empresa no futuro (GRÖNROOS, 1993, p. 280).

Para se relacionar com este cliente interno, as ações de Endomarketing entram em cena
como importantes ferramentas para valorização dos clientes internos. O objetivo do
Endomarketing é, por meio do estudo de dentro para fora da organização, reconhecer as
potencialidades e forças dos funcionários para usá-las como diferenciais competitivos para o
negócio das corporações.
De acordo com pesquisa da Towers Watson (WATSON, 2011), as empresas estão
utilizando mais a comunicação eletrônica e pessoal (face a face) do que antes, enquanto o uso
da comunicação impressa está em declínio. Embora as mídias sociais capturem grande atenção
dos meios de comunicação e seu uso seja uma tendência emergente, os meios de comunicação
que ainda prevalecem são: e-mail, intranet e reuniões de pessoal. A maioria dos participantes
(65%), de diversos países, espera aumentar o uso das mídias sociais no próximo ano.
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No Brasil, as empresas, de forma geral, não são muito diferentes do resto do mundo. Em
seu desafio de comunicar-se com seus colaboradores, elas se utilizam de grande variedade de
veículos, com foco nos digitais. Como descrito em pesquisa da ABERJE (2012), os veículos
digitais apresentam-se como sendo o principal veículo de comunicação interna para 50,6% das
empresas, com destaque para a intranet (25,9%) e os comunicados por e-mail (16,3%). A
definição do principal veículo da comunicação interna se relaciona com as características
decorrentes do segmento de negócio das organizações, uma vez que 57% das que definem os
veículos digitais são dos segmentos de Comércio e Serviços.

2. Intranet
A intranet é uma rede de computadores interligados baseada nos modelos de
transmissão de dados da Internet que contribui com a comunicação interna e,
consequentemente, com a disseminação das ações de Endomarketing (TURBAN; RAINER;
POTTER, 2003, p. 228). Para os autores:
Uma intranet é basicamente uma internet privada, ou um grupo de segmentos privados
da rede Internet pública, reservados para serem usados por pessoas com autoridade
para utilizar a rede. As empresas estão usando cada vez mais as intranets – acionadas
por servidores web internos – para oferecer aos funcionários acesso fácil às
informações da corporação (TURBAN; RAINER; POTTER, 2003, p. 228).

Ou seja, enquanto a internet possui escopo global, a intranet é local. Através dela, os
usuários podem compartilhar informações, que ficam armazenadas em um banco de dados
centralizado. Isto proporciona o compartilhamento de informações pertinentes à organização.
Com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação, o uso da intranet para
promover a disseminação da informação no ambiente interno de uma instituição faz parte de
uma estratégia mais abrangente, que é a implementação da gestão do conhecimento como
ferramenta para identificar, analisar e administrar, de forma estratégica e sistêmica, o ativo
intelectual da empresa e seus processos associados (CÂNDIDO; ARAÚJO, 2003, p. 39). Isto
tornará a organização preparada para criar, desenvolver e implementar tecnologias e sistemas
de informação que apoiem as ações de comunicação e a troca de ideias e experiências que
incentivem as pessoas a se unir, a participar, a tomar parte em grupos e a se renovarem em redes
informais (CÂNDIDO; ARAÚJO, 2003, p. 40). Assim também entende Bekin (2005), que
define a intranet como uma rede interna de computadores e servidores para as empresas.
As diversas áreas, departamentos e pessoas, em seus diversos locais físicos e
geográficos, estão conectados para a troca de informações, a definição de prioridades e
objetivos e o início da implantação do plano de ação. A intranet permite, hoje, a integração
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instantânea da empresa, tornando o processo mais ágil, eficaz e menos propenso a erros
(BEKIN, 2005, p. 65).
Segundo Rowley (2002, p. 399), as aplicações da intranet dependem do objetivo para
qual ela foi desenvolvida, podendo ser unidirecionais e interativas. Nas intranets unidirecionais,
os arquivos são solicitados ao servidor onde estão armazenados e recebidos no computador,
vistos com o auxílio do navegador de rede. Nas interativas, oferecem maiores oportunidades de
comunicação bidirecional na organização.
Desta forma, entende-se que na intranet as áreas encontram o ambiente perfeito para
divulgar ao restante da empresa os acontecimentos, as ações, quais são os resultados alcançados,
quais vão ser as melhorias e, claro, levantamentos e índices importantes sobre o mercado.
Começaram a ser introduzidas no Brasil em 1997/1998 e hoje estão se expandindo em incrível
velocidade, com soluções ajustadas para cada tipo de organização, já que cada empresa possui
um negócio diferente da outra (BEKIN, 2005).
Esses ambientes, em sua maioria, possuem o formato de um portal comum. Podem ser
desenvolvidas internamente pelo setor de Tecnologia da Informação ou por agências digitais
terceirizadas, com gestão e controle realizadas pela área de Recursos Humanos. Algumas vezes
há apoio do setor de Comunicação e Marketing nesta gestão. A partir de 30 ou 50 funcionários
já se pode ter uma intranet instalada e gerando benefícios (BEKIN, 2005). Muitas empresas
utilizam esse canal de informação como um sistema de feedback, onde inserem um espaço para
a interatividade dos colaboradores. Desse modo, o funcionário pode, com sua senha, sugerir
melhorias, fazer reclamações, ou mesmo elogios sobre a organização. Em todas elas, a intranet
deve apresentar uma interface amigável e intuitiva. O colaborador não deve demorar a entender
como funciona a navegação na página, nem deve clicar dezenas de vezes para chegar ao seu
objetivo. Estas medidas aumentam a motivação dos colaboradores em se manter conectados ao
portal interno, conhecendo, aprendendo, participando e sugerindo. E o próprio ambiente se
torna mais preciso quanto maior for a participação dos colaboradores.
Um dos papéis mais importantes de uma intranet eficaz é a de criar ambientes para troca
de informações entre os colaboradores. Grupos de discussão, por exemplo, são espaços
riquíssimos e com custo zero para as empresas para a geração de soluções, além de poder ser
aproveitada como uma consultoria elaborada por quem melhor conhece os processos internos:
os funcionários. As ideias geradas nestes grupos de discussão passam a ser propriedade da
empresa. Quando bem aproveitadas, estas ideias contribuem para o crescimento dos negócios
da empresa. Desde uma simples sugestão de substituição de troca de copos de plástico por
ISBN: 978-85-5806-000-4

canecas com mensagens motivacionais até a organização de uma grande campanha do agasalho,
os colaboradores se sentem motivados em ambientes nos quais têm liberdade de expressão e de
ideias e quando percebem que estão contribuindo para mudar os rumos da gestão da empresa.
Para melhor. Estes registros são alguns dos mais caros ativos das empresas hoje em dia. Porém,
para aproveitá-los, as empresas precisam saber fazer. Não basta ter uma intranet implantada: é
preciso incentivar a participação por parte dos funcionários. E aí entram a comunicação interna
junto a outros canais de Endomarketing.

3. Análises da pesquisa
Foi questionado aos entrevistados quais os canais de Endomarketing e comunicação
interna que eles mais conheciam. Eles tiveram a oportunidade de marcar os canais relacionados,
independentemente de a instituição pesquisada fazer uso deles ou não. A pergunta se referia a
canais de Endomarketing de forma geral. Estavam disponíveis para resposta, além da intranet,
os canais documentos impressos (circulares, memorandos etc.), comunicados por e-mail,
eventos, jornais eletrônicos, quadros de aviso, redes sociais, reuniões, revistas, site e outros.
Em seguida, os pesquisados responderam a questão “dos canais de marketing interno e
comunicação interna do Senac, quais você considera mais eficientes na transmissão de
informações”. A importância desta questão está na análise dos principais canais de
Endomarketing e comunicação interna utilizados pela instituição. A partir daí, foi possível
realizar a comparação entre as estratégias utilizadas pela instituição e a opinião dos
funcionários.
Com estas duas primeiras questões, foi possível verificar o grau de entendimento dos
pesquisados sobre os conceitos e canais de Endomarketing e de comunicação interna e também,
na opinião deles, qual a sua aplicabilidade pelo Senac para fins de transmissão de informações
com foco no público interno.
Percebe-se que um dos canais apresenta-se acima da média: comunicados por e-mail,
com 84,1% das respostas. A intranet aparece em segundo lugar como ferramenta mais
conhecida de Endomarketing e comunicação interna na opinião de metade dos entrevistados
(50,4%), seguida por documentos impressos, com 39,8% das respostas. Na prática, a utilização
do correio eletrônico reduz significativamente o número de memorandos, cartas e telefonemas
que os funcionários usam para se comunicar entre si ou com fornecedores, clientes e outros
grupos externos de interesse (ROBBINS, 2005, p. 239). Porém, na opinião dos funcionários do
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Senac que participaram da pesquisa, os impressos seguem firmes em terceiro lugar como canal
de Endomarketing e comunicação interna.
Quando questionados sobre os canais de Endomarketing e comunicação do Senac
considerados mais eficientes em detrimentos aos mais conhecidos, a perspectiva não muda, o
que leva a crer que pode ter existido confusão por parte dos entrevistados no momento de
responder estas duas primeiras questões do questionário. Para 77,9% dos entrevistados, os
comunicados por e-mail do Senac é considerado o canal mais eficiente, seguido do site do Senac
(www.pe.senac.br), com 40,7%. A intranet só aparece em terceiro lugar, na preferência de
23,9% dos respondentes.

4. Intranet do Senac
Apesar de ser considerada um tipo de rede que está se tornando o meio preferido de
comunicação dentro das organizações (ROBBINS, 2005, p. 241), a intranet do Senac encontrase em terceiro lugar quando se fala em eficiência do canal em Endomarketing e comunicação
interna. Este percentual poderia ser maior se este canal fosse um ambiente de reunião dos
colaboradores para a troca de ideias sobre qualquer assunto, com interface amigável, dinâmica,
intuitiva e interativa.
O Senac utiliza uma intranet mais como um canal de serviços administrativos aos
colaboradores do que de comunicação. De acordo com as definições de aplicabilidade de
intranets citadas por Rowley (2002, p. 399), pode-se entender a intranet do Senac como
unidirecional. Ela é aplicada em serviços como:
−

Help Desk: abertura de chamados para serviços de informática;

−

Pesquisa de ramais;

−

Relação de documentos e formulários cadastrados;

−

Manuais de procedimentos;

−

BIS (Boletim Interno do Senac): links para as edições do informativo

enviado por e-mail mensalmente;
−

MIRA: sistema responsável pela gestão dos cursos abertos pela

instituição;
−

Perfil do usuário: contempla informações sobre salários, férias,

benefícios, alteração de senha etc.;
−

Sistema de diárias: onde o colaborador pode solicitar passagens e

hospedagens em viagens a trabalho;
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−

Avaliação de desempenho: onde o funcionário pode realizar sua auto

avaliação e deixar comentários quando acionados pela área de Recursos Humanos. No
momento, encontra-se desativada;
−

CIPA (Comissão interna de prevenção de acidentes): desativado, o link

funciona no período de votação para representantes da CIPA entre os colaboradores;
−

Eventos: local para solicitação de agendamento do auditório e do salão

P3, que tem capacidade para 100 pessoas, ambos equipados com projetores, microfones,
computadores e sonorização, para eventos como palestras, formaturas e reuniões;
−

Acesso aos setores: cada departamento tem um link onde disponibiliza

espaço para solicitações mais comuns em cada um para todos os colaboradores. Alguns
apresentam acesso a apresentações e documentos bem antigos – são ambientes
visivelmente desatualizados;
−

Outros: busca de CEP, controle das catracas (acesso do funcionário

através do crachá funcional), gerenciamento das mensagens recebidas pelo e-mail
faleconosco@pe.senac.br, entre outros.
Com uma intranet que não permite a colaboração, percebe-se que a instituição deixa de
registrar seu ativo intelectual, hoje tão importante quanto os ativos físicos e financeiros.
Robbins (2005, p. 243) defende que as experiências e o conhecimento coletivos dos
funcionários registrados de forma eficiente nesta plataforma virtual têm maior probabilidade de
tornar a empresa mais inteligente e competitiva que a concorrência. Há uma riqueza de
conhecimentos que ficará perdida se não houver uma tentativa de capturá-la. Outro ponto
importante e que uma intranet bem planejada reduz a redundância e torna a organização mais
eficiente.

5. Conclusão
A ampla avaliação dos procedimentos adotados pela instituição em sua relação com o
cliente interno, realizada por esta pesquisa, mostrou que embora existam diversas soluções de
Endomarketing sedimentadas na instituição (comunicados por e-mail, informativos, revistas,
quadros de aviso, intranet e outros), são várias as oportunidades de melhoria que poderiam
elevar a satisfação interna e melhorar os resultados de relacionamento e comunicação, com
reflexos na satisfação dos clientes internos e, claro externos.
A partir dos estudos realizados, sugere-se o investimento maior em ações para
conquistar, manter e encantar o cliente interno, diminuindo o índice de funcionários que deixam
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a empresa e aumentando o nível de felicidade de cada um, com vistas a obter igual resultado no
cliente externo. O primeiro passo pode ser repensar de forma profunda a reformulação da
intranet, um novo layout e um novo fluxo processual das informações através deste canal, o
que traria maior agilidade e autonomia aos colaboradores. Outro ponto importante seria a
criação de uma “rede de valor” na intranet, onde os funcionários fossem segmentados em
grupos, segundo temas de interesse e de “expertise” sobre diversos assuntos, desde corporativos
como voltados a saúde e qualidade de vida, para gerar discussões e resoluções de melhoria em
questões que envolvam os empregados, ou seja, um ambiente de discussão, com o objetivo de
registrar toda a produção intelectual dos colaboradores do Senac, contribuindo com novas ideias
e soluções com a gestão do negócio de maneira global.
O surgimento da intranet está revolucionando a forma de gestão de informações e de
comunicação interna. A intranet pode tornar-se um dos mais importantes instrumentos do
Endomarketing. No entanto, ainda há um enorme espaço para as empresas avançarem. Por
exemplo, na empresa objeto deste estudo de caso, constatou-se que a utilização da intranet
ainda é reduzida diante do potencial apresentado, e que outros meios – como o e-mail, que não
atinge todos os colaboradores – ainda são bastante utilizados. Assim, é importante o
desenvolvimento de mais estudos que possam otimizar a utilização da intranet nas corporações,
trazendo sensíveis ganhos na redução de custos e melhoria no conhecimento e no fluxo de
informações a todos as pessoas, além de manter um registro do ativo mais importante das
empresas na era da informação: o ativo intelectual.
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RESUMO

Todos os anos diversos projetos educacionais são desenvolvidos no Instituto Federal de
Educação Tecnológica de São Paulo – Campus São João da Boa Vista, SP, visando o
atingimento de objetivos do ensino nos cursos técnicos e de nível superior. Assim sendo, vários
alunos se envolvem nesse contexto e conseguem propor boas ideias de produtos e serviços que
são mentalizados visando atender à alguma necessidade da comunidade empresarial, como
também dos consumidores em geral. No entanto, ao cumprir-se os objetivos educacionais dos
respectivos cursos, os projetos desenvolvidos são basicamente abandonados e arquivados, não
ocorrendo nenhum propósito para que aqueles projetos possam transformar-se em produtos e/ou
serviços que penetrem no mercado consumidor real e venham atender as necessidades dos
consumidores, como também, não é despertado em nenhum momento o espírito empreendedor
dos alunos que participam desses projetos desenvolvidos ao longo dos cursos da instituição.
Dessa maneira, o projeto analisou as informações sobre os projetos educacionais dos alunos
desses cursos, que foram elaborados entre os anos 2011 e 2014, para demonstrar a quantidade
de projetos que podem se transformar em novos negócios, despertando o espírito empreendedor
dos alunos em futuros projetos educacionais. Assim sendo, foram levantados 117 projetos
realizados no período analisado, dos quais 57 possuem potencial de se transformar em novos
negócios.
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INTRODUÇÃO
O termo empreendedorismo compreende os aspectos de inovação, ou seja, criar algo
novo, ou modificar alguma coisa, que pode ser um produto ou um serviço, bem como um
processo. (DRUCKER, 2005)
No entanto, o termo empreendedor também é atribuído para a concepção e abertura de
novos negócios, através da criação de novas empresas, geralmente de porte micro ou pequeno
(FAYET, 2010).
O empreendedorismo compreende descobrir e identificar uma oportunidade para se
poder criar algo novo, bem como conseguir reconhecer uma oportunidade, pela qual se possa
desenvolver um novo mercado, ou desenvolver um novo meio de produção (BARON; SHANE,
2007).
Desse modo, para que possa compreender-se o empreendedorismo é necessário que se
visualize que ele envolve um processo pelo qual os empreendedores necessitem adequar-se às
condições econômicas, sociais, tecnológicas, políticas, ambientais que envolvam o negócio
desejado, bem como outros aspectos do chamado ambiente externo, como a concorrência e o
padrão de clientes que se deseja atender. (BARON; SHANE, 2007).
Para Longenecker et al. (2007), empreendedores são pessoas que conseguem perceber
alguma necessidade do mercado e decidem assumir riscos, abrindo uma nova empresa para
tentar atender essa necessidade. Além disso, o empreendedor é a pessoa decide agir após
identificar uma oportunidade de negócios e desempenha esforços para alcançar essa realização.
Para Drucker (1987), os empreendedores são as pessoas que criam algo novo ou algo
diferente, modificando e transformando os valores. Assim sendo, para que o empreendedorismo
tenha sucesso é preciso que existam as devidas oportunidades de negócios, bem como a
capacidade de empreender das pessoas que decidem tomar essa decisão.
Desse modo, é importante que as pessoas empreendedoras tenham oportunidades de
começar um novo negócio no seu ambiente e que possuem certa capacidade técnica para que
isso aconteça (GRECO, 2010).
Assim, o conhecimento está relacionado ao agir, pois a criação de novos produtos ou
serviços sem que sejam implementados em um mercado, não se torna um processo inovador,
mas apenas de informação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Pode-se afirmar que a inovação é
um processo dinâmico, onde novas ideias são geradas e implementadas em mercados para
produzir valor para a sociedade, sendo que a inovação poder ser de caráter tecnológico se
compreender a troca técnica nos produtos da organização. (DRUCKER, 2005)
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Segundo Luz et al (2012), um país consegue aumentar a sua geração de riqueza se
conseguir aumentar sua capacidade de transformar ciência e tecnologia em inovação. Dessa
forma, as ações que o governo desenvolve em suas políticas científica e tecnológica necessitam
estimular um círculo virtuoso que realize troca de conhecimento científico e tecnológico entre
as empresas e as instituições de pesquisa, gerando o adequado desenvolvimento
socioeconômico (BRISOLLA et al., 1997).
Drucker (2005) expõe que a inovação é um instrumento das pessoas empreendedoras,
que conseguem visualizar as oportunidades para criar um novo negócio. Dessa maneira, o
processo de inovação pode ser descrito como um processo contínuo, que envolve pessoas e
empresas a enxergar o mercado no qual estão inseridos, para produzir um determinado produto
ou serviço, com excelentes condições de qualidade e custo baixo para poder atender às
necessidades e desejos dos consumidores e supera os seus concorrentes (FAYET, 2010).
Assim, esse estudo busca levantar, e analisar, informações sobre os projetos
desenvolvidos pelos alunos do Instituto Federal de Educação Tecnológica de São Paulo –
campus de São João da Boa Vista, SP, com o intuito de conhecer sobre os produtos e serviços
que possuem algum potencial empreendedor, pelo qual os próprios alunos poderiam tornar-se
empreendedores, desenvolvendo novos negócios.
Assim sendo, pretende-se levantar as informações sobre os projetos que foram
desenvolvidos pelos alunos de todos os cursos técnicos integrados, técnicos concomitantes e
cursos superiores de tecnologia do Instituto Federal de Educação Tecnológica de São Paulo –
campus de São João da Boa Vista, SP, no período compreendido entre 2011 e 2014. Além disso,
de posse dessas informações, busca-se analisar e identificar os projetos que possuem algum
potencial empreendedor, com vistas à criação de novos negócios e empresas.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo será desenvolvido através de levantamento de informações sobre os projetos
de ensino que foram desenvolvidos nos cursos técnicos integrados e concomitantes,
respectivamente nos cursos de Eletrônica e Informática, bem como nos cursos superiores de
tecnologia, em especifico os cursos de Tecnologia em Sistemas para Internet e Tecnologia em
Eletrônica Industrial, além de verificar a existência de projetos de iniciação científica
desenvolvidos entre 2011 e 2014.
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O intuito do projeto é conhecer todos os projetos que foram feitos pelos alunos desses
cursos, no período de 2011 até 2014, para poder identificar aqueles que possuem potencial
empreendedor, com vistas à criação de novos produtos e/ou serviços, bem como a criação de
novos negócios empresariais.
Dessa maneira, o projeto coletou informações junto aos diversos órgãos, setores,
departamentos, coordenadorias e servidores do Instituto Federal de Educação Tecnológica de
São Paulo – campus de São João da Boa Vista, SP, para obter a totalidade de projetos
educacionais que foram desenvolvidos pelos alunos dos cursos analisados, no período
destacado.
Feito isso, inicia-se a fase de análises, pelo qual foi feito uma classificação dos projetos
identificados, segundo a área de atuação do mesmo.
Após esse trabalho, em cada grupo de projetos classificados na etapa anterior, foi
analisado quantos projetos possuem potencial empreendedor, com vista à criação de novos
negócios baseados nesses projetos. Sendo assim, os projetos que possuam potencial
empreendedor forma separados para novas análises.
Na sequência, foram analisados os projetos escolhidos na etapa anterior e verificado
aqueles que realmente podem se transformar em novos negócios, podendo se transformar em
negócios empresariais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo, após pesquisar em vários setores, departamentos e coordenadorias do Instituto
Federal de Educação de São Paulo, campus São João da Boa Vista, conseguiu obter 117
trabalhos educacionais produzidos pelos alunos dos cursos analisados no período entre 2011 e
2014, sendo que 57 deles foram selecionados como trabalhos com potencial empreendedor,
como pode ser visualizado pela Figura 1 abaixo:
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Figura 1 - Levantamento de Projetos Educacionais Com Potencial de Negócios

Levantamento de Projetos Educacionais Com Potencial
de Negócios
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Informática

11
Tecnólogo de
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Internet
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3
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TOTAL

Fonte: os autores
Nesse contexto, os cursos que tiveram maior produção de projetos com potencial
empreendedor foi o curso técnico integrado em eletrônica, com 29 projetos encontrados e 18
selecionados como potencial para geração de novos negócios, e o curso técnico integrado em
informática, com 45 projetos encontrados e 23 selecionados como potencial para geração de
novos negócios.
Outros cursos também tiveram projetos realizados e selecionados, como o curso técnico
concomitante/subsequente em informática (4 projetos encontrados e 2 selecionados), o curso
Tecnólogo em Sistemas para Internet (34 projetos encontrados e 11 selecionados) e ainda
projetos de iniciação científica (5 projetos encontrados e 3 selecionados)

CONCLUSÕES
Pode-se então concluir, que boa parte dos projetos elaborados pelos alunos do Instituto
Federal de Educação de São Paulo, campus São João da Boa Vista, possuem potencial para
geração de novos negócios e que os mesmos possuem características empreendedoras, podendo
vir a atender à várias necessidades e desejos dos mercados consumidores.
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Resumo:

Esta pesquisa apresenta como os consórcios, em especial o Consórcio Intermunicipal da Área
de Proteção Ambiental do Ribeirão João Leite, promovem através de suas ações sociais e
ambientais a melhoria de produção gerando renda dos produtores de agricultura familiar,
melhorando assim o nível de vida, o tipo de produção dessas famílias localizadas às margens
da captação de água do Ribeirão João Leite. A pesquisa foi construída a partir da análise de
livros, artigos científicos e documentos oficiais do Consórcio Intermunicipal, do Instituto
Mauro Borges, SEBRAE, dentre outros. A abordagem utilizada para esta pesquisa aplicada,
descritiva e exploratória, foi a qualitativa, considerando que existe uma relação entre mundo e
sujeito, não traduzida simplesmente em números. O papel do consórcio foi eficiente e eficaz
quanto aos seus propósitos de mudança? Em relação às correntes do preservacionismo,
conservacionismo e do socioambientalismo, qual a mais atuante e determinante no cenário da
área de preservação ambiental no qual o Consórcio Intermunicipal da APA do Ribeirão João
Leite está inserido? O objetivo geral deste trabalho foi, desse modo, pesquisar as ações
desenvolvidas e realizadas pelo Consórcio Intermunicipal junto aos agricultores familiares e
seu efeito na produtividade, na renda e na melhoria dos processos/produtos desses
trabalhadores, levando em conta as correntes do preservacionismo, conservacionismo e do
socioambientalismo.

Introdução
O pesquisador optou em fazer uma discussão sobre três correntes (preservacionismo,
conservadorismo e socioambientalismo) e buscar entender e analisar se a origem do Consórcio
Intermunicipal fundamentou-se em suas ideias e objetivos, seu motivo de ser. Buscar identificar
se as ações desenvolvidas pelo Consórcio Intermunicipal, foram apenas de vontade política e
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social ou para comprovar as teorias, por isso a necessidade de estudar essas três correntes para
identificar quais destas são mais predominantes nas ações e atividades desenvolvidas pelo
Consórcio dentro da área proteção ambiental do ribeirão João Leite.
A primeira corrente, preservacionismo, se identifica com o conceito de sustentabilidade.
Essa corrente está preocupada com a manutenção e o uso dos recursos naturais, com a
integridade de matas, florestas e mananciais e, sobretudo, com a forma de utilização desses
recursos sem a agressão ao meio ambiente. Nela será apresentada, como referência de
preservacionismo, a reforma do Código Florestal Brasileiro aprovado em maio de 2012 e as
ações desenvolvidas pelo Consórcio Intermunicipal em consonância com conceitos e princípios
dessa corrente.
A segunda – corrente do conservacionismo – considera o ser humano capaz de utilizar
os recursos naturais de forma equilibrada e controlada; defende a proteção de espécies da fauna
e flora ameaçadas de extinção, a conservação de parques nacionais e reservas florestais, a
educação como forma de conscientização. Exemplos dessa corrente são as ações de recuperação
das estradas vicinais, a promoção da cooperação entre governos e organizações nacionais e a
difusão dos conhecimentos de conservação e preservação sustentável nas propriedades rurais.
Busca ainda relacionar os projetos propostos pelo consórcio às práticas. Fato que ocorre em
função de cursos ministrados em parceria com a prefeitura, o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a ANA, propagando informações por meio de
palestras e oficinas às crianças matriculadas no ensino fundamental das escolas municipais pelo
Projeto Semana Águas do Cerrado e Dia de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos nos
municípios de Terezópolis de Goiás, Nerópolis e Goianápolis.
Por fim, a terceira – corrente do socioambientalismo – visa à sustentabilidade como
forma de aumentar a renda do produtor rural sem descaracterizar os estabelecimentos desses
produtores, tendo como resultado, o desenvolvimento local e a construção de uma sociedade
sustentável e com decisões autônomas.
O socioambientalismo almeja a sustentabilidade através da melhoria de renda, do
aumento de produção, do crescimento e do desenvolvimento para que as futuras gerações
também possam usufruir desses privilégios. Defende a sustentabilidade social com a sintonia
das culturas e a democratização do território nacional.
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Resultados e Discussão

Os consórcios públicos possuem características e objetivos distintos dependendo da
região em que estão inseridos, mas que, mesmo introduzidos em áreas diferentes, com perfis de
produtores diferentes, a gestão associada lhes define planejamento, regulação, fiscalização e
prestação de serviços.
A preservação ambiental, a conservação de matas e nascentes e o socioambientalismo
presentes nos parques Altamiro de Moura Pacheco e Parque João Leite são fatores
determinantes na condução desse processo de estruturação e fortalecimento na APA, uma vez
que este tema consórcio vem sendo discutido desde o ano de 1937 na CF. Neste documento, o
art. 29 refere-se a consórcio como sendo um agrupamento de municípios, cabendo ao Estado
regular as condições em que tais agrupamentos poderão constituir-se e a sua forma de
administração.
Diante da necessidade de preservação e conservação ambiental, os entes municipais
buscaram no Consórcio Intermunicipal o fortalecimento das ações socioeconômicas na região
do Ribeirão João Leite e, por muitas vezes, o consórcio realizou ações que são tidas, na maioria
das vezes, como de responsabilidade dos entes públicos municipal, estadual e federal, mesmo
não tendo conhecimento acadêmico e teórico a respeito do preservacionismo, conservacionismo
e socioambientalismo.
Nesse cenário de crescimento populacional, a demanda cada vez maior por água potável
e a preocupação com o abastecimento desse bem comum para a população goianiense e
moradores da região metropolitana de Goiânia, demonstram a necessidade de os municípios
que compõem a Bacia Hidrográfica do Meia Ponte preservarem e recuperarem suas nascentes
a fim de abastecer a barragem do João Leite e suprir essa demanda.
Práticas ocorridas nos municípios de Ouro Verde de Goiás e de Nerópolis, conforme os
relatos dos secretários de meio ambiente desses municípios. Além disso, cinco produtores rurais
foram beneficiados com o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e recebeu cada
produtor o valor simbólico de R$ 1.000,00 (um mil reais) pela ação de recuperação da nascente
em seu estabelecimento.
Entre outras funcionalidades do consórcio em educar e treinar os produtores rurais
quanto à forma de plantio, constatou-se que, por meio da realização de cursos como Negócio
Certo Rural, Curso Gestão da Inovação, Treinamento de Frango Caipira, entre outras atividades
nos municípios de Campo Limpo de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás e
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Terezópolis de Goiás, houve melhorais e aumento da produção agrícola. É possível então
afirmar que as informações levadas aos produtores e os cursos técnicos têm contribuído para a
melhoria dessas regiões.
Os dados levantados no Censo Demográfico do IBGE e comparados com os dados
divulgados da Secretaria de Planejamento pelas pesquisas do Instituto Mauro Borges
demonstraram que os produtos agrícolas, em sua maioria, tiveram aumento de produção sem
aumento da área de cultivo. Isso revela a utilização de forma mais eficiente dos
estabelecimentos e das tecnologias existentes para o desenvolvimento e crescimento das safras.
Confirmou-se também que os efetivos de cabeças na pecuária aumentaram nesses
últimos anos e que, pelas abordagens e intervenções do Consórcio Intermunicipal, apresentou
uma maior conscientização dos produtores rurais na conservação e preservação ambiental com
sustentabilidade e, sobretudo, alcançando o aumento na renda e na melhoria da qualidade de
vida dos produtores rurais de agricultura familiar.
O preservacionismo é percebido dentro da APA o João Leite, pois busca a
sustentabilidade usando os recursos disponíveis sem agredir o meio ambiente, o que não foi
possível detectar um fator primordial dessa corrente na pesquisa desenvolvida. Uma das suas
principais características dessa corrente é a de preservar os recursos naturais de forma intocável
a fim de garantir sua perenidade e integridade, passando, se necessário, pela estagnação
econômica.
Diante desse contexto, percebe-se que a corrente do preservacionismo não é fator
determinante dentre os objetivos propostos pelo Consórcio Intermunicipal, mesmo executando
ação de preservação. Este consórcio almeja crescimento e desenvolvimento de produção,
cultivo e efetivo de rebanho em seus estabelecimentos.
A corrente do conservacionismo prega a preservação do mundo vivo, ambiente natural
do homem e dos recursos naturais renováveis da terra, retrata as belezas naturais, fontes de
inspiração da vida espiritual e da satisfação indispensável às necessidades humanas. Essas cada
dia mais intensificadas devido à mecanização crescente da vida moderna.
Os produtores rurais percebem no conservacionismo uma forma de preservar o meio
ambiente e extrair dessa conservação uma nova fonte de renda e de subsistência, maximizando
a produção ao longo do tempo e garantindo, de forma sustentável, a agricultura e a pecuária.
Dentro desse contexto de conservação, o Consórcio Intermunicipal apresentou e
executou projetos e programas que atendem às expectativas dos órgãos intervenientes, dos
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parceiros, principalmente com a participação de alunos da rede municipal de ensino com o
Programa Semana Águas do Cerrado – Gotinhas de esperança.
Foi realizado também como ação de conservação, o Dia de Coleta de Embalagens de
Agrotóxicos e, para o sucesso desse projeto, houve uma adesão dos produtores e o recolhimento
dessas embalagens nos municípios de Terezópolis de Goiás, Nerópolis e Ouro Verde de Goiás.
O conservacionismo visa o crescimento sustentável com a utilização dos recursos
disponíveis no meio ambiente, sem que esse crescimento fira os princípios do equilíbrio e do
controle, da conservação das matas e das nascentes.
Percebe-se que essa corrente é a mais praticada pelo Consórcio Intermunicipal e a mais
divulgada, visto que foi realizada em mais de um município que compõe a região do João Leite
as ações de coleta das embalagens vazias de agrotóxicos e a educação ambiental por meio da
utilização de baldes e mangueiras na lavagem do pátio da Escola Divina Maria no município
de Terezópolis de Goiás.
A corrente do socioambientalismo também esteve presente nas ações desenvolvidas
pelo Consórcio Intermunicipal no que diz respeito às políticas públicas ambientais que
incluíram e envolveram os agricultores e as comunidades locais, aproximando dessa realidade
ambiental as empresas anteriormente poluidoras do meio ambiente.
O Consórcio Intermunicipal, os órgãos intervenientes e os parceiros (ANA, SEBRAE,
EMATER entre outros) detêm conhecimentos e práticas de manejo dos recursos naturais e os
transmitem aos produtores rurais. O consórcio argumenta ainda que não só a sustentabilidade
ambiental que deve ter um foco no desenvolvimento, mas também se deve priorizar a
sustentabilidade social em sintonia com culturas e democratização do território nacional.
O socioambientalismo pelo seu conceito e objetivo, deveria ser o foco principal do
Consórcio Intermunicipal em suas ações e planejamentos, mas, a partir desta pesquisa, percebese que mesmo com a busca pelo aumento na produção com diminuição de área cultivada, ou
mesmo redução das áreas de criação de rebanhos efetivos, a fim de preservar e conservar o meio
ambiente, o consórcio não apresentou ou desenvolveu projetos ou programas que visassem uma
linha de crédito ou incentivo fiscal e financeiro com o intuito de melhoria das máquinas e
equipamentos que proporcionassem essa busca desenfreada pela produção.
Outro fato que chama a atenção nessa corrente foi a aceitação dos proprietários de
estabelecimentos que abriram suas porteiras para receber os esportistas que gostam de
atividades radicais nas trilhas ecológicas, trazendo uma nova forma de renda que até então não
era percebida pelos produtores rurais da bacia do Meia Ponte.
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Isso retrata, de muitos modos, o impacto do Consórcio Intermunicipal da Área de
Preservação Ambiental do Ribeirão João Leite, caminho que pode ainda ser mais bem
conhecido se outras pesquisas se debruçarem sobre o tema.
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RESUMO:
Este trabalho tem por principal base explicitar a importância do tema sobre higiene e segurança
do trabalho a ser abordado na diretriz curricular dos graduandos do curso de Administração, e
para isso faz um levantamento de conceitos relevantes para o tema: notas históricas e definições
de higiene e segurança do trabalho, bem como definições de acidentes de trabalho. E para fim
de análise qualitativa realizou-se entrevistas, com base em questionários, a alunos do curso de
Administração de uma universidade pública na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco, para
explanar o entendimento dos mesmos sobre o tema e os seus conceitos afins fazendo uma
correlação com a importância de se ter conhecimento sobre o assunto.

Introdução
A segurança do trabalho é importante para o administrador, como citado por
MONTANA (1998, p.02): “Administração é o ato de trabalhar com e por meio de pessoas para
realizar os objetivos tanto da organização quanto de seus membros”. Logo, indubitavelmente
faz parte do papel do gestor organizacional à percepção e o cuidado com os seus trabalhadores
para proporcionar-lhes bem estar físico e social, bem como garantir a segurança destes em seu
ambiente de trabalho.
A prevenção de acidentes pode ser evitada somente mediante um trabalho em equipe,
que envolve a participação e conscientização de todos os colaboradores e gestores empresariais.
O custo para implantação de métodos, normas e equipamentos que visem à proteção dos
trabalhadores pode parecer um tanto elevado para microempresas, mas em nenhum momento
se compara aquele que poderia ser ocasionado em caso de acidentes. Como em uma organização
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talvez o seu ponto crítico seja a obtenção de lucros, logo torna-se um ponto de partida a garantia
de tais normas de segurança.
Outro ponto critico para a empresa é a geração de eficácia que está entrelaçada com a
produtividade da empresa, e para que esta ocorra de acordo com o esperado é necessário que
todos os trabalhadores estejam em perfeita harmonia de integridade física, mental e social, pois
sem condições mínimas de trabalho não há como produzir, e assegurar desta maneira também,
o lucro empresarial, que é tão visado pelos gestores.
E para que a higiene e segurança do trabalho torne-se realidade dentro das organizações
é necessário e imprescindível que os gestores tenham absoluto conhecimento sobre o assunto e
que o levem para debate e disseminação dos seus fundamentos para todo o clima
organizacional.

Materiais e métodos
Esta investigação utilizou a metodologia fenomenográfica, caracterizada por ser
qualitativa (NEVES, 1996), de caráter exploratório (MARCONI; LAKATOS, 1999), com a
coleta de dados sendo realizada por meio de entrevistas pessoais com questionários estruturados
(BARNARD; McCOSKER; GERBER, 1999).
Com intuito de atingir os objetivos deste estudo, foram pesquisados os alunos que estão
cursando o quinto período do curso de administração de uma universidade pública da cidade de
Caruaru, Estado de Pernambuco. A escolha desta instituição de ensino deveu-se ao fato de ser
uma universidade reconhecida e que recebe alunos de diversos locais. A amostra escolhida
reuniu os alunos que estavam cursando a disciplina de Gestão de Pessoas II, salientando que
esta disciplina possui em sua ementa o tema Saúde e Segurança no Trabalho.
Esse tipo de amostra configura-se como não probabilística, intencional, por julgamento
(MARCONI; LAKATOS, 1999). Convém ressaltar que os resultados aqui apresentados não
representam todo o alunado dos cursos de Administração da cidade de Caruaru. Para a coleta
dos dados, utilizou-se um questionário com quatro perguntas abertas com a finalidade de
identificar as percepções dos entrevistados a respeito das suas próprias definições de higiene e
segurança no trabalho. O questionário final foi composto da seguinte forma:

1. De acordo com sua experiência pessoal, defina higiene e segurança no trabalho para
você?
2. Qual é a sua definição de acidente de trabalho?
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3. Como as organizações poderiam fazer para reduzir os índices de acidente de trabalho?
4. O conteúdo apresentado em sala de aula sobre Higiene e Segurança no Trabalho é
suficiente para que os futuros gestores possam aplicar seus conhecimentos na prática? Por quê?

Os pesquisadores se fizeram presentes na sala de aula dos alunos do quinto período do
curso de administração no horário de aula da disciplina de Gestão de Pessoas II. Dos 42
estudantes que estão cursando a disciplina, 39 estavam presentes nesse dia. Depois de uma
sucinta explicação da pesquisa cada estudante recebeu um questionário impresso contendo as
quatro perguntas citadas. O preenchimento dos questionários durou aproximadamente quarenta
minutos. Os questionários foram recolhidos e analisados, e todos foram considerados válidos.
Na sequência, os questionários foram digitalizados para posterior análise.

Resultados e Discussão

O questionário solicitava apenas duas informações pessoais dos entrevistados: idade e
gênero. Quanto à idade dos entrevistados, variou de 19 a 25 anos, com média de 22 anos. No
que se refere a gênero, pesquisou-se 21 mulheres e 18 homens, e não foram encontradas
diferenças significativas.
Em relação às duas primeiras questões, que correspondiam à definição de higiene e
segurança no trabalho, a maioria dos alunos especificaram bem suas respostas, salientando que
as mesmas buscavam o entendimento pessoal de cada entrevistado. Assim, proporcionando uma
análise mais aprofundada sobre o entendimento dos conceitos. Já as duas últimas questões não
permitiram uma análise tão minuciosa quanto à análise da primeira questão, por serem questões
com respostas mais amplas e genéricas. Segundo os entrevistados:
A higiene e segurança do trabalho visa reduzir as perdas resultantes dos acidentes de
trabalho, tanto do ponto de vista humano como financeiro. Essa definição foi a menos comum
entre as respostas coletadas (oito respostas semelhantes). Um dos autores que trata a higiene e
segurança do trabalho dessa forma é Matos (1998). Assim, a HST é vista com o objetivo de
diminuir a quantidade de acidentes de trabalho, e consequentemente evitar ou reduzir o
absenteísmo e gastos financeiros.
Higiene e segurança no trabalho são medidas de proteção das pessoas e dos bens da
empresa. Essa resposta foi a segunda mais semelhante entre os entrevistados (12 respostas).
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Sendo que, o autor Toledo (1930) é um dos que faz referencia a essa citação. É uma resposta
bastante objetiva sobre o assunto abordado.
Higiene e segurança do trabalho constituem duas atividades intimamente relacionadas,
no sentido de garantir condições pessoais e materiais de trabalho capazes de manter certo nível
de saúde dos empregados. Essa resposta foi a mais comum entre os entrevistados (19 respostas).
Segue a linha de pensamento de (LIMA, MONTEIRO, SOUZA, 2005). Convém salientar que
trata-se de uma resposta concisa, mostrando a relação direta entre a higiene e segurança no
trabalho, em que, as mesmas procuram oferecer garantias a respeito de qualidade no ambiente
de trabalho e consequentemente segurança aos trabalhadores.
Em síntese, é evidente o conhecimento dos alunos sobre higiene e segurança do trabalho.
Observa-se que os entrevistados destacaram a necessidade de proporcionar um ambiente
adequado para que as pessoas possam trabalhar tranquilas e com segurança, evitando perdas
pessoais e financeiras. Na sequência das perguntas, a questão número dois, resultou em
conceitos concisos sobre acidente de trabalho, demonstrando a preocupação dos entrevistados
com os trabalhadores para que os mesmos façam uso da legislação trabalhista.
Na penúltima questão, os entrevistados propuseram soluções para reduzir os índices de
acidentes de trabalho como: equipamentos adequados ao trabalho, sinalizar toda empresa,
observar as normas de segurança, treinamentos para prevenir acidente, kits de primeiros
socorros, chaves de segurança, revisão de extintores. Já na última questão observou-se que os
entrevistados visam ampliar seus conhecimentos sobre o assunto abordado na pesquisa, devido
as constantes inovações que acontecem cotidianamente. Assim, o assunto estudado em sala de
aula, segundo trinta e cinco entrevistados, é de grande importância para ser aplicado na prática,
porém necessita que os conteúdos primeiramente sejam aplicados em situações de simulação,
para que no momento que forem aplicados na prática ocorra da maneira correta.

Conclusões
Com o intuito de revelar o entendimento dos alunos do curso de Administração quanto
ao conceito de higiene e segurança do trabalho, principal objetivo deste estudo, concluiu-se que
existe o entendimento do assunto abordado. Constatou-se, no entanto que não existe apenas um
único conceito que seja predominante nas respostas dos estudantes. Assim, a definição de
higiene e segurança do trabalho apresentada pelos entrevistados se aproxima dos autores
estudados no decorrer do bacharelado. Verifica-se também que os entrevistados preocupam-se
com o bem-estar dos funcionários, com a produtividade e a redução de gastos financeiros da
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empresa, percebendo-se isso a partir da segunda questão em que são apresentadas diversas
soluções para que os índices de acidentes de trabalho sejam reduzidos. É necessário destacar
que esse artigo se trata de um estudo com uma amostra não representativa estatisticamente.
Com isso, os resultados obtidos não podem ser generalizados, evidenciando a importância das
informações serem validadas em estudos futuros.

Em relação à última pergunta do

questionário, propõem-se aos docentes que trabalham com a disciplina de Gestão de Pessoas II
que procurem traduzir em exemplos reais os ensinamentos dos conceitos abordados. Essa
relação entre teoria e prática pode contribuir para a competência dos novos gestores do
mercado.
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O PAPEL DO LÍDER NA GESTÃO DE CONFLITOS
Alexandre Tadeu dos Santos Rios, Willer Ferreira do Amaral (orientador), e-mail:
alexandretsrios@gmail.com.
Faculdade Pitágoras – Unidade Divinópolis /Administração / Divinópolis, MG.

Palavras-chave: visão tradicional, visão de relações humanas, visão interacionista.

1. Introdução
As organizações estão cada vez mais buscando um líder que saiba conduzir as pessoas
de forma que elas se comprometam mais com o progresso da empresa, reduzindo ao máximo
todos os conflitos. Para encontra-lo é necessário conhecer seu perfil, ou seja, quais
características este indivíduo detém que o diferencia dos outros.
A gestão de conflitos é um assunto intrigante, pois, por mais que tenham vários estudos
a respeito, não existe fórmula mágica para a solução da mesma. O líder que detém essa
capacidade de gerir conflitos é um indivíduo altamente dinâmico, perceptivo e acima de tudo,
grande entendedor do comportamento humano. Entraremos nos campos da administração,
psicologia e sociologia para tentarmos refinar as características do líder com essa capacidade
que deve ser modelo de motivação, cooperação e solução de problemas.

2. Objetivo geral
Esse artigo científico tem como objetivo geral apresentar as características e ações da
liderança que melhoram o gerenciamento de conflitos.
3. Objetivos específicos
A pesquisa mostra as principais e quais atitudes do líder influenciam positivamente na
resolução de conflitos de relacionamento, de processo e de tarefa nas organizações.
4. Justificativa
Justifica-se esse artigo científico pela necessidade existente no meio das organizações
para estabelecer o melhor perfil de um líder que tenha a capacidade de gerenciar conflitos.
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5. Metodologia
A pesquisa científica foi desenvolvida com embasamento teórico, entrando nos campos
da psicologia, administração e sociologia, buscando refinar e integrar as informações de cada
disciplina.

6. Cronologia
Foram gastos nessa pesquisa, a saber; 37 horas de investigação teórica, tendo como fonte
de conteúdo livros e páginas da web que abordam temas das áreas da administração, psicologia
e sociologia.

7. O que é conflito?
Em certos momentos de nossa vida, nós nos deparamos com situações de conflito.
Somos todos diferentes em opiniões e necessidades, e a forma como encaramos estas diferenças
é que nos conduz a um modo construtivo de resolução de conflitos, sendo este um componente
inevitável da nossa existência. Podemos então definir conflito como um processo que envolve
duas ou mais partes, sendo que uma se sente afetada em relação à outra, devido à outra parte
ferir algum princípio/opinião que a primeira considera importante (ROBBINS, 2005).
Os conflitos fazem parte da natureza humana. Não devemos atribuir ao conflito, ainda
que profundo e complexo, uma conotação negativa. Afinal, dependendo do modo como é gerido
pode ser uma fonte de criatividade, de mudança e de maior produtividade. Mas para isso é
necessário um alto domínio da administração de conflitos, característica esta que a cada dia se
torna mais importante nas organizações que buscam selecionar líderes que tenham o poder de
impulsionar os indivíduos ou destruir a relação entre eles.
7.1. As diferentes visões de conflito
Os conflitos em organizações são inevitáveis. Sabemos que as relações humanas são
difíceis, pois envolve a distinção de valores, visões do mundo e do trabalho, comportamentos,
diferenças sociais, ambientes familiares, enfim, uma complexa cadeia de fatores. Robbins
(2005) aborda três perspectivas de conflito: visão tradicional, visão de relações humanas e a
mais recente que é a visão interacionista.
A visão tradicional conceitua conflito como ruim, algo que deve ser evitado. Líderes
que utilizam essa visão de forma isolada tendem a desenvolver equipes acomodadas e receosas,
pois nesse estilo a discussão não é promovida. “Ele é visto como contraproducente e usado
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como sinônimo de violência, destruição e irracionalidade para reforçar seu aspecto negativo”
(ROBBINS, 2005, p. 326).
A visão de relações humanas conceitua o conflito como algo natural nos grupos e
organizações e que deve ser aceito, pois, em algumas ocasiões ele pode ser benéfico para o
desempenho do grupo (ROBBINS, 2005). Líderes que utilizam essa visão tendem a ser mais
flexíveis do que os líderes que utilizam a visão anterior de conflito, mas não estimulam o
processo de conflito, apenas o aceitam (quando surge) como uma possível forma benéfica de
melhoria do desempenho do grupo e/ou da organização.
Já a visão interacionista conceitua conflito como um processo necessário para a
mudança e inovação e que, diferente das visões anteriores, esta visão não só aceita como
encoraja os líderes de grupos a manter constantemente um nível mínimo de conflito
(ROBBINS, 2005). Líderes que utilizam essa visão tendem a desenvolver equipes mais
motivadas, pois fatores como a autocrítica e a criatividade são promovidos por eles.

7.2. Conflito é sempre ruim?
Inicialmente, temos a visão de que conflito é sempre indesejável. “Os gerentes no tempo
de Henri, Fayol e Frederick Taylor preocupavam-se em descobrir maneiras para evitar ou
suprimir o conflito com a maior rapidez e eficácia possíveis” (WAGNER III &
HOLLENBECK, 2006). Realmente, existem conflitos que não são motivacionais e não
promovem o desempenho do grupo. Esses conflitos são formas destrutivas ou disfuncionais de
conflito (ROBBINS, 2005). Para sabermos se um conflito é funcional ou não, Robbins (2005,
p. 327) indica que precisamos identificar qual o tipo de conflito, a saber: de tarefa, de processo
e de relacionamento.
Pode-se definir como conflito de tarefa, impasses que estão relacionados ao teor e
objetivos do trabalho (ROBBINS, 2005). Nesse tipo de conflito, os indivíduos discordam, por
exemplo, do objetivo do seu próprio cargo ou função, e cabe ao líder discutir com essa pessoa
o porquê dessa dissonância e comparar com a realidade da empresa. Esse conflito em alguns
casos pode ser altamente funcional, pois, muitas vezes a empresa mantém um cargo que
necessariamente não precisaria designar uma pessoa especificamente para trabalhar com apenas
aquela função. Esse tipo de conflito também pode servir para a empresa como um alerta para
uma reestruturação do setor de recursos humanos, que talvez possa estar utilizando um processo
de recrutamento e seleção irregular ao perfil e objetivos da empresa ou que talvez também possa
estar com uma estrutura de cargos e funções ineficaz.
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O conflito de processo é relacionado à forma de como o trabalho é realizado (ROBBINS,
2005). Em níveis baixos, ele é considerado funcional, pois o indivíduo pode estar identificando
uma falha no processo de execução de determinado trabalho, onde na maioria das vezes, só a
pessoa que está diretamente e diariamente ligada aquele processo consegue enxergar suas
falhas. Porém Robbins (2005, p. 327) deixa bem claro: “a discussão intensa sobre quem deve
fazer o quê torna-se disfuncional quando gera incertezas sobre os papéis de cada um, aumenta
o tempo de realização das tarefas e leva os membros a trabalhar com propósitos difusos”.
O conflito de relacionamento é o mais comum e é o que normalmente tende a ser o mais
complexo de se gerir. Ele surge nas relações interpessoais e segundo estudos, quase sempre são
disfuncionais (ROBBINS, 2005). Estes conflitos tendem a ser impulsionados por diferenças
pessoais que são geradas devido as diferentes formas de se enxergar o mundo. Segundo Fiorelli
(2008 apud SACKS, 1995, p. 129) “o mundo não nos é dado: construímos nosso mundo através
de experiência, classificação memória e reconhecimento incessantes”. Em outras palavras,
nossa visão de tudo que nos rodeia é resultado da nossa criação (o que aprendemos com a
família), vivência e percepção.

7.3. Conhecendo os estágios do conflito
O processo de conflito é composto de cinco estágios os quais são: oposição potencial ou
incompatibilidade, cognição e personalização, intenções, comportamento e consequências
(ROBBINS, 2005). No estágio de oposição potencial ou incompatibilidade, o processo de
conflito inicia-se quando há condições que desenvolvem oportunidades para o seu surgimento,
onde elas não levam ao conflito diretamente, mas podem ser condensadas em três categorias
gerais: comunicação estrutura e variáveis pessoais (ROBBINS, 2005).
Segundo Rothmann & Cooper (2009, apud LUTHANS, 1992) “os administradores
dedicam em torno de um terço de suas atividades à comunicação rotineira – trocando
informações de rotina e processando documentos”. Esse consumo de tempo com a comunicação
pode ser reduzido melhorando a eficácia da mesma. Grande parte dos conflitos gerados pela
falha de comunicação tende a serem motivados pelas “diferentes conotações das palavras, os
jargões, a troca insuficiente de informações e os ruídos no canal de comunicação” (ROBBINS,
2005, p. 328).
Segundo Robbins (2005, p. 328) os conflitos de natureza estrutural incluem “variáveis
como tamanho do grupo, grau de especialização nas tarefas delegadas aos membros do grupo,
clareza de jurisdição, compatibilidade entre metas, estilos de liderança, sistemas de recompensa
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e o grau de dependência entre os grupos”. Ou seja, quanto maior a dúvida em relação às
responsabilidades, metas extremamente divergentes alinhadas a sistemas de recompensas em
que para um indivíduo ganhar outro tem de perder, ou se um grupo depende do outro ou se
mesmo interdependentes o sistema organizacional permita que um tenha ganhos à custa do
outro, a organização está estimulando o conflito.
Talvez as condições mais complexas de se gerenciar conflitos são as variáveis pessoais.
Segundo Robbins (2005, p. 329) “ela inclui o sistema de valores de cada pessoa e as
características de personalidade responsáveis pelas idiossincrasias e diferenças entre os
indivíduos”. As organizações têm de ter o cuidado de atrair pessoas que tenham sistemas de
valores próximos aos seus e que tenham personalidades adequadas a cada tipo de cargo
observando todas as relações que cada um terá que ter diretamente e se esse relacionamento
não pode ser uma fonte de conflito em potencial.
O segundo estágio, cognição e personalização, ocorre quando uma ou mais partes
envolvidas estejam conscientes de que as condições citadas no primeiro estágio as afetaram
negativamente (ROBBINS, 2005). Porém o fato de uma ou mais partes terem percebido o
conflito, não quer dizer que ele será personalizado. Um indivíduo pode estar ciente de que há o
conflito entre ele e outro, porém o primeiro pode simplesmente não se importar com o mesmo.
O conflito só será personalizado quando os indivíduos se envolverem emocionalmente,
experimentando ansiedade, tensão, frustração ou hostilidade (ROBBINS, 2005).
No terceiro estágio, encontramos as intenções, ou seja, as decisões de agir de uma
determinada maneira (ROBBINS, 2005). Segundo Robbins (2005, p. 330) “muitos conflitos
são provocados simplesmente porque uma das partes infere erroneamente as intenções da
outra”. A pessoa pode ter as intenções:
−

De competir: ocorre “quando uma pessoa busca a satisfação de seus

próprios interesses, independentemente do impacto que isso terá sobre as outras partes
em conflito” (ROBBINS, 2005, p. 331);
−

Colaborar: quando as partes envolvidas no conflito desejam entrar em

negociação para cooperar e satisfazer o interesse de ambas (ROBBINS, 2005);
−

Evitar: quando uma das partes reconhece o relacionamento conflitante e

tenta suprimi-lo ou livrar-se dele (ROBBINS, 2005);
−

Acomodar-se: quando uma das partes pode se sacrificar para que o

relacionamento se mantenha, colocando os interesses dela antes dos seus (ROBBINS,
2005);
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−

Conceder: quando ambas as partes abrem mão de algo para que satisfaça

parcialmente os objetivos de ambas as partes (ROBBINS, 2005).

No quarto estágio, comportamento, é que ocorre as ações desencadeadas por todos os
resultados dos estágios anteriores. Segundo Robbins (2005, p. 332) “o estágio do
comportamento inclui as declarações, as ações e as reações das partes envolvidas no conflito”.
É nesse estágio que a discussão acontece, onde ela pode variar desde formas de tensão mais
sutis (como por exemplo, um operário questionar a forma de se apertar um parafuso) até
situações em que os conflitos atingem um patamar muito alto como as greves, as revoltas e as
guerras.

Geralmente, conflitos que atingem um patamar mais alto quase sempre são

disfuncionais, ou seja, os funcionais geralmente estão em patamares mais baixos de conflito
(ROBBINS, 2005).
No quinto e último estágio, consequências, é o resultado da ação e reação desencadeada
no estágio anterior. Segundo Robbins (2005, p. 332) “essas consequências podem ser
funcionais, quando resultam em melhoria do desempenho do grupo; ou disfuncionais, quando
atrapalham o seu desempenho”.
O líder tem de ter a habilidade de se comunicar bem, não sendo escasso nem excessivo
na comunicação, utilizar linguagem adequada para o destinatário, tendo sempre cuidado
também para que a sua comunicação não verbal (gestos, tom de voz, etc.) não modifique de
forma negativa a mensagem.
O líder tem um papel importantíssimo nesse sentido, pois é ele é peça chave para
identificar esses conflitos estruturais e apresentar soluções para os mesmos, procurando sempre
chegar à uma negociação entre indivíduos e grupos conflituosos, para que todos trabalhem bem
sem interferir negativamente nos processos da organização.

8. Líder: instrumento de mudança
Várias vezes nos deparamos com inúmeras teorias e estudos sobre quem é e como deve
ser o líder. Ao longo da história, todas elas tentaram descrever características em comum entre
vários desses indivíduos, tentando achar um “padrão” de características comportamentais. Mas,
antes de desvendarmos quem é esse indivíduo, devemos entender o que é liderança.
Segundo Fiorelli (2008 apud Vergara, 1999) liderança “é a capacidade de exercer
influência sobre pessoas”. Mas como as pessoas são diferentes, para que os líderes exerçam
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influência sobre as pessoas, eles devem agir de forma diferente para com cada uma. Crisóstomo
define líder como:
[...] “aquele que tem a capacidade de administrar pessoas e equipes, de personalidades
diferentes, e gerencia-las, mobilizando-as para objetivos comuns. Em uma definição
mais simples, liderar é comunicar as pessoas seu valor e potencial de forma tão clara,
tão forte em que elas acabem por vê-los em si mesmas e que seja capaz de se colocar
em movimento sentido parte do processo de ver, fazer e tornam-se capazes”.
(CRISÓSTOMO, 2013)

O líder sempre será o norte dos seus liderados. Para isso, devem ser características do
mesmo a habilidade interpessoal, o autoconhecimento, a convicção e a autoconfiança.

8.1. Habilidades necessárias da liderança
Para coordenar todas as pessoas nas diversas situações conflituosas, é necessário que o
líder conheça a diversidade das pessoas que ele coordena e tenha as habilidades necessárias
para tal. Sendo assim, destaco as seguintes:
−

Habilidade de escutar: “[...]uma arte, cujo produto consiste em descobrir

a mensagem implícita, enviada pela inconsciente por meio das palavras, pedindo
socorro ou reclamando, na tentativa de aliviar[...]a tensão do indivíduo” (FIORELLI,
2008, p. 217). É necessário que o líder seja uma pessoa paciente, discreta e neutra para
que ele consiga compreender o problema e formar um julgamento justo da situação que
está sendo explanada pelo(s) indivíduo(s) ao(s) qual(is) escuta;
−

Habilidade para falar: “a fala adequada compreende os conteúdos verbais

e não verbais. [...] A boa fala contém algo de reflexão, até como forma de demonstrar a
existência de compreensão”. Além de saber escutar, o líder necessita de ter uma ótima
fala, isto é, saber utilizar a comunicação de forma correta para que o(s) destinatário(s)
da mensagem entenda(am) seu objetivo claramente para que a mesma não gere mais
conflitos;
−

Envolvimento: “[...] a capacidade de, em um momento, fazer parte da

situação que cerca o problema que o outro apresenta” (FIORELLI, 2008, p. 218). É aqui
que o liderado percebe se o seu conflito explanado está tendo devida atenção do líder,
ou seja, se ele realmente está se importando com o mesmo e se ele consegue
compreender a lógica que dirige o pensamento do liderado;
−

Compreensão: “[...] genuína disposição interior de aceitar as

informações, sem preconceitos e juízos de valor” (FIORELLI, 2008, p. 220). O
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verdadeiro líder que gere bem conflitos, após escutar, falar e demonstrar envolvimento,
deve compreender a mensagem de maneira que consiga sintetizar a problemática para
o(s) indivíduo(s) em conflito de tal forma que ele(s) perceba(am) que o conflito foi
entendido da forma correta e que o mesmo será resolvido;
−

Congruência: manter e demonstrar absoluta harmonia entre fala e ação

(FIORELLI, 2008). Talvez essa seja a característica mais importante de um líder que
gere conflitos. Para melhor compreensão desse termo, cito abaixo:
“Não se iluda. Numa empresa, nada ocorre de baixo para cima. Ou os dirigentes dão
o exemplo ou nada ou pouco ocorrerá. Não adianta falar. Não adianta fazer discursos.
Não adianta colocar faixas. Não adianta pregar quadrinhos nas paredes com frases de
efeito e exortações para a qualidade, para o atendimento ao cliente, para a cortesia,
para a prestação de serviços. Se os dirigentes não tiverem um genuíno comportamento
e atitudes "exemplares" tudo ficará no discurso, na intenção e pouco ocorrerá de
concreto, de efetivo dentro da empresa no dia-a-dia. Essa é a verdade, nua e crua”.
(MARINS, 2013)

8.2. A interferência do poder do líder no conflito
Segundo Wagner III & Hollenbeck (2006, p. 272), poder é “a capacidade de influenciar
a conduta dos outros e, em troca, de resistir a influências indesejadas”. Pode-se entender que os
líderes são peças chaves na solução de conflitos justamente por essa característica. Wagner III
& Hollenbeck (2006, apud McClelland) também destacam que “a experiência ensina algumas
pessoas a buscar e a usar o poder, contribuindo para o desenvolvimento de um elevado nPow.
Outras, dizia ele, aprendem a evitar o uso do poder e, em consequência desenvolvem um baixo
nPow”. Por isso, muitas vezes mesmo não existindo formalmente um líder, claramente o
enxergamos no grupo pois, este sabe buscar e utilizar o poder a seu favor convencendo o grupo
a adotar suas ideias e a trabalhar de acordo com seus preceitos. Wagner III & Hollenbeck (2006)
classificam o poder em cinco tipos: de recompensa, coercitivo, legítimo, de referência e de
especialização. Sendo assim, podemos defini-los:
−

Poder de recompensa: [...] “baseia-se na capacidade para alocar

resultados recompensadores – seja o recebimento de coisas positivas ou a eliminação de
coisas negativas”. (Wagner III & Hollenbeck, 2006, p.275). Pessoas que lideram com
esse tipo de poder utilizam premiações como forma de motivação para as pessoas
seguirem seus preceitos. Este líder deixa bem claro: se você faz isso (objetivo que a
liderança almeja alcançar através do indivíduo) você ganhará isto (objetivo que o
indivíduo almeja alcançar através da organização);
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−

Poder coercitivo: [...] “baseia-se na distribuição de resultados

indesejáveis [...] As pessoas que controlam os resultados indesejáveis conseguem que
as outras se conformem com seus desejos mediante ameaça de alguma forma de
punição”. (Wagner III & Hollenbeck, 2006, p.275). Pessoas que lideram com esse tipo
de poder usam da ameaça e do medo para controlar as outras e quando não alcançam o
resultado almejado, utilizam de punições como descontos no pagamento, repreensões
públicas ou até demissões;
−

Poder legítimo: [...] “baseia-se em normas. Valores e crenças no sentido

de que certos indivíduos possuem direito legítimo de governar ou influenciar os outros”.
(Wagner III & Hollenbeck, 2006, p.275). Pessoas que lideram com esse tipo de poder
graças à posição hierárquica em que estão. Os funcionários de uma linha de produção
de uma fábrica tendem a aceitar a serem liderados pelo seu encarregado devido ao cargo
que este ocupa;
−

Poder de referência: baseia-se na atração dos indivíduos pela

personalidade, modo de interagir, valores, metas e outros que o líder mantém sobre os
mesmos (Wagner III & Hollenbeck, 2006). Pessoas que lideram com esse tipo de poder
influenciam as outras pelo seu carisma e pela proximidade dos seus pensamento e
atitudes os quais se identificam. Normalmente, esse tipo de líder tende a ter uma
comunicação mais atraente e motivacional que os demais líderes que utilizam dos
poderes anteriormente citados, mas em situações em que é necessário o conhecimento
técnico do problema, esse indivíduo tende a ter dificuldades em solucioná-lo;
−

Poder de especialização ou competência: [...] “baseia-se na posse de

experiência, conhecimento e talento”. (Wagner III & Hollenbeck, 2006, p.276). Pessoas
que lideram com esse tipo de poder adquirem o mesmo devido à sua capacidade e
experiência em executar com excelência atividades relacionadas ao ambiente dos
liderados. Os liderados reconhecem nele a segurança do resultado desejado e da fonte
de solução de problemas relacionado à certa tarefa.

É de suma importância que o líder saiba identificar qual o tipo de poder que ele mantém
sobre seus liderados para que ele possa compreender possíveis conflitos que podem ser
derivados do mesmo. Muitas vezes, as empresas erroneamente contratam um profissional que
utiliza de um tipo de poder improdutivo para o setor ao qual ele irá liderar. Por exemplo, se
uma fábrica está com problemas na sua linha de produção, geralmente os seus diretores tendem
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a procurar contratar um profissional com perfil de poder de especialização e competência,
porém esquecem que antes de um técnico, precisam de um gestor de gente. Isso quer dizer que
além desse profissional deter os conhecimentos técnicos necessários para o cargo, ele tem que
saber identificar os problemas naquele setor além dos técnicos, pois, muitas vezes, o resultado
insatisfatório da produção pode advir de conflitos de relacionamento onde um líder com poder
somente de especialização e competência não consiga solucionar.

9. Resultados e discussão
Verifica-se através dessa pesquisa que para que haja uma liderança eficiente são
necessárias várias características comportamentais, psicológicas e técnicas do indivíduo que
exerce a função de liderança em quaisquer organização. As informações foram de fácil acesso
em meios bibliográficos e eletrônicos, assim possibilitando qualquer indivíduo ou organização
a aprender e se aprofundar mais sobre o assunto.
Tendo visto que no atual ambiente das organizações ainda existe grande dificuldade de
recrutamento, seleção e também de formação de líderes, podemos verificar que tal dificuldade
tende-se ao comodismo das mesmas em buscar informações correlatas ao assunto e também ao
baixo comprometimento com a melhoria dos níveis de qualidade e resultado de seus recursos
humanos.

10. Conclusão
De acordo com o que foi visto pode-se estabelecer que o líder é de suma importância
para a resolução de conflitos nas organizações e que este deve ser um indivíduo acima de tudo,
humano. Todas pessoas em qualquer tipo de organização precisam de um norte, de um ponto
para se seguir como referência.
O líder é este ponto, que além de ser referência, tem de coordenar, motivar e solucionar
quaisquer tipos de conflito que gerem resultados negativos e estimule conflitos que gerem
criatividade, inovação, expansão do horizonte e desenvolvimento. Vivemos em um momento
em que normas rígidas e hierarquizadas tendem a serem barreiras para o desenvolvimento da
organização, onde se chocam conflitos de gerações, logo também se chocam valores, crenças,
cultura, objetivos e motivações diferentes.
Toda essa complexidade se encontra no ser humano que por mais características que
tenhamos parecidas, somos extremamente únicos e devido à isso, o líder deve ter a sensibilidade
de identificar a forma correta de se coordenar cada um, sempre buscando desenvolver mais e
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mais cada um da organização, transformando os indivíduos não só em profissionais melhores,
mas também em pessoas melhores para que possamos construir uma sociedade cada vez mais
produtiva em todos os significados da palavra.
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1. Introdução
Nenhuma esfera da Administração Pública brasileira detém a autossuficiência no
tocante a produzir diretamente todos os bens, serviços e obras de que necessita para cumprir
com suas atribuições (MPOG, 2009). Empresas, governos e organizações internacionais
repetidamente compram grandes quantidades de bens e serviços de diferente valor e
complexidade de fornecedores externos (SPAGNOLO, 2012).
O negócio do governo é proteger o bem público através de mecanismos como
governança eficiente e eficaz, proteção de direitos, demonstração de responsabilidade e
transparência em suas atividades (MUTULA; WAMUKOYA, 2009). Assim, embora com
propósitos diferentes, instituições do setor púbico e privado atuam de forma semelhante na
aquisição de bens e serviços, tipicamente comprados em catálogo de preço ou usando algum
tipo competitivo de oferta como uma licitação (TADELIS, 2012).
No Brasil, segundo o Portal Comprasnet, entre janeiro e dezembro de 2013, as compras
governamentais movimentaram R$ 68,4 bilhões na aquisição de bens e serviços por meio de
223,2 mil processos, levando-se em consideração todas as modalidades de contratação.
Segundo Faria et al. (2010), o pregão eletrônico brasileiro possibilitou que, no ano de 2004, a
administração direta gastasse, em compras de material de consumo e contratação de obras e
serviços, 21% a mais do que no ano anterior. Concomitantemente, o número de empresas
fornecedoras passou de 150 mil para 214 mil, o que representa um aumento de 42%.
O aumento dos custos das compras e o aumento do mercado globalizado demonstram a
importância dos processos de compras e despertam a necessidade de gerenciar devidamente os
processos da instituição, a fim de atingir melhores resultados. Nesse ponto, o Sistema de
Registro de Preços tem se demonstrado eficiente em relação à diminuição dos números de
processos licitatórios, através da compra compartilhada e da redução do tempo de aquisição dos
bens, através da adesão a Atas de Registro de Preços de outros órgãos federais.
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O presente artigo tem como objetivo identificar, através de análise bibliográfica,
ferramenta que proporcione a redução do número de licitações nas aquisições de bens e serviços
promovidas através do pregão eletrônico. Além disso, realizou-se uma pesquisa exploratória,
com o intuito de quantificar os procedimentos licitatórios realizados através de pregão
eletrônico e realizados por meio do Sistema de Registro de Preços, assim como as adesões a
atas de Registro de Preços efetuados pelo Instituto Federal do Espírito Santo nos anos de 2013
e 2014.
2. Revisão de literatura
2.1. Gerenciamento de processos de negócios
Segundo Van Nuffel e De Backer (2012), toda organização consiste num grande número
de blocos fundamentais que realizam seu trabalho diário e alcançam seus objetivos em longo
prazo, sendo estas rotinas de trabalho conhecidas como processos de negócios. Processo de
negócio é um conjunto completo de atividades dinamicamente coordenadas ou tarefas
logicamente relacionadas que devem ser realizadas para trazer valor aos consumidores ou para
atingir objetivos estratégicos (TRKMAN, 2010).
A organização precisa compreender as fases de seus processos para otimizá-los
(DUBANI et al., 2010) e para isso desenvolveram-se muitas ferramentas de modelagem de
processo de negócios, com o intuito de compreender como os processos se articulam e geram
valor (DIJKMAN et al., 2012).
É importante ter consciência que o gerenciamento de processos é fundamental para
atingir melhores resultados e disseminar a cultura da orientação por processo na empresa
(SMART et al., 2009). Esse é um fator chave para o sucesso de implantação do gerenciamento
de processos e da contínua melhoria dessa filosofia na organização (SKRINJAR; TRKMAN,
2013).
O Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM, sigla em inglês) é uma abordagem
estabelecida para gerenciar e melhorar processos organizacionais tanto no setor privado quanto
no público (NIEHAVES et al., 2013). Trata-se de um novo conceito que enfatiza uma gradual
e contínua melhoria nos processos de negócios (SKRINJAR; TRKMAN, 2013).
Para Antunes e Mourão (2011), o BPM integra uma coleção de tecnologias capazes de
transferir modelos de processos de negócios em atividades informatizadas, abandonando o
gerenciamento rotineiro e o controle de tarefas dos agentes organizacionais. O foco na melhoria
de processos de negócios tem aumentado absurdamente, tanto na indústria quanto nas
instituições públicas (WAAL; BATENBURG, 2014).
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Segundo Costa et al. (2013), na Europa, governos, empresas e sociedades se esforçam
em otimizar recursos através do redesenho de processos e o desenvolvimento de instrumentos
inovadores, aumentando assim a produtividade. Desta forma, conforme argumenta
Rotchanakitumnuai (2013), a área de compras é onde as firmas tentam reduzir custos e
aumentar a eficiência. A questão chave para um comprador não é mais gerenciar o fluxo de
bens e serviços, mas sim gerenciar o seu processo de suprimento (CRESPIN-MAZET;
DONTENWILL, 2012).
2.2. Compras públicas
Em qualquer organização, o setor de compras constitui um componente importante para
o alcance dos objetivos institucionais. É por meio de uma eficiente aquisição de bens e serviços
que uma organização conseguirá atingir seus fins com menos dispêndio de recursos financeiros
e a satisfação dos seus sócios (FARIA et al., 2010).
Segundo Crespin-Mazet e Dontenwill (2012), a importância das compras como campo
de interesse estratégico tem crescido devido a vários fatores, tais como o aumento dos custos
das compras e o aumento do mercado globalizado. O processo de compra pública é uma
importante atividade de governo, com um valor estimado correspondente a 15% do Produto
Interno Bruto (PIB) mundial (BERGMAN, LINDBERG, 2013).
Na União Europeia, as compras públicas representam 19% de seu PIB (ALVAREZRODRÍGUEZ et al., 2014a) e nos Estados Unidos somam mais de $450 bilhões anualmente
(NEU et al, 2014). Devido ao enorme tamanho, não é surpresa que as compras públicas tenham
despertado a atenção de negociadores internacionais (RICKARD; KONO, 2014).
Compra pública significa a compra de um produto por uma instituição pública – bem ou
serviço ou a combinação dos dois, que pode ser chamado de sistema (EDQUIST; ZABALAITURRIAGAGOITIA, 2012). É particularmente interessante, pois, além de compartilhar os
problemas da compra privada, ela também tem que resolver o maior problema da administração
pública: como manter a responsabilidade dos compradores públicos na ausência das pressões
de mercado e com diversas camadas de agências os protegendo do controle da população em
geral (SPAGNOLO, 2012).
No Brasil, as aquisições de bens pela Administração Pública, em regra, devem ser feitas
mediante procedimento licitatório, de forma a possibilitar o tratamento isonômico a todos
àqueles interessados em contratar com o poder púbico e selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração (FREITAS; MALDONADO, 2013).
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Nos últimos anos, as compras eletrônicas têm ganhado popularidade (COSTA et al.,
2013) e estão se tornando uma peça essencial dos programas de governo eletrônico, uma vez
que favorecem a transparência e relações eficientes com os vendedores (CONCHA et al., 2012).
A compra eletrônica é uma forma de comércio eletrônico com vários fornecedores e é
descrita como a “automação do processo de compra”, podendo auxiliar governos no modo de
fazer negócios ao reduzir os custos de transação, prevenir compras irregulares, fazer melhores
decisões e obter mais valor (WALKER; BRAMMER, 2012). Além disso, a compra eletrônica
é uma ferramenta estratégica pra melhorar a competitividade de organizações e gerar economia
de escala tanto para vendedores quanto compradores (ALVAREZ-RODRÍGUEZ et al., 2014b).
Após a implantação do pregão eletrônico, foram abertas possibilidades inéditas de maior
transparência, ampliação de oportunidades de participação e de competição e disseminação de
mecanismos de controle gerenciais (FARIA et al., 2010).
Segundo o Portal Comprasnet, em 2013, o pregão eletrônico respondeu por 60% das
compras governamentais, com um gasto de R$ 41 bilhões, sendo empregado em 37 mil
processos (17%). Se comparado apenas às modalidades licitatórias, essa forma de contratação
foi responsável por 87% dos gastos em aquisições, resultando numa economia para os cofres
públicos da ordem de R$ 9,1 bilhões. Em relação ao número de certames licitatórios, o pregão
eletrônico respondeu por 93%. Ressalta-se ainda que, na comparação entre os anos de 2012 e
2013, as licitações por meio do pregão eletrônico cresceram 6% em número de processos e 22%
em valores monetários.
A compra eletrônica é uma tecnologia que facilita a aquisição de bens através da
internet, automatizando as etapas principais do processo de compra (LIU et al., 2011) e pode
reduzir o custo das atividades de compras organizacionais (CHANG; WONG, 2010). O uso de
leilões eletrônicos nas compras da cadeia de suprimentos tem aumentado drasticamente nos
últimos 15 anos com o advento da internet em apoio ao comércio eletrônico (HUANG et al.,
2011). Segundo Costa et al. (2013), o uso de plataformas eletrônicas resultam numa redução de
mais de 3% nos gastos públicos, sem a redução da produção.
2.3. Sistema de registro de preços
Segundo Walker et al. (2013), as organizações podem se beneficiar ainda mais pela
colaboração do que agindo sozinho devido à economia de escala, processo e/ou informação,
reduzindo desperdício do sistema de compras e atingindo melhores resultados. O objetivo da
redução de custos e aumento da agilidade de rotinas e procedimentos nas compras e
contratações têm sido uma prioridade na administração federal brasileira. A introdução de
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novos instrumentos, proporcionados pelas tecnologias da informática, ao lado da revisão da
legislação e das normas, já experimentou avanços significativos (PINTO, 2002).
O status da eficiência como valor central no estudo da administração pública é
amplamente conhecido, mas certamente não inconteste (RUTGERS; VAN DER MEER, 2010).
A eficácia é o principal objetivo do instituto de compras públicas e deve ser gerenciada para
prover melhores serviços ao público pelo menor preço possível para a aquisição no setor público
(MAN et al, 2014). O aumento da eficiência das operações governamentais, assim como a
melhoria da qualidade dos serviços públicos e redução dos gastos são umas das diretrizes da
chamada Nova Gestão Pública (BARRETTA; BUSCO, 2011).
No Brasil, o pregão eletrônico é considerado uma das ferramentas que melhor promove
a redução de custos e a aplicação do princípio da eficiência. Amplamente utilizado para
aquisição de bens e serviços comuns, é regulado pelo Decreto nº 5.450, de 23 de maio de 2005.
Como opção de contratação, pode-se utilizar, através do pregão eletrônico, o Sistema de
Registro de Preços, regulamentado atualmente pelo Decreto nº 7.892/2013.
Segundo o TCU (2010), o Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de
procedimentos adotados pela Administração para registro formal de preços relativos a execução
de serviços e fornecimento de bens. A descoberta desse sistema auxiliar de contratação bem
como a prática tem mostrado que é um sistema que se adéqua perfeitamente ao interesse público
e ao primado da eficiência da atividade administrativa (MARINELA; BOLZAN, 2012). Para a
CGU (2014), o sistema confere atendimento ao princípio da economicidade esculpido no art.
70 da Constituição Federal de 1988, através do ganho de escala, pois quanto maior a quantidade
a ser contratada, maior poderá ser o desconto ofertado pelas empresas licitantes durante a
realização do certame.
Na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/1993), o Sistema de
Registro de Preços – SRP, está previsto em seu art. 15, inciso II e art. 24, inciso VII:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (…)
II – ser processadas através de sistema de registro de preços;
(…)
Art. 24. É dispensável a licitação: (…)
VII – quando as propostas apresentadas consignarem preços
manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou
forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes,
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casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e,
persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou
serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou
dos serviços; (…)
Segundo Marinela e Bolzan (2012), o SRP é um sistema auxiliar que a Administração
Pública utiliza para suas contratações, através do qual são registrados os preços dos produtos e
serviços e seus respectivos fornecedores. O sistema possibilita a aquisição de bens e/ou serviços
através da compra compartilhada, que segundo Pazirandeh e Herlin (2013) trata-se do
compartilhamento e junção de informações, processos e recursos relacionados à compra por
duas ou mais agências a fim de melhorar sua performance. Entre as vantagens das compras
compartilhadas, pode-se citar a redução de despesas de custeio, do tempo de análise e de
tramitação de processos e o estabelecimento de normas e procedimentos para a gestão unificada
e modernizada (AGUIAR, 2012).
Outra possibilidade trazida pelo Decreto nº 7.892/2013 foi a oportunidade de órgãos não
participantes da licitação original aderirem ao pregão, ou seja, fazer uso da ata de registro de
preço para as aquisições de que necessita, o que é denominado “carona”. Segundo Aguiar
(2012), o “carona” se beneficia da adesão, em especial, quando as compras são compartilhadas,
comprando por preços menores (devido ao ganho de escala) e em menor tempo. Para a
Administração Federal existe ainda a economia de dinheiro gasto, já que há ganho de escala e
na celeridade que o processo de adesão proporciona.
Marinela e Bolzan (2012) destacam que além da redução do número de licitações, o
registro de preços também evita a compra excessiva/desnecessária de bens, evita a formação de
estoques e agiliza o processo de compras.
3. Procedimentos metodológicos
Para o presente estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e exploratória, no
âmbito do Instituto Federal do Espírito Santo. Procurou-se levantar a bibliografia acerca do
tema e analisar o número de procedimentos realizados através do Sistema de Registro de Preços
e adesões a atas de outros órgãos federais no âmbito do Instituto.
A pesquisa foi realizada nos meses de novembro e dezembro de 2014, onde foram
analisados dados do ano de 2013 e 2014, por meio do estudo dos processos de pregão e adesões
à atas de Registro de Preços encaminhados para análise jurídica na Procuradoria Federal junto
ao IFES. Como critério de seleção, foram escolhidos somente os processos de pregão eletrônico
e de solicitação de adesão a ata de registro de preços.
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4. Resultados e discussão
Durante os anos de 2013 e 2014 foram analisados um total de 356 processos envolvendo
a aquisição de bens e serviços através de pregão eletrônico e/ou adesão a Atas de Registro de
Preços no Instituto Federal do Espírito Santo. Cumpre ressaltar, primeiramente, que o número
analisado não corresponde ao número total de pregões realizados, uma vez que processos
analisados em determinado ano podem ter sido realizados no ano subsequente, ou até mesmo
não ter sido realizado.
A Tabela 1 demonstra o número de processos analisados por ano e o total realizado
através do Sistema de Registro de Preços. Embora o número total de pregões não apresente
muita variação, observa-se um aumento do número de procedimentos realizados por meio do
Sistema de Registro de Preços, assim como o número de adesões a Atas de Registro de Preços.
Tabela 1 - Número de processos analisados nos anos de 2013 e 2014
ANO

PREGÃO

PREGÃO – SRP

ADESÃO ATA – SRP TOTAL

2013

117

60

0

177

2014

92

87

6

185

TOTAL

209

147

6

362

Fonte: Dados do autor.
A teoria estudada aponta como benefício do sistema de registro de preços a redução do
número de procedimentos, porém, observando-se os dados apresentados, tal situação não está
comprovada. Mesmo com o aumento do número de pregões realizados através de registro de
preços, a quantidade de pregões permanece praticamente a mesma. Uma possível explicação
para este fato é que, mesmo o registro de preço possibilitando a inclusão de diversos órgãos da
Administração, tal situação nem sempre acontece, pois determinado órgão realiza o registro de
preços sem a participação de outros.
A adesão a Atas SRP, pela análise dos dados obtidos, embora com considerável
aumento, ainda não representa 5% do total dos processos. Tal procedimento pode agilizar a
aquisição de bens e serviços, uma vez que o pregão já foi realizado por outro órgão federal, o
que significa desnecessidade de realização das fases preliminares do pregão.
Conforme se observa na Tabela 2, o percentual de realização de pregão por registro de
preços aumentou de 2013 para 2014, o que pode demonstrar o aumento da percepção
organizacional de que este tipo de procedimento pode trazer maiores benefícios.
Tabela 2 - Percentual de pregões realizados pelo Sistema de Registro de Preços
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ANO

TOTAL DE PREGÕES

REALIZADO POR SRP

2013

177

34%

2014

179

49%

Fonte: Dados do autor.
Entretanto, visto os diversos benefícios que o sistema proporciona, conforme aduz a
literatura, este percentual poderia ser maior. Tal situação pode ser explicada pelo fato de a
contratação de serviços ser raramente realizada através do SRP, visto a especificidade do objeto
da contratação. Porém, uma vez especificado o objeto, nada impede do pregão ser realizado
pelo SRP, desde que bem informado a situação no edital, ou seja, contratar serviços pra diversos
órgãos através de um único procedimento.
5. Conclusão
O presente estudo possibilitou demonstrar a importância do gerenciamento dos
processos de aquisição de bens e serviços na Administração Pública, uma vez que tais
procedimentos são de vital importância para o funcionamento da organização. Os custos destes
procedimentos podem ser reduzidos através da redução do número de procedimentos
licitatórios, que podem ser realizados através de uma ferramenta denominada Sistema de
Registro de Preços.
Tal sistema proporciona uma aquisição de bens e serviços mais eficiente, diminuindo os
custos operacionais da realização de licitações. Entretanto, o sistema não é amplamente
utilizado nas compras realizadas pelo Instituto Federal do Espírito Santo, visto que menos da
metade dos pregões realizados em 2014 utilizaram este sistema.
Uma das possibilidades de aumentar a utilização do sistema é demonstrar efetivamente
que a ferramenta proporciona os benefícios apontados e auxiliar os setores responsáveis na
realização dos procedimentos licitatórios. Muitos órgãos não utilizam o sistema por entender
que este traz maiores responsabilidades para o órgão que o realiza, porém suas vantagens podem
ser maiores.
Outra possibilidade pode ser a unificação das unidades de compras. Determinados
materiais adquiridos por um órgão são também adquiridos por outro, com as mesmas
características. Então por que realizar dois procedimentos se poderia ser realizado apenas um?
Um melhor planejamento das compras públicas pode identificar necessidades compartilhadas
por diversos órgãos e que podem ser supridas através de um único processo de compra. Assim,

ISBN: 978-85-5806-000-4

gerenciar estes processos se mostra importante para o funcionamento da organização, assim
como reduzir os custos e promover um melhor uso dos recursos públicos.
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Introdução
Na gestão pública moderna exige-se que a tomada de decisão seja feita com o máximo
de informações possibilitando que o planejamento de respostas esteja bem configurado ao
contexto situacional.
Com o objetivo de analisar o turismo como desenvolvimento para Juscimeira (MT) em
relação às práticas administrativas executadas pela Administração Pública, observou-se a
necessidade de buscar instrumentos de avaliação junto ao Ministério do Turismo.
Através do levantamento feito pelo Inventário de Oferta do Turismo realizado em
campo pode-se apontar as ofertas turísticas fornecidas e destacar as potencialidades que podem
ser aproveitadas para os efeitos de maximização do bem estar econômico e social. O sucesso
do desenvolvimento do turismo é importante se toda sociedade estiver integrada e o poder
público do município dê total suporte.
Juscimeira está situado à 140 km ao sudeste d a capital de Mato Grosso (Cuiabá),
conhecida no segmento estadual por seu grande potencial de águas termais. Assim o que levou
a pesquisa a indagar, seria em elencar os desafios que a administração publica local teria em
propor para o desenvolvimento sustentável do turismo?
A hipótese está na afirmação que o planejamento do turístico gerido pela administração
pública pode ser utilizado como uma importante ferramenta para desenvolvimento de uma
comunidade, maximizando de forma positiva, combatendo os efeitos negativos do uso
irracional dos recursos hídricos e a escassez de água futura.
Para o desenvolvimento do presente projeto de pesquisa, inicialmente foram feitos
levantamento bibliográficas, em diversos autores que discutem a temática. O método adotado
na pesquisa será o dedutivo, que de acordo com a acepção clássica, é o método que parte do
geral e, a seguir, desce ao particular.
Como a pesquisa foi desenvolvida em 2015, fora usado o método dedutivo, pesquisa
bibliográfica e pesquisa de campo e questionário fechado com análise sobre a abordagem,
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qualitativa. A técnica usada foi a aplicação do Inventário de Oferta Turístico do Ministério do
Turismo, que possibilitou refletir sobre o turismo na cidade e sua importância.
O turismo muda vida dos munícipes e se realizado de forma sustentável só trará
benefícios, criando infraestrutura, desenvolvimento e crescimento econômico e social para a
população local.

Revisão da literatura

O turismo como desenvolvimento

O turismo é na realidade uma atividade de prestação de serviço eminente e
consequentemente enquadra-se no setor terciário da economia conceituados de várias maneiras,
sendo que alguns autores citam como deslocamento de pessoas do seu lugar domiciliar para
outras localidades, com fins de atividade profissionais, satisfação de prazeres voltados ao
consumo de bens econômicos e culturais, entre outras, independente das definições existentes,
todos consomem bens e serviços.
O potencial para o desenvolvimento do turismo tem que ser examinado pontualmente
junto a cada comunidade. A atividade turística se bem conduzida, gera emprego, aumentando
o nível de consumo, que se destacará consequência na parte social da população, pois surgirão
novas infraestruturas, novos treinamentos, melhorando até mesmo a cultura geral, pois todos os
envolvidos com a atividade turística aprimoram-se melhor em atender os turistas. Também
pode-se gerar consciência e proteção ao meio ambiente.
Para BARQUERO (2001) o seu comentário afirma que nos dias atuais de globalização
“(...) as cidades e as regiões voltaram a colocar-se a questão do desenvolvimento – ou seja, a
dos fatores que determinam os processos de acumulação de capital -, na busca de uma
alternativa capaz de atender as necessidades e demanda dos cidadãos”. De acordo com o autor,
o desenvolvimento parte da iniciativa endógena, ou seja, cada sociedade encoraja o surgimento
de formas específicas de organização e de instituições que lhe são próprias e que haverão de
favorecer ou dificultar a atividade econômica.
O turismo representa uma das mais importantes formas de reprodução do capital e de
captação de mercados transnacionais, pois o objetivo central estar no interesse que as pessoas
se desloquem e elejam taticamente as áreas onde expandir seus domínios econômicos
(RODRIGUES, 1997). Portanto, se todas as ações forem bem planejadas, a administração
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pública e as iniciativas privadas podem estar submetidas aos centros de decisões do capitalismo
hegemônico global.
Por mais que o desenvolvimento do turismo seja polêmico, os planejadores das
atividades turísticas devem buscar o turismo sustentável, ou seja, não busca apenas o discurso
da sustentabilidade, pois se percebe que há casos no Brasil onde o modelo econômico imposto
esgota os recursos naturais e exclui a maioria da população, causando grandes impactos
negativos (GOODEY, 2002).
O turismo como desenvolvimento pode ser interpretado também de um ponto de vista
endógeno, que (...) “nesse entorno de transformações econômicas, organizacionais,
tecnológicas, políticas e institucionais” (...) que “encara o desenvolvimento econômico como
sendo resultante da aplicação do conhecimento aos processos produtivos e da utilização das
economias externas geradas nos sistemas produtivos e nas cidades, o que resulta em
rendimentos crescentes e, portanto, em crescimento econômico” (BARQUERO, 2001).
Para entendermos melhor o processo produtivo utilizado na economia endógena de
Juscimeira entre os anos de 2000 a 2012, analisa-se o gráfico:
Gráfico 1 - Produto Interno Bruto de Juscimeira entre os anos de 2000 a 2012
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Fonte: IBGE (2000-2012)
Analisando o gráfico, precisaremos usar o software Microsoft Excel para calcularmos a
taxa geométrica de crescimento, lembrando que não consideraremos somente o crescimento
acumulado de doze anos, haja visto que, de forma sistemática temos que refletir no valor
percentual médio anual obtido para um período de doze anos. A fórmula da potência geométrica
para calculo da taxa de crescimento é k=

1, onde “K” é taxa de crescimento, “Pg” é a

potência geométrica dos anos base e na raiz quadrada a divisão do valor final “V(f)” e inicial
“V(i)” para cada item composto no PIB de Juscimeira (MT).
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Observou-se no gráfico entre os anos de 2000 a 2012, com base em calculo geométrico
para taxa de crescimento econômico pela média anual ficou em primeiro lugar no gráfico o
agente econômico agropecuário, porém com taxa de crescimento em 114%/ano; em segundo
lugar no gráfico o agente econômico de serviços, porém com taxa de crescimento em 111%/ano;
e em terceiro lugar no gráfico o setor da indústria, porém com taxa de crescimento em
122%/ano. É possível observar que as posições de alcançadas pelo volume em espécie dos três
agentes econômicos com as posições taxas geométricas de crescimentos, há contradições de
posições, demonstrando que houveram crescimento dos agentes econômicos, mas não há
desenvolvimento.
Até neste momento não foram considerados a segmentação dos serviços que
administração publica conseguiu arrecadar, mas a viabilidade da atividade turística na linha da
sustentabilidade econômica leva-nos a refletir também sobre ecologia como visão sociocultural
e política, acentuando de maneira notável a necessidade de turismo ecologicamente sustentável.
A aproximação do desenvolvimento endógeno pelo paradigma turístico sustentável
julga vários elementos a nível local ou regional tais como: “(i) forças socioeconômicas,
institucionais e culturais locais; (ii) grande número de pequenas e médias empresas locais,
ramificadas por diversos setores e subsetores; (iii) flexibilização; (iv) alto grau de multiplicação
da renda local; (v) indústria limpa; e (vi) globalização da economia local, por meio do fluxo de
valores e informações nacionais e estrangeiras, sem que essa globalização crie um efeito tradeoff em relação ao crescimento da economia local, e sim o contrário” (FILHO, 1996).
Para Fernandes (1948) o turismo pode, deve e precisa (...) “caminhar de mãos dadas
com a preservação ambiental, respeitando a natureza” (...) fazendo parte (...) “das preocupações
e dos planos de desenvolvimento das empresas turísticas neste século XXI”. O abastecimento
de água, sistema de esgoto e os serviços de assistência sanitária são aspectos fundamentais a
serem adequadamente previsto devido ao aumento considerável da população na cidade nas
épocas de temporadas turísticas. Quando bem organizado o planejamento do traçado urbano
contribui para acrescentar atrativos aos já existentes no lugar.

O turismo como fonte de renda

O turismo surge como uma nova fonte de renda, onde algumas regiões do Brasil o seu
fator de significância sobressai à indústria ou a agricultura. Com a economia baseada no turismo

ISBN: 978-85-5806-000-4

na geração de emprego e renda, o aumento sazonal de pessoas aumenta o consumo de alimentos,
bem materiais e serviços.
Para FERNANDES (2011), o turismo (...) “é na realidade, uma atividade de prestação
de serviços eminente, e, consequentemente enquadra-se no setor terciário da economia. Ao
contrario de muitas outras atividades, o turismo interage nos três setores econômicos e, quando
se desenvolve, desencadeia um processo de irradiação de benefícios que ultrapassam seus
limites de atuação, incrementando negócios não só no setor terciário, como também nos setores
primário e secundário”, assim o sistema econômico de um município que detêm potencialidades
ao turismo, deve passar por um programa de conscientização à população sobre a importância
dessa atividade e segmento do empresariado engajar políticas públicas na demanda de mão de
obra local.
Um pensamento errôneo das administrações públicas no Brasil é considerar somente o
turismo como uma realidade ligada a lógica cultural interna, na qual o turista deve procurar
conhecer e submissos as práticas e costumes da comunidade local. Não é bem assim, é preciso
relacionar a variedade de procedimentos transculturais com o contexto em que são produzidas.
O gestor público deve olhar o agente econômico turístico em suas falhas e na falta de
investimentos para receber turistas, oferecendo as melhores condições de segurança tais com
hotéis, restaurantes, lugares de lazer espalhados pela cidade, condições essas asseguradas e
sancionadas pela Presidenta Dilma Russef pelo decreto nº 7.708 de 02/04/2012.
Logo, se a cultura de Juscimeira se restringir a festas religiosas de padroeiros, juninas
das escolas, Festa da Jabuticaba e Festa da Pamonha que acontecem uma vez por ano, os
investimentos só continuarão sendo provindos da pasta da cultura e não atingirá o turismo
pleno, o que leva a afirmar que as praticas administrativas publica precisam ser flexíveis e
interessadas no uso consciente dos recursos naturais como desenvolvimento econômico ao
turismo.
Nesse sentido a organização de renda provindo da cultura segue o modelo neoclássico
de produção econômica de Y=Kα.Lα-1, onde Y é a renda originada pela produção de bens e
serviços; Kα é o investimento inicial feito pelo proprietário e; Lα-1 é o valor pago a mão de obra
com intensidade exponencial menor que o investimento (Kα). Esse modelo é bastante
questionável quando direcionamos nosso olhar para as gerações futuras, pois o mesmo não
considera a escassez dos recursos naturais.
No olhar voltado à sustentabilidade e renda para as gerações futuras, o turismo seria a
possibilidade de equalizar os investimentos em capital e mão de obra com os recursos naturais
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existente no município de Juscimeira. Para ROMEIRO (2011), a “ideia subjacente é a de que o
investimento, isto é, que haja a substituição de capital natural (KN) por capital (K), compensa
as gerações futuras pelas perdas de ativos causadas pelo consumo e produção correntes”.
Ainda tem-se muito que organizar, pois a água deste município é muito atraente por ser
quente e não tem monitoramento do uso racional de poços artesianos, sendo encanadas
diretamente nos empreendimentos turísticos.
Não é possível medir a arrecadação de investimentos com turismo, pois a cidade não
possui um órgão de fiscalização e controle voltado ao desenvolvimento do turismo. A única
medição que se tem é o recebimento anual de impostos das empresas ligadas pelo setor de
serviços conforme Gráfico 1.

Administração pública e o desafio de gerir turismo

O ambiente natural com o passar do tempo sofre mudanças tecnológicas estruturais, pois
a tecnologia é a concretização do conhecimento que o homem tem, ou que ele queira se
beneficiar de modo concreto pelo conhecimento que adquiriu, é como se fosse um “(...) estado
de espírito que conduz à busca de modalidades de inserção no meio ambiente natural baseada
na ideia de conivência com a natureza (...)”, ou seja, a falta de gestão no uso dos recursos
naturais não leva em consideração os efeitos para a sociedade (VIEIRA; WEBER, 2002).
O pensamento comum na teoria da Administração Pública entre as academias é de que
qualquer mudança e reestruturação real ou imaginária, antes de ser executada devem ser
discutidas e analisadas com a sociedade (princípio da publicidade). É a sociedade que alimenta
o feedback do meio em que vive no ambiente dos atos ou desempenhos criados pelas
organizações.
A gestão pública dos municípios deve considerar que o turismo no uso racional dos
recursos naturais pode ser considerado “(...) muitas vezes um fator de eficiência e de
longevidade das intervenções realizadas pela gestão e não uma ameaça a ser necessariamente
controlada” (VIEIRA; WEBER, 2002). O Rio Prata, localizado na zona rural de Juscimeira
(MT), não deve ser considerado como um simples escoamento para geração de renda aos
proprietários das PCHs, no qual o meio ambiente é danificado, retardando o reparo e seu
empobrecimento. De acordo com a ANEEL, o Agente Usina Elétrica do Prata Ltda possui no
total 4 empreendimento(s), com produção independente de energia 40.350 (kW).
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O turismo pelo pensamento endógeno leva a reflexão que a administração pública
municipal estabeleça junto “(...) a sociedade grau de aproveitamento dos recursos naturais, a
divisão técnica do trabalho e a produtividade da mão de obra”.(SANDRONI, 1999), o que
enaltece a iniciativa que o interesse pelo turismo sustentável deva partir dos próprios munícipes
na conservação e uso racional dos recursos naturais para que não haja ameaça de escassez
futura.
Observe que a preocupação está em atenuar os efeitos negativos que perturbam o
equilíbrio da natureza, compreendendo a lógica de seu funcionamento e intervenção dosada na
gestão dos recursos. “Todavia, seja qual for a capacidade de um dado meio natural para absorver
os choques, o gestor deve estar interessado mais em se apoiar na dinâmica natural do que em
contrariá-la” (VIEIRA; WEBER, 2002).
Nos dias atuais, se houver dúvidas ou qualquer incidência que venha a prejudicar ou
trazer extinção de qualquer espécie da natureza, ou que atrapalhe o crescimento econômico
(violento desequilíbrio ecológico), a administração pública deverá ser sensíveis em apontar os
motivos que tornam difíceis as futuras regenerações e justificar as características futuras que
causarão lentidão a economia de um determinado setor.
Para (VIEIRA; WEBER, 2002), “na base de todo trabalho de gestão de um meio natural
existe uma opção entre um ou outro (...) pressupondo-se que o meio natural é complexo e
devemos nos tornar aliados desta complexidade, ou impor ao meio uma configuração
simplificada?” No âmbito da simplificação, o controle tornar-se mais favorável e se julga menos
oneroso, porém do ponto de visto do equilíbrio, poderá surgir um forte potencial de incerteza
econômica que incitará a administração pública dimensionar a melhor forma de eficiência
tecnológica e consideráveis margens de segurança na captação dos recursos naturais voltada ao
turismo.

Resultado e discussão

A oferta turística na opinião de GUIMARÃES;ZAVALA (2009), “(...) é constituída
pelos recursos naturais considerando-se como tais, do ponto de vista econômico, os elementos
do meio natural que satisfazem necessidades humanas”. Entende-se que os recursos naturais
devam ser valorados de acordo com a intervenção que a administração pública venha legalizar
a plena satisfação do homem.
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Assim classificam-se os elementos que compõem as ofertas turísticas e suas
características estruturais, tais como o clima tropical, onde chove menos no inverno que no
verão, com temperatura média é 24.8 °C e 1575 mm é a pluviosidade média anual.

Gráfico 2 – Gráfico climático em Juscimeira (MT)

Fonte: http://pt.climate-data.org/location/43412/, acessado em 27/06/2015.

O mês mais seco é julho com 8 mm e o mês de maior precipitação é janeiro com uma
média de 272 mm.

Gráfico 3 – Gráfico de temperatura em Juscimeira (MT)

Fonte: http://pt.climate-data.org/location/43412/, acessado em 27/06/2015.

Durante o ano a temperatura mais baixa está em 21.8 °C de temperatura média no mês
de julho, sendo que em janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 26.1
°C.
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A sua geomorfologia aponta com a inserção na unidade geomorfológica do Planalto dos
Guimarães, apresenta área de relevo razoavelmente elevada, com suave caimento, dissecada em
forma tabular. A região apresenta 65% de áreas praticamente planas, 30% de áreas levemente
onduladas e apenas 1% consideradas inaproveitáveis, registra-se uma altitude que varia de
367m na sede do município a 980m na Região do Prata.

Figura 1 – Mapa do zoneamento socioeconômico ecológico

Fonte: SEMA-MT (2008).

De acordo com SEMA-MT (2008), a região contem áreas com estrutura produtiva
consolidada ou a consolidar, que na verdade concentram uma porção dinâmica da economia
estadual, para as quais são recomendadas ações e intervenções para a manutenção e/ou
intensificação das atividades existentes, tendo em vista a sustentabilidade ambiental e
econômica. Juscimeira está pertencente à indicação “1.7”, significando que a estrutura
produtiva tem o predomínio da pecuária moderna.
O Solo (IBGE, 2007) tipifica-se (1) como gleissolos, onde há incidências de áreas
alagadas ou sujeitas a alagamento (margens de rios, ilhas, grandes planícies, etc.). Podem ser
de alta ou baixa fertilidade natural e têm nas condições de má drenagem a sua maior limitação
de uso. (2) Latossolos vermelho-amarelos, tendo boa drenagem, baixa fertilidade natural, com
textura argilosa sendo muito explorados com lavouras de grãos mecanizadas e quando de
textura média são usados basicamente com pastagens.
Quanto à geração de emprego renda tendo o turismo como desenvolvimento na
economia do município de Juscimeira destaca-se a extração dos recursos hídricos com fim para
o lazer nos seguintes balneários.
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Tabela 1 – Balneários de Juscimeira (MT)
Balneário
Pousada São Lourenço

Infraestrutura disponível
Com 03 piscinas de águas quentes, quem variam de 37º
a 40º graus, tendo restaurante e bar. Situada na Estrada
das Águas Quentes (MT 480).

SESC Juscimeira

São 10 apartamentos com ar condicionado, frigobar,
TV, restaurante, bar, 03 piscinas com acessibilidade
aos portadores de necessidade especial, quadra de
arreia, e área de lazer. Localizada na Rua Sete de
Setembro – Centro.

Hotel Tropical

São 27 apartamentos completos (ar, TV e frigobar). É
conhecido por Águas Quentes de Santa Elvira,
localizado no Distrito de Santa Elvira à 16 km na
margem da BR-364. Piscinas termais de 40Cº a pouco
mais de 30C° e piscina de hidromassagem.

Pousada

Thermas Localizada a 800 metros da BR-364 na zona rural.

Alphaville

Possui 02 piscinas thermais com 40° e 37° graus. São
10 apartamentos com frigobar, TV, ar condicionado e
área de camping.

Thermas Hotel Marihá

Localizado a 600 metros do centro, no Km 261 da BR
364. São 66 apartamentos, sendo cinco Suítes Master e
todos climatizados. Piscinas Térmicas Naturais com
38° e hidromassagem. Centro de estética, quadra e
tênis, restaurante, playground infantil e conexão Wifi.

Gruta Nossa Senhora de Localizada na zona rural a 08 km região da Piteira
Lourdes

sentido Cachoeira do Prata. Local de visitação de
religiosos e praticantes do turismo religioso.

Cachoeira Mirandópolis

Localizada a 05 km de Fatima de São Lourenço, na
MT-140, no Rio Ibo.

Cachoeira do Bispo

Localizada no Distrito de Fatima de São Lourenço a 02
km da Sede do Distrito, sentido MT-270.
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Cachoeira do Prata

Com acesso livre e 03 belíssimas cachoeiras, situadas
a 14 Km da sede no município de Juscimeira.

Inscrições rupestres

Caverna

esculpida

nos

arenitos

da

Formação

Aquidauana. Descobertas por arqueólogos franceses,
em 1.984, que localizaram o Sítio Arqueológico em
abrigo sobre rochas, onde os paredões exibem pinturas
rupestres datadas pelo método carbono 14, entre 3.620
e 4.610 anos, caracterizando-os como sítios préhistóricos em Zona Pré-Histórica. A Gruta está situada
na Fazenda Jatobá, na Estrada Parque Cachoeira do
Prata.
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Juscimeira (2015).

Analisando os recursos naturais primários da região de Juscimeira, observa-se que
qualquer agente que for praticar o uso com fins econômicos deve buscar o equilíbrio e não o
excesso apego de regeneração natural gerando outras deficiências ambientais.

6.

Conclusões

A Região de Juscimeira tem grande parte do seu território dedicado à pecuária extensiva
e a prestação de serviços, porém a industrialização se torna restrito ao longo dos anos devido à
falta de políticas publicas.
Quanto ao uso não racional dos recursos hídricos, destaca-se o risco de contaminação
originadas de perfurações de poços artesianos e a inviabilidade do consumo imediato de água
com temperatura acima dos 30ºC e o crescimento desenfreado de bares e restaurantes nas
regiões periféricas e rurais ofertando banhos termais, os populares “Chuveirões”.
Levando em consideração que o potencial termal é bastante expressivo, a agricultura
familiar fica sujeito ao turismo rural, pois o fornecimento direto de água quente por irrigação
ou jorrante, prejudicaria a produção de hortaliças, fruticulturas, avicultura e piscicultura.
Durante a pesquisa, foi observado que não houve fiscalização nos procedimentos de
extração da água para o abastecimento das piscinas nos balneários, uma vez que, para isso se
faz necessário o cadastro superficial de uso insignificante ou outorga, assim como exigido pelas
Normas Legais de Recursos Hídricos de Mato Grosso, o Decreto n°. 336 de 06 de junho de
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2007, considerando a Lei N° 6.945, de 05 de novembro 1997, que dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos. Se continuar essa prática aumentará o risco de contaminação e
maior intensificação de produtos químicos nas piscinas.
Também com a expansão dos negócios ligados ao turismo de águas termais, criou
ofertas de piscinas que atendessem a demanda turística, porém ressalta-se que o excedente
número postos artesianos e a falta de planejamento na evasão da água podem ocasionar a
criação de processos erosivos nas propriedades urbanas e rurais.
Segundo informações regionais, não há acompanhamento técnico ou ambiental cedido
pelo poder público, pois com acompanhamento técnico será possível a aplicação de normas,
controle desvios e boas práticas ambientais. Em alguns casos, a falta de planejamento do curso
da água que saem das piscinas e volta a natureza sem tratamento, sem fiscalização requer
intervenção do Estado, pois age contra diretrizes e Normas Legais de Recursos Hídricos,
caracterizando posteriormente a criação de valas.
Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de
água das piscinas, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle da poluição,
assim como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento em
corpos d’ água ou rede de esgoto ou exijam para isso soluções técnicas.
Assim os principais desafios da administração pública está em (1) requer um ensino
voltado a conscientização e preservação; (2) gerenciamento dos resíduos sólidos e líquidos; (3)
intensificar a fiscalização do uso racional hídrico que garanta o controle e reaproveitamento de
água; (4) promover a conscientização de manutenção constante dos motores bombas d´águas
para que não causem forte impacto e mal aproveitamento da evasão da água; (5) eliminar a
prática empírica do redirecionamento da água utilizada pelos banhistas, alterando assim área
com lençol superficial do indivíduo hídrico.
Os desafios citados refletem a falta de liderança, carência de organização e de
gerenciamento da administração pública municipal e estadual, pois a extração desenfreada dos
recursos hídricos provocará a escassez de água, inviabilizando o desenvolvimento sustentável
dos negócios turísticos no município.
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1. Introdução
A cadeia produtiva automobilística esta no cerne dos princípios desenvolvidos pelo
Toyotismo, ou seja, apresenta configuração em torno de quatro pilares: fornecedores,
montadoras, concessionárias e clientes. Os fornecedores, que desenvolvem os principais
materiais e componentes utilizados nos veículos, suprem a demanda das montadoras, que por
sua vez reúnem o conjunto de peças na montagem do modelo. Finda a junção, as montadoras
disponibilizam o veículo a um preço básico para as concessionárias, que de acordo com
aspectos da demanda repassam aos consumidores o automóvel a um segundo preço, de
mercado. (CIPOLLA, 2003)
Devido às novas tendências mundiais ligadas a sustentabilidade, a indústria
automobilística se encontra em um processo de constante evolução e reformulação das
estratégias de venda, os materiais utilizados devem apresentar acessibilidade, baixo custo e
oferecer segurança, e o consumidor deve sentir confiabilidade na montadora escolhida. Uma
evolução vivenciada pelas grandes montadoras é denominada por Cangüe, et al (2004) como
produção do “Carro Mundial”. A produção do carro mundial é uma estratégia derivada do
Toyotismo, utilizada com a finalidade de concentrar esforços tecnológicos e publicitários,
facilitando a cadeia produtiva. Inicialmente essa estratégia implica que o mesmo modelo de
automóvel, fabricado em diferentes países, tenha seus componentes gerados a partir de um
projeto tecnológico comum. Ou seja, o mesmo modelo será fabricado mundialmente utilizando
os mesmos materiais, independente do fornecedor, o que permite maior homogeneidade da
cadeia produtiva.
O principal conceito deste novo modelo adotado pelas montadoras é a redistribuição de
funções dentro da cadeia produtiva. A situação idealizada ocorre quando a montadora só
executa as tarefas de pesquisa, desenvolvimento (como os motores utilizados nos veículos),
testes e principalmente o marketing e os componentes do veículo são produzidos em blocos
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pelos fornecedores. Dessa forma, as montadoras passam a ser consideradas laboratórios de
quarteirização, ou seja, os carros são montados a partir de grandes módulos (conjunto de peças
já montados) que chegam prontos à linha de montagem final do veículo (CANGÜE, et al ,2004)
Baseado nos padrões Toyotistas, um ponto importante da cadeia é o relacionamento:
montadora\concessionária. Antes vista como “repassadora de custos”, a revendedora se tornou
peça fundamental para a conclusão da cadeia, já que a relação com o cliente é cada vez mais
estreita. Os esforços se concentram na venda de veículos novos, e principalmente na fidelização
(devido à concorrência não só local, mas também de importadores). A revendedora compra o
veículo por um preço básico, tabelado pela montadora, e repassa para o consumidor a um valor
diferente, o qual varia de região para região. (BASTOS, 2000)
Seguindo orientações da matriz, as concessionárias prezam por padrões altos de
atendimento e qualidade, oferecendo serviços, tais como seguros, financiamentos, entre outros.
Para Sampaio, et al, (2004, p.3) o reconhecimento das necessidades do consumidor e a
flexibilização, influenciam diretamente na fidelização do cliente: “as empresas podem obter e
manter uma vantagem competitiva pelo uso criativo das informações do mercado.” Dessa
forma, as revendedoras expandem as relações com o cliente, fomentando novos fatores atrativos
no momento da compra, o marketing e o atendimento se tornam componentes estratégicos e
fundamentais na atratividade do produto e a marca passa a agregar valor ao consumo final dos
automóveis, se tornando por si só um artigo psicologicamente desejável no mercado.
Ou seja, sendo um dos setores da economia o qual a competição é mais pesada, a relação
final entre montadoras\concessionárias com os consumidores passa a ser cada vez mais
fundamental, já que a escolha por modelos de marcas tradicionais é majoritária e reflete o poder
que a “brand” possui nesse mercado de competição oligopolista.
Dentro deste contexto, o foco do trabalho esta direcionado ao Brasil, onde existem várias
concessionárias representantes das grandes montadoras mundiais. Especificamente o presente
estudo busca investigar: Quanto a marca impacta na formação do preço dos carros novos no
Brasil? Em outras palavras, busca-se descobrir se a marca é significante como determinante do
preço dos automóveis, além de mensurar quanto (em reais), aproximadamente, as estratégias
de marketing na indústria automotiva têm agregado de valor aos veículos vendidos no Brasil
para o ano de 2011.
Para atingir o objetivo estima-se uma regressão hedônica múltipla a partir de uma base
de dados “cross-section”. O corte transversal foi feito devido a grande rotatividade dos modelos
(substituição dentro da própria montadora), e o ano selecionado devido ao recente período de
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crise enfrentado pelo setor. Por fim, para verificar os resultados do modelo, os coeficientes
serão usados para calcular o preço de um veículo lançado no ano seguinte da amostra. A base
de dados para a variável dependente (preço) é formada através da média dos valores de 103
veículos, observados na revista “Quatro Rodas” no ano de 2011 e as variáveis independentes
foram obtidas junto ao site das montadoras.
Os resultados têm como foco entender o valor agregado que a marca gera no preço final
dos veículos vendidos no Brasil, além de apresentar respostas e oportunidades, a serem
exploradas, aos empreendedores e demais interessados no mercado automobilístico, através da
observação dos fatores causadores de tais variações.

2. Determinação do Preço na Indústria Automobilística

Na sociedade capitalista, o mercado de bens de consumo é naturalmente heterogêneo.
Os agentes buscam produtos de alta qualidade e diferenciados a partir de determinadas
características ou atributos. Para as empresas, as especificações da produção, como quantidades
fabricadas de cada item e quais características serão agregadas ao produto são de grande
importância não só para o sucesso nas vendas, mas também para consolidação e valorização da
marca no mercado.
O automóvel representa valores que vão além da sua função primordial (de ser meio de
transporte) e a confiança e respeito da montadora podem fazer toda diferença para o cliente,
conforme destacam Jato&Licht (2009). Sudhir (2001) ressalta que o gestor precisa conhecer a
natureza competitiva de cada um dos segmentos (modelos) oferecidos por sua empresa, e adotar
estratégias específicas para fidelização dos clientes em cada grupo. De acordo com o autor, em
2000 nos EUA, o percentual de famílias proprietárias de GM, Ford, e Chrysler que compraram
o próximo carro na mesma companhia foi de 67%, 63% e 49% respectivamente, percentuais
altos levando em consideração a variedade de veículos já existentes no mercado norteamericano, na década passada.
É importante ressaltar que além da infraestrutura, excelência no atendimento e
características inerentes ao produto (itens de série oferecidos em cada automóvel), as principais
razões que fazem o consumidor voltar à montadora são em especial a credibilidade e o apelo
social que a marca carrega, alcançado não só pela qualidade, mas também através do sucesso
nas estratégias de marketing da empresa. Logo, no processo de precificação de um item
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ofertado, o gestor deve levar em consideração as características físicas e psicológicas que o
produto carrega. (SUDHIR, 2001)
A marca por si só, pode ser considerada um ativo representativo de grandes empresas
na sociedade moderna. Como ressaltado por Louro (2000), as marcas se destacam cada vez
mais estrategicamente na ação das organizações. Neste sentido, a valoração do desempenho das
“brands” passa a ser fundamental para excelência de gestão, seja no âmbito mercadológico ou
financeiro, já existindo inúmeros modelos, chamados pela literatura de “Brand Equity”, que
buscam estimar o valor de mercado das marcas.
Logo, da mesma forma com que um investimento inicial na parte operacional (por
exemplo) acaba retornando aos sócios através da venda de produtos que embutem esse custo
inicial no preço final, a marca bem consolidada se torna uma ativo mensurável e pode afetar
diretamente o valor final do produto, em mercados de concorrência imperfeitas. Ou seja, se
torna razoável supor que o esforço empregado na valorização da marca é recompensado em
determinado período de tempo.
Porém a forma final com que o valor da marca, de forma central, afeta o preço final dos
bens, principalmente no mercado automobilístico, é um tema pouco abordado pela literatura
em questão. Dessa forma, o presente estudo busca explorar essa lacuna e ligar o valor da marca
com a precificação final do produto, ou seja, o valor total de mercado da marca não é o objeto
de estudo, nem somente o valor dos itens de série, o questionamento é a respeito de como (em
termos monetários) o valor da marca afeta o preço final de veículos novos no Brasil.
3. Base de Dados
Os trabalhos de Angelo & Fávero (2003) e Resende & Scarpel (2009) foram utilizados
para escolha das variáveis independentes. Além da marca, as outras variáveis de interesse (e
controle) presentes na tabela 1 são: potência, tipo de combustível, ar condicionado, direção
hidráulica, air bag, câmbio e número de portas (todas levantadas nos sites de cada montadora).
Tabela 1 – Variáveis Explicativas
Nome da Variável/Código
Marca/M1 a M9

Potência/ Pt1 a Pt6

Tipo de Combustível/CBT
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Descrição
Marca será um conjunto de variáveis dummy,
numeradas por montadora.
Potência representa um conjunto de variáveis
dummy que dividirão em categorias de potência.
Uma variável dummy, onde 1 indica que o carro é
flex e 0 representa o caso contrário.

Sinal Esperado
+/-

+

+/-

Dummy sendo igual a 1 se o carro possui ar

Ar Condicionado/AC

condicionado e zero caso contrário.
Dummy sendo igual a 1 se o carro possui direção

Direção Hidráulica/DH

hidráulica e zero caso contrário.
Dummy sendo igual a 1 se o carro possui air bag e

Air Bag/AB

zero caso contrário.
Dummy sendo igual a 1 se o carro possui câmbio

Câmbio/CAMB

automático e zero caso contrário.
Dummy sendo igual a 1 se o carro possuir cinco

Número de Portas/PORT

portas e zero caso contrário.

+

+

+

+

+

Fonte: Elaborado pelos Autores

Gráfico 1 - Participação das Montadoras no Mercado (Vendas)
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Fonte: Adaptado de O Estado de São Paulo (2012)

A variável dependente no modelo, o preço, foi tabelada a partir de uma média construída
através da consulta, na revista Quatro Rodas, de 103 veículos novos para os 12 meses do ano
de 2011. As montadoras consultadas foram Chevrolet, Ford, Volkswagem, Fiat, Citroen,
Pegeout, Kia, Renault e Nissan. As quais representavam 84,3% do mercado em 2011 (Gráfico
01).
Para a amostra considerada, a variável preço apresenta média de R$46.102,33 por
veículo e mediana de R$46.455,00 e o desvio padrão é de aproximadamente R$13.523,81. O
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preço atinge valor máximo de R$82.400 no veiculo Cerato Koup comercializado pela
montadora Kia e preço mínimo de R$23.474,17 do veículo Mille vendido pela Fiat. Os valores
possuem assimetria próxima a 0,34 e uma curtose de 2,57. O que indica proximidade da
normalização distributiva e diversidade da amostra considerada.
É importante ressaltar que todos os modelos estavam disponíveis durante os 12 meses
de 2011, ou seja, não houve perda de observações durante o período considerado para
formulação da média dos preços de cada veículo. Ainda, neste mesmo espaço de tempo, os itens
considerados (variáveis independentes) não foram alterados, nenhum veiculo sofreu alteração
nas suas características intrínsecas.
Além do corte temporal fora da crise, estas especificidades do ano de 2011 são
fundamentais, pois possibilitam uma análise direta (não tendenciosa) do impacto monetário dos
chamados “itens de série” (equipamentos originais de fábrica) sobre o preço final dos veículos
novos comercializados.

3. Metodologia

O modelo de preços hedônicos vem sendo muito utilizado na análise do mercado
automobilístico, em trabalhos como de Monteiro (2010) e Neto (2003). Como o automóvel é
um bem possuidor de características distintas que estão diretamente relacionadas com a
formação do seu preço, a presença ou não de tais características representa custo no processo
produtivo para as montadoras, e este será certamente repassado ao consumidor. De acordo com
Angelo e Fávero (2003), na análise hedônica o preço final do bem é regredido em função dos
seus atributos, estipulando-se (através dos coeficientes) o valor de mercado das características
de um bem. Mais especificamente, determina-se a magnitude dos coeficientes das variáveis que
influenciam no preço final do bem.
O consumidor escolhe uma determinada cesta de particularidades intrínsecas ao produto
que são de sua preferência, logo no modelo de preços hedônicos o produto é vendido como um
conjunto de características e os preços serão determinados de acordo com a forma que o
consumidor avalia essa combinação.
A regressão de Preços Hedônicos foi estimada a partir da utilização do método dos
Mínimos Quadrados Ordinário (MQO) respeitando as hipóteses de Gauss-Markov. Este busca
proporcionar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos
quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (resíduos).
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Tais características podem ser observadas em forma de um vetor de características X =
(x1, x2,..., xk). Algebricamente o vetor preço P pode ser escrito como:
(1)
Ou como:
⋯

(2)

Onde, segundo Wooldridge (2010), o vetor β é obtido como:
′

(3)
0. Logo, a derivada do

a transposta de , na forma linear e supondo
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5. Resultados
Respeitando as hipóteses de Gauss-Markov, o modelo de preços hedônicos apresenta
resultados que se encontram na tabela 2: Todas variáveis de estudo condizem com os sinais
esperados (vide tabela 1) e o modelo apresentou coeficiente de determinação adjusted Rsquared (ou R2 ajustado) igual a 86,37%; logo as variáveis independentes explicam bem a
dependente. O teste estatístico F foi igual a 39,02, o que permite concluir que é possível rejeitar
a hipótese nula (H0) de que os coeficientes do modelo são conjuntamente nulos.
Tabela 2 – Resultados Regressão
Variável

Coeficiente

Erro

Estatística-t

P-valor

Padrão
C

15969.53

2569.384

6.215315

0.0000

AC+DH

4569.773

1079.431

4.233502

0.0001

AB

3522.068

1436.672

2.451546

0.0163

PORT

5308.248

1339.115

3.963997

0.0002

(CAMB*CBT)+CAMB 5230.508

2269.021

2.305183

0.0236

PT2

7074.807

2156.342

3.280930

0.0015

PT3

7280.995

2052.53

3.547327

0.0006
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PT4

13565.95

2653.797

5.112481

0.0000

PT5

21112.70

2533.977

8.331843

0.0000

PT6

38023.51

4886.296

7.781663

0.0000

M1

10318.74

2437.134

4.233963

0.0001

M2

11449.43

2715.982

4.215577

0.0001

M3

10859.04

2562.235

4.238111

0.0001

M4

6740.311

2644.537

2.548672

0.0126

M5

6468.331

2911.134

2.221928

0.0289

M6

11031.48

2870.837

3.842600

0.0002

M7

6753.097

3097.300

2.180317

0.0320

M8

7174.633

2828.898

2.536193

0.0130

Fonte: Elaborado pelos Autores (Através do Software Eviews 5.0)

A potência e a marca são as variáveis fundamentais na formulação do preço. Ambas
retratam o status que o veículo representa para o cliente. Muitas vezes este status é posicionado
antes mesmo da própria segurança: visto que air-bag acrescenta apenas R$3.522,24 ao preço.
Os resultados obtidos para os níveis de potência são crescentes (comparados a menor potência
da base), ou seja, agregam mais valor quanto maior for a potência do veículo. A categoria de
potência que mais agrega valor é a Pt6 (acima de 151cv) com R$ 38.023,51 (gráfico 2).
A marca mais valorizada na amostra é a Ford (R$11.449,43) seguida pela Citroen
(R$11.031,48). Essa representatividade confirma a reconhecida tradição das montadoras em
relação aos cuidados com o acabamento e a utilização de motores que oferecem desempenho
superior ao dos concorrentes. O valor agregado por marca pode ser observado no gráfico 3.
Vale ressaltar que todas as variáveis dummy de marca são comparadas em relação a uma nona
montadora, Nissan (escolhida por ser mais recente e menos tradicional no mercado brasileiro).
A variável AC+DH representa a junção Ar Condicionado + Direção Hidráulica. Esta
combinação linear se justifica, uma vez que os veículos que possuem Ar-Condicionado de série
são possuidores de Direção Hidráulica. A variável é significativa a um nível de 95% e agrega
cerca de R$ 4.569,77 ao preço do veículo. A variável para Air-Bag (AB) é significativa a 95%
e compões cerca de R$3.552,07 no preço final do automóvel. O item PORT assume 1 quando
o modelo apresenta quatro portas, de série, e 0 caso contrário. A variável é significativa a 95%,
sendo responsável por R$ 5.308,25 do preço do veículo.
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A variável explicativa (CAMB*CBT) + CAMB representa a existência ou não de
Câmbio Automático, como item de serie. A combinação linear ocorre devido à correlação direta
entre o veículo ser automático de fábrica e não possuir sistema de combustão flex (flexibilidade
de uso de combustível a gasolina ou álcool). Este caso é muito comum, pois veículos que
possuem câmbio automático de serie normalmente apresentam motores potentes (acima de 151
cv) e homogeneizados em relação ao combustível, já que isto permite maior desempenho do
motor. O produto (CAMB*CBT) foi utilizado como forma de filtrar o efeito da variável CBT
sobre o CAMB. Porem, só a presença deste produto seria irrelevante (igual a zero), uma vez
que quando se observa o CAMB = 1 sempre tem-se a variável CBT = 0. Sendo assim foi somada
a variável câmbio (+CAMB). Logo quando o veículo é automático tem-se: (1*0)+1=1, caso não
seja: (0*1)+0=0. Finalmente a variável (CAMB*CBT) +CAMB é significativa a 95%, e traduz
que o câmbio automático de série agrega cerca de R$ 5.230,50 ao preço.

Valor Agregado

Gráfico 2- Valor Agregado pela Potência
R$40.000,00
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R$20.000,00
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Potência

Fonte: Elaborado pelos Autores

Gráfico 3- Valor Agregado pela Marca
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Valor Agregado
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Fonte: Elaborado pelos Autores

Segundo Resende e Scarpel (2009) os testes usuais para modelos de preços hedônicos
no setor automobilístico (com dados cross-section) são: LM Breusch-Godfrey para correlação
entre os resíduos e o teste de White para heterocedasticidade. No modelo, o teste LM BreuschGodfrey apresentou valor probabilístico de aproximadamente 0,125 (tabela 3) que é superior
ao nível de significância de 0,05. Logo não rejeitamos a hipótese nula (H0) de que não há
correlação entre os resíduos das observações.

Tabela 3 – Teste LM
Item

Valor

P-valor

F-Statistic

1,593562

0,124998

Obs*R-squared

18,04979

0,054130

Fonte: Elaborado pelos Autores (Através do Software Eviews 5.0)

O teste de White para heterocedasticidade tem valor probabilístico de aproximadamente
0,63 (tabela 4) que é superior ao nível de significância de 0,05. Logo também não rejeitamos a
hipótese nula (H0) de que não há heterocedasticidade, ou seja, os erros do modelo apresentam
variância constante (homocedásticos).
Tabela 4 – Teste White
Item

Valor

P-valor

F-Statistic

0,859733

0,631359

Obs*R-squared

16,93762

0,594094

Fonte: Elaborado pelos Autores (Através do Software Eviews 5.0)
Gráfico 4 – Resíduos (Estimativa vs Real)
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Fonte: Elaborado pelos Autores (Através do Software Eviews 5.0)
A matriz de correlação estimada apresentou resultados satisfatórios, nenhum índice se
aproximou de 1,0 indicando que as variáveis contidas no modelo são importantes e não existe
correlação colinearidade perfeita. Por fim, o gráfico 4 demonstra que o modelo está bem
ajustado e os resíduos encontram-se dispersos, de forma aleatória, em torno da origem. O que
indica uma boa representatividade da regressão e provável validade das hipóteses de GaussMarkov para o estimador (MQO). Possibilitando confiabilidade do modelo na precificação de
veículos novos.

5.1. Simulador de Robustez

Para simular a aplicabilidade do modelo no mercado nacional, foi estimado o preço de
um veículo lançado no ano de 2012, o Chevrolet Cruze Hatch LT.
Tabela 5- Simulador de Robustez
Modelo

Cruze
Hatch

Preço
Real

4

t5

BT

R$
64.000,0
0

C

H

B

CAM POT Preço
B

R

Estimado
R$
62.453,14

Fonte: Elaborado pelos Autores
O preço deste veículo novo é de aproximadamente R$ 64.000,00 para o mês de abril de
2012, segundo o site da montadora CHEVROLET (2012). A partir dos itens oferecidos, o
modelo matemático (tabela 5) estimou um valor de aproximadamente R$ 62.453,14, bem
próximo do valor real, com uma variação de -2,417%. Tal variação pode ser explicada pelo
momento do lançamento, no qual a Chevrolet enfrentava uma significativa queda nas vendas
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do Vectra GT, modelo antecessor do Chevrolet Cruze. Em 2008, o Vectra GT estreou no Brasil,
com 12.949 unidades vendidas. Em 2009 as vendas caíram para 11.450 exemplares, e em 2010,
somente 10.813 Vectra GT foram emplacados. O ano de 2011 foi desfavorável para o modelo,
que contabilizou 6.237 unidades emplacadas. Logo, o novo modelo teve a missão de alavancar
os retornos da GM no segmento “hatch médio”.

7. Considerações Finais

O trabalho buscou entender qual efeito do valor agregado da marca sobre o preço final
de veículos novos vendidos no Brasil. A metodologia utilizada permitiu inferir que a marca
afeta positivamente o preço final dos veículos. Ou seja, a estratégia de marketing voltada para
o fortalecimento da marca gerou efeitos significativos no valor final pago pelos consumidores
no setor automobilístico, na amostra selecionada.
O modelo de preços hedônicos não apresentou indícios de problemas de correlação
serial nem de heterocedasticidade. A regressão forneceu os principais componentes impactantes
na formação do preço dos veículos novos, em ordem são: potência, marca, portas e câmbio.
Estes componentes transparecem de certa forma, as prioridades que o próprio consumidor
estabelece na compra: o status. A marca, na amostra em questão, aparenta valorizar o automóvel
mais do que a maior parte dos itens de série, ou seja, no setor automotivo, impacta diretamente
no valor final do carro, sendo controlados os demais opcionais em questão (que representam os
custos de produção), na regressão.
Os dados fornecidos pelo modelo de preços hedônicos podem auxiliar na estratégia dos
gestores da indústria automobilística, mais especificamente, na identificação dos atributos que
são valorizados pelo consumidor e reforçar a importância das ações de marketing nesse ramo
industrial. Por fim, o trabalho também apresenta limitações e poderia, ainda, ser expandido
quanto à amostra analisada (número de veículos) e para período temporal mais extenso.
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1. Introdução
A música é produto da inspiração e criação do homem. Há muito tempo, as melodias
das notas musicais estão presentes na história do desenvolvimento humano. A evolução da
música possibilitou a expansão de gêneros musicais que acompanham a cultura e modo de vida
de povos e nações.
Um desses gêneros é a música sertaneja brasileira, que em seus primórdios trouxe para
a sociedade canções para representar a vida diária e algumas situações corriqueiras dos
trabalhadores do campo. Por volta da década de 80, introduziu-se nas composições o estilo
romântico, que foi porta de entrada para os cantores sertanejos atrair e conquistar um grande
público com canções apaixonantes. Este fenômeno foi facilitador para a entrada no mundo da
música de cantores desconhecidos, pois ganhou-se a oportunidade de gravadoras desenvolver
seu trabalho inédito, afinal, o mercado fonográfico nunca havia faturado tanto com o gênero,
então gravadoras e empresários precisavam de apostas para conquistar mercado.
Assim como no mundo corporativo, a música sertaneja vem acompanhando as
tendências do mercado, e tem desenvolvido estratégias para atender as necessidades e desejos
dos consumidores, que neste caso, podemos considerar como os fãs.
O sertanejo universitário, gênero este tem se destacado nos últimos anos, possuí grande
apelo da mídia atualmente. O crescimento no cenário musical está estreitamente ligado ao
modo com que os artistas e seus assessores gerenciam as suas carreiras. Por se tratar de um
estilo de música mais recente, o cantor solo e/ou duplas sertanejas são grandes comunicadores
que além de possuir como forma de divulgação as mídias tradicionais, podem contar com uma
das grandes revoluções na área de comunicação e relacionamento com o cliente na internet: as
redes sociais.
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Este estudo tem como objetivo descobrir quais são os impactos que a internet e o uso
das redes sociais exercem sobre a comercialização da música sertaneja. Por fim, a validade
deste estudo também reside no fato que atualmente, uma carreira artística começa na internet
e segue para a indústria musical, o contrário do que acontecia antes. E em muitos casos, o
sucesso vem por meio do número de visualizações e compartilhamentos nas mídias sociais.
Portanto, a observação da relação existente entre o marketing e a popularidade do sertanejo
faz-se oportuna, visto que é considerado o maior fenômeno da música popular brasileira nos
últimos anos.
2. Marketing e as redes sociais
Considerada a principal ferramenta geradora de vantagens competitivas, o marketing
tem como função levar informação ao público-alvo por meio de estratégias traçadas por
administradores a fim de agregar valor aos produtos e serviços de uma determinada
organização. (DIAS, 2003).
Para Minadeo (2008) o marketing consiste em um conjunto de estratégias que podem
ser usadas pelos administradores para traçar metas que visem aprimorar os resultados de uma
organização, por meio do atendimento das necessidades dos clientes.
Kotler, Kartajana e Setiawan (2010) destacam que no início, o marketing era trabalhado
de maneira precária e com pouco entendimento por parte dos gestores das empresas. O
crescimento industrial e comercial possibilitou que profissionais especializados surgissem e
desenvolvessem estratégias agressivas para ganhar mercado frente aos concorrentes.
A internet possui uma grande importância como ferramenta de marketing, e a
ampliação da atuação no mercado permitem que as redes sociais tenham papel determinante
na divulgação e captação de clientes.
Segundo Karsaklian (2001), a internet se estabeleceu como modificador incontestável
das transações comerciais, exigindo dos profissionais de marketing adaptação constante às
rápidas evoluções do mercado.
Karsaklian (2001) refere-se ao cybermarketing como um sistema sofisticado para
vender um produto a um público-alvo determinado que faça uso da internet. Como os
processos que envolvem a internet são rápidos, é possível medir o impacto que uma
publicidade exerce sobre um público-alvo quase que instantaneamente, pois, estas plataformas
foram desenvolvidas para acompanhar e gerir as mídias sociais.
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De acordo com Gunelius (2012), as redes sociais tem se afigurado como ferramenta
obrigatória para que uma marca chegue aos consumidores, firme relacionamento com eles e
dê mais reconhecimento ao próprio nome.
Para que uma estratégia de marketing seja bem sucedida, contudo, é necessário
ultrapassar a barreira do distanciamento como interlocutor. É preciso oferecer um conteúdo
interessante aos olhos de quem irá receber a mensagem.
A rede social é um instrumento aberto às todas as classes, por não fazer distinção de
sexo, raça e localização geográfica. Exige que os profissionais de marketing elaborem
estratégias relevantes, pois com um público diversificado, é necessária muita dedicação e
criatividade das organizações que almejam conseguir um espaço na mente dos consumidores.
Esta ferramenta tem contribuído para a divulgação de diversos produtos, inclusive a
música sertaneja que está em ascensão nas redes sociais. Segundo Kotler, Kartajana e Setiawan
(2010) permite que as pessoas expressem, colaborem, criem e consumam notícias, idéias e
entretenimento.
Observa-se que as redes sociais devem trabalhar com estratégias de comunicação de
amplitude universal, para que possa atingir a todos os tipos de consumidores potenciais de
diversos tipos de produtos e serviços.
Neste sentido, verifica-se no próximo tópico, o crescimento do mercado da música e
como este se comporta frente às estratégias de marketing da indústria fonográfica, para a
divulgação e propagação da música em redes sociais.
3. O mercado da música
A música de forma geral está na cultura popular, pois a partir dela, pode-se inferir quais
são os estilos de vida, opiniões e princípios de um indivíduo. Por muitas das vezes, a própria
pessoa se identifica com o conteúdo ou ritmo das canções. Para melhor direcionar os
consumidores da indústria da música, os produtos do mundo musical são distribuídos por
gêneros e categorias.
Para Trotta (2005), a música e o complexo industrial e empresarial que a cerca são
atualmente pertencentes a um conjunto único, influindo na criação, produção, divulgação,
distribuição e no consumo de produtos musicais.
Adorno (2011) identifica que a música é atualmente um bem de consumo e apresenta
um valor de troca maior do que o valor de uso. Para o autor as músicas dividem-se em
comerciais e não comerciais e ainda existe outra categoria de músicas que não são orientadas
para o mercado.
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O advento da internet e das redes sociais influenciaram consideravelmente no mercado
fonográfico, pelo fato que o conteúdo tornou-se facilmente reproduzível e disseminado, seja
por vídeos ou downloads, influenciando nas vendas de CD’s e DVD’s.
Em contra partida, Dubber (2007) diz que esse cenário virtual possibilita uma conexão
direta entre o artista e as massas, um estreitamento na relação dos dois lados. É preciso que o
artista aproveite as novas ferramentas de divulgação e compartilhamento de mídia para se
diferenciar dos demais tipos musicais existentes.
Leonhard (2008) afirma que as gravadoras tendem a ampliar suas estratégias de
marketing e criar outros produtos para gerar mais rendimentos, expondo mais ainda os artistas
– que vão aparecer na TV, no rádio e também serão baixados por meio da internet e
reproduzidos em formato MP3.
Para atingir esse estágio na compreensão do novo cenário fonográfico, é essencial
observar a relevância para a o artista e para a indústria o uso das mídias sociais. Segundo Melo
(2014), o sucesso do sertanejo universitário em grande parte, se deve aos compartilhamentos
das redes sociais, que mais tarde atraíram a atenção das gravadoras.
As mídias sociais possibilitaram a aproximação dos fãs com seus ídolos musicais, com
isso, os profissionais de marketing ganharam um novo canal para obter feedback, uma vez que
o conteúdo postado nestes espaços pode direcionar estratégias de relacionamento e captação
de novos públicos.
4. Breve histórico da música sertaneja no Brasil
No Brasil, a chamada música sertaneja tem origem no começo do século XX, produzida
por músicos do interior do país, principalmente do estado de São Paulo, com estilo rural e
letras que falavam da vida no campo e suas particularidades. Inicialmente chamada de música
caipira, é só apartir da década de 1980 que o gênero consegue chamar atenção do público e da
indústria fonográfica, estabelecendo-se no cenário cultural do país de forma acentuada até os
dias atuais.
Nepomuceno (1999) diz que inicialmente o sertanejo começou a ser tocado em violas
e acordeões, e os interpretes cantavam principalmente sobre a vida no campo. Temas como a
religiosidade, dificuldades sociais e até mesmo valores morais também eram abordados.
Artistas referência desta época são nomes como Tião Carreiro, Casal Cascatinha e Inhana,
sucesso nos rádios nas décadas de 50 e 60.
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A partir de 1980, o ritmo foi evoluindo aos moldes da indústria da música, recebendo
equipamentos elétricos e arranjos mais próximos do pop, promovendo um rompimento com as
produções independentes da época.
Segundo Nepomuceno (1999), na década de 1980, a cada cinco discos vendidos no
país, três eram do gênero sertanejo; de cada dez músicas tocadas nas emissoras de rádio AM
paulista, nove eram sertanejas. A indústria fonográfica atingiu números gigantescos de vendas
de discos. Foi só apartir da metade dos anos 90, entretanto, que gêneros como o axé e o pagode
ocuparam as paradas de sucesso e o sertanejo declinou.
O repertório que inaugura uma nova era na música brasileira, segundo Filho e Vaz
(2006), é chamado de sertanejo pop, sertanejo romântico ou, ainda, neo-sertanejo. Desse
segmento fazem parte os artistas que incorporam novos estilos, linguagem jovem, postura
modernizada e elementos culturais atualizados em suas composições.
Todavia, o gênero em discussão já estava firmado no cenário da música popular
brasileira. Não se sabe exatamente como, mas a partir do ano 2000, com a dupla César Menotti
e Fabiano, entra em cena o que hoje é chamado de sertanejo universitário. O termo
“universitário” pode ter vindo da forma com que a dupla costumava divulgar seus shows:
distribuindo cortesias para estudantes.
A quantidade de duplas que surgiram ou aderiram à vertente universitária do sertanejo
só cresceu nos últimos anos. Seren (2009) ressalta a enorme aprovação que o gênero sertanejo
universitário encontra entre os jovens, já que as letras falam de temas do cotidiano dessa faixa
etária e possuem um ritmo mais agitado. O autor ainda afirma que o sertanejo universitário é
como uma onda que leva centenas de jovens a shows, impulsionando a indústria de eventos e
os mega-empresários que faturam com o fenômeno do gênero.
Bastos (2009) considera os artistas universitários da atualidade como protagonistas de
um sertanejo muito pop, que mistura elementos de rock, axé, pagode e mesmo da tradicional
música caipira.
Nesse sentido, é possível observar que o gênero sertanejo vem se reconstruindo
constantemente: cantores, agentes e a própria indústria musical vem contribuindo para que
haja crescimento, renovação e um alcance cada vez maior e mais diverso de público.
Assim, a música sertaneja universitário no mercado online, apresenta seu crescimento
em função do alcance das redes sociais aos mais diversos tipos de público.
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O mercado online de música tem tido sua evolução pautada no desenvolvimento
tecnológico. O público que ouve música do estilo sertanejo universitário geralmente tem
acesso por sites gratuitos ou compram por sites de venda.
Os processos de divulgação e comercialização podem ser administrados pelas
gravadoras ou pelos próprios artistas. Um fato incontestável é o aumento da distribuição de
arquivos de áudio que muitas vezes podem ser obtidos por meio de downloads ou arquivados
em mídias digitais. (BANDEIRA, 2004).
A cadeia produtiva está estruturada em produtores e consumidores, onde é possível
verificar a existência de um menor número de intermediários, custos reduzidos e grande
flexibilidade quanto à disseminação de novas músicas e artistas.
O cenário da música online demonstrou um resultado positivo e, no ano de 2012
apresentou um crescimento de 0,3% em seu faturamento, sendo considerado o maior ao longo
de 12 anos onde eram obtidas apenas quedas nos registros. (PILL, 2014).
Pill (2014), também ressalta que no Brasil as vendas de músicas online apresentaram
um crescimento de 83% em 2012 e representaram 28% das vendas das músicas gravadas. Fato
significativo para a indústria musical.
5. Metodologia
Para Fonseca (2002), metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem
percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo. O presente trabalho possui como
objeto de estudo a música sertaneja e as estratégias de marketing nas mídias sociais
empregadas a ela para sua comercialização.
Considerando os objetivos propostos, os tipos de pesquisa que foram utilizadas são a
pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva. Segundo Gil (2010), pesquisa bibliográfica é
elaborada com base em material já publicado, inclui material impresso e digital. Para
Gonsalves (2011), pesquisa exploratória é aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento e
esclarecimento de ideias, com o objetivo de oferecer uma visão panorâmica, e também cita
que a pesquisa descritiva objetiva esclarecer as características de um objeto de estudo.
O instrumento para coleta de dados foi o questionário. O mesmo foi enviado por e-mail
a 27 divulgadores de música sertaneja sendo que todos retornaram ao pesquisador.
Para interpretar os dados, foi utilizada a análise de conteúdo, método que divide o texto
em temas principais e também a carga da enunciação, pois, segundo BARDIN (2011, p.105)
“o próprio estilo–expressões, palavras, fins de frases – nas suas variações, está carregado de
significações.”
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Foi utilizado o software Excel 2007 para a editoração dos questionários os quais, desta
forma, puderam conter todas as respostas obtidas nos questionários a fim de facilitar a análise
e interpretação dos dados.
6. Resultados e discussões
Foi observado inicialmente o perfil dos entrevistados, conforme a FIG.1, 22% deles
situam-se na faixa etária entre 18 a 25 anos; 26% estão entre 26 a 33 anos; 22% entre 34 a 41
anos; 19% entre 42 a 49 anos e 11% estão entre 50 a 57 anos.
Figura 1- Faixa etária dos profissionais
0%
11%
22%

18 a 25 anos
26 a 33 anos

19%

34 a 41 anos
42 a 49 anos
50 a 57 anos
26%

Acima de 58 anos

22%

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
O nível de escolaridade dos divulgadores de música sertaneja tem aumentado com o
tempo, onde décadas atrás a música sertaneja era característica de famílias pertencentes ao
meio rural e que possuíam um baixo grau de instrução. Atualmente, este mercado tem ganhado
cada vez mais profissionais capacitados como é possível observar na FIG. 2, indicando que
35% possuem ensino médio completo; 27% possuem ensino superior completo e 19% ensino
superior incompleto.
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Figura 2 - Nível de escolaridade dos profissionais
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Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Quanto ao estado onde os entrevistados residem, observa-se de acordo com a FIG. 3
que, 22% residem no estado de Goiás; 26% em São Paulo; 45% em Minas Gerais e 7% no
Mato Grosso do Sul.
Figura 3 – Estado em que residem os profissionais

7%
22%
Goiás
São Paulo
Minas Gerais
45%
26%

Mato Grosso do Sul

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
Buscou-se conhecer a atuação profissional dos entrevistados e, de acordo com as
respostas obtidas, 11% são produtores culturais; 22% divulgadores musicais; 30% radialistas

ISBN: 978-85-5806-000-4

e divulgadores musicais; 8% são agenciadores de artistas sertanejos; 22% são blogueiros e,
7% são cantores.
Figura 4 - Atuação profissional
Produtor cultural
7%

11%
Divulgador musical

22%
22%

Radialista e divulgador
musical
Agendador de artistas
sertanejos

8%

Blogueiro
30%

Cantor

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
Ao questionar sobre a importância das redes sociais no desenvolvimento do trabalho,
todos os entrevistados consideram que estas são de grande importância para a realização e
continuidade dos trabalhos.
Perguntados sobre os benefícios que as mídias digitais podem trazer aos artistas, a FIG.
5 demonstra que esta forma de divulgação pode gerar reconhecimento (37%); formação de
platéia (22%); divulgação gratuita (19%); realização de shows (7%) e promoção dos músicos
(15%).
Observa-se, então, que as mídias digitais são uma forma de promoção do artista que
pode atingir públicos diversificados e de várias localidades.
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Figura 5 – Benefícios que as redes sociais proporcionam aos artistas
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Fonte: Dados da pesquisa (2015)
96% dos entrevistados afirmam que as mídias sociais colaboram com a divulgação da
música sertaneja. O resultado demonstra a importância das mídias sociais no cenário musical.
Figura 6 – Contribuição das mídias sociais para a divulgação da música sertaneja.

4%

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Indiferente
Discordo parcialmente
Discordo totalmente
96%

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
Para os entrevistados, a internet contribui para a divulgação de novas duplas sertanejas,
pois podem ser acessadas facilmente e divulgadas ou redistribuídas por meio de equipamentos
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eletrônicos que tornam os artistas e suas músicas ouvidas em diversos lugares sem gerar custos
para as duplas.
As ferramentas de marketing contribuem de maneira ímpar para a divulgação da música
sertaneja ao produzir efeitos positivos, divulgando músicos desconhecidos (22%); ao firmar
parcerias com sites (59%); promover eventos culturais que vão além da rede virtual (4%) e
associar a música a produtos de grande divulgação na mídia (15%).
Assim, ao utilizar as ferramentas de marketing para a divulgação da música sertaneja,
é necessário que se realize primeiramente um planejamento de marketing eficiente para que
seja possível construir a imagem do artista sertanejo e posteriorimente, lança-lo no mercado
da música para estimular parcerias.
Figura 7- Contribuição do marketing na divulgação da música sertaneja

Divulgando músicos
desconhecidos

15%
22%
4%

Firmando parcerias com
sites
Promovendo eventos
culturais que vão além da
rede virtual
59%

Associando a música a
produtos com grande
divulgação na mídia

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
Quanto às formas de divulgação da música sertaneja, 70% são feitas por redes sociais;
15% por mídias tradicionais e outros 15% por outras formas com a divulgação em sites do
gênero que são voltados exclusivamente para a divulgação de novos artistas ou músicas.

ISBN: 978-85-5806-000-4

Figura 8 – Formas de divulgação da música sertaneja
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Fonte: Dados da pesquisa (2015)
Ao questionar aos entrevistados se as redes sociais são capazes de alavancar um artista
sertanejo em meio às mídias tradicionais, o resultado expresso na FIG. 9 demonstra que, 62%
concordam totalmente e 38% concordam parcialmente.
Figura 9 – Alavancagem de um aritista sertanejo nas redes sociais em relação às mídias
tradicionais.

Concordo totalmente

38%
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Indiferente
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Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Discordo totalmente

Quanto ao posicionamento da música sertaneja sobre o uso das redes sociais para sua
propagação, todos os entrevistados acham que as redes sociais devem ser usadas, pois trazem
inúmeros benefícios ao gênero e aos artistas, sejam estes novos ou conhecidos do grande
público.
Foi perguntado aos entrevistados qual o maior canal digital de divulgação da música
sertanejana na atualidade e, de acordo com o FIG. 10, os blogs são os que mais exercem
influencia na divulgação de música sertaneja. Este fato pode ser atribuido em função de que
os blogs são produzidos por personalidades conhecidas na mídia e que, por este motivo,
acabam influenciando o público. Outros canais como o Youtube e Facebook também foram
lembrados.
Figura 10 - Maior canal digital de divulgação da música sertaneja

31%

Twitter
Youtube

46%

Facebook
Whatsapp
Instagran
Blog
23%

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
Questionados se o mercado da música sertaneja tem feito bom uso das redes sociais,
23% dos entrevistados concordam totalmente; 62% concordam parcialmente e 15% discordam
parcialmente. É fato que as redes sociais possuem uma infinidade de recursos que são pouco
explorados ou não são utilizados em toda sua potencialidade.
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Figura 11- O mercado da música sertaneja tem feito um bom uso das redes sociais
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Fonte: Dados da pesquisa (2015)
Por fim, perguntou-se aos entrevistados se eles acreditam que há uma desvalorização
da música sertaneja que surgem nas redes sociais e, 77% dos participantes acham que a música
que aparecem por meio de redes sociais não é desvalorizada devido ao fato de rapidamente
atingir o grande público. Entretanto, 23% consideram que pode haver uma desvalorização da
música e dos artistas que podem emergir rapidamente e depois cair no esquecimento.
Observa-se ao final do estudo que a música sertaneja pode avançar no uso das mídias
digitais para ampliar seu alcance e fazer parte da vida de pessoas de diversas classes sociais.
Verifica-se que este tipo de tecnologia interfere cada vez mais no cotidiano e passa a fazer
parte de momentos que são marcados por letras que falam de amores ou contam histórias de
vida. É comum verificar em redes sociais trechos de músicas sertanejas que são retiradas de
sites, blogs ou redes sociais e replicadas milhares de vezes por meio de compartilhamentos.
Neste sentido, as redes sociais reforçam sua importância para o crescimento do cenário da
música sertaneja, divulgando e abrindo novos caminhos às novas duplas ou ampliando o
campo de atuação daquelas já existentes.

7. Considerações finais
Este trabalho permitiu verificar quais são os impactos das redes sociais para a
comercialização da música sertaneja. O avanço da internet permitiu a expansão do gênero, seja
por meio de downloads, sites de venda, blogs, e até mesmo a exibição de vídeos produzidos
pelos própios cantores. Tudo isto favorece para o reconhecimento por parte do público.
ISBN: 978-85-5806-000-4

Para os profissionais que participaram da pesquisa, as mídias digitais são uma
ferramenta de grande importância para a música sertaneja, pois, se tem ganhado cada vez mais
adeptos e conquistado pessoas nas mais diversas faixas etárias. É importante ressaltar que a
evolução que o gênero sofreu durante os últimos anos, contribuiu para maior aceitação por
parte do público jovem. Também é possível observar que o grau de instrução por parte dos
profissionais responsáveis para a divulgação da música sertaneja tem aumentado ao longo do
tempo, o que contribui para que o trabalho possa ser feito de forma profissional.
As redes sociais de fato contribuem para a disseminação do trabalho das duplas
sertanejas, pois possibilita que novos artistas possam divulgar seu trabalho em um custo
relativamente baixo, com grande potencial para atingir o público-alvo. Desta forma, constatouse que existem blogs especializados no gênero sertanejo, onde é a maior fonte de divulgação,
e é seguido de perto pelo o Youtube e Facebook. O compartilhamento de conteúdo nestas redes
sociais é de fundamental importância para o sucesso.
A aplicação do marketing, somado com as mídias tradicionais exercem impacto na
divulgação do gênero, porém agora, pode-se contar com as mídias digitais, o que torna o
reconhecimento e aceitação por parte do público cada vez maior.
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Palavras-chave: Políticas Públicas, Segurança Pública, Pacto pela Vida.

1 Introdução
Um dos principais desafios brasileiros tem sido a Segurança Pública. É sabido que a
questão da violência não exclusiva da segurança pública, mas decorre de problemas de acesso
aos serviços, moradia, emprego e saúde, dentre outros.
Portanto, problemas tão complexos não podem ser de responsabilidade exclusiva da
polícia. Neste contexto, o Estado da Bahia implantou em 2011 o Programa Pacto pela Vida
(PPV).
Assim, este estudo buscou subsídios para responder o seguinte problema de pesquisa:
em que medida a implantação do PPV contribuiu para a melhoria da segurança pública, na
percepção de Policiais Militares do Comando de Policiamento Regional da Capital – Baía de
Todos os Santos (CPRC-B)?
Desse modo, como objetivo geral pretendeu-se verificar em que medida a execução do
PPV tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade no Estado da Bahia, na
percepção do efetivo policial militar pertencente ao CPRC-B.
Além disso, como objetivos específicos destacam-se: identificar quais as mudanças na
área da Segurança Pública resultantes da implantação do PPV até os dias atuais; analisar de que
maneira as ações desenvolvidas PPV impactam no desempenho das Forças Policiais da
Segurança Pública; e averiguar os resultados alcançados na área da Segurança Pública, a partir
da implantação do PPV.
Discutir o PPV torna-se importante para uma melhor compreensão do tema,
possibilitando a reflexão acerca do papel que cabe a cada profissional da Segurança Pública no
processo de execução de suas ações e como é necessário o compromisso de todos para com os
objetivos propostos.
No que concerne à metodologia desta pesquisa foi adotada uma abordagem descritiva,
traçada sob um prisma indutivo. Foi adotado um enfoque quali-quantitativo para realização das
necessárias aferições. Optou-se por um corte transversal para coleta dos dados, em 2014.
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Foram utilizadas pesquisas bibliográfica e documental, e de levantamento, através de
material já publicado. Foi realizada pesquisa de campo junto à amostra estabelecida, como
intuito de aplicar questionários sobre o tema aferido.
Visando alcançar o propósito da pesquisa, esse trabalho científico foi dividido em oito
seções, a saber: a primeira seção contemplou uma contextualização do assunto e dos aspectos
teórico-metodológicos. A segunda seção parte da concepção dos conceitos existentes acerca de
temática política pública.
Na terceira seção faz-se uma construção histórica da Política Nacional de Segurança,
pós Constituição de 88, até a chegada do Pronasci. A quarta seção tratou dos Planos Estauais
de Segurança Pública. Na quinta seção discorreu-se sobre o objeto de estudo desta pesquisa, o
PPV.
Na sexta seção foi apresentada a metodologia de pesquisa adotada. A seção seguinte, a
sétima, contempla a apresentação dos resultados da pesquisa.
Finalmente, na oitava seção, apresentamos as considerações finais acerca do trabalho.
2 Políticas públicas
Como falar sobre política pública sem antes estabelecer conceitualmente o seu
significado? A concepção do conceito de políticas remete ao princípio do termo que o originou.
Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, p. 7):
O termo “política” prenuncia uma multiplicidade de significados, presentes nas
múltiplas fases históricas do Ocidente. Em sua acepção clássica, deriva de um adjetivo
originado de polis – politikós – e refere-se à cidade e, por conseguinte, ao urbano, ao
civil, ao público, ao social.

Ao escolher o que fazer ou não fazer, diante de uma situação, o governo está
determinando o caminho a ser seguido por todos os seus órgãos, na busca de uma mudança
social. “Política pública é tudo que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de
suas ações e omissões” (AZEVEDO apud CARDOSO; JÚNIOR, 2006, p. 32).

2.1 Políticas públicas de segurança

É sabido que a violência contemporânea Envolve questões sociais, culturais,
educacionais, estruturais e econômicas, entre tantas outras, que extrapolam a ação da polícia.
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Pautar-se por metas claras e definidas a serem alcançadas através de medidas
confiáveis para avaliação desses objetivos e pelos meios disponíveis para sua
realização de forma democrática. A condição desejável a ser perseguida pode consistir
na redução de alguns tipos de crimes específicos a um custo razoável para sua
implantação (BEATO FILHO, 1999, p. 15).

Na perspectiva de uma política de Estado, a política de segurança pública, para obter
êxito, necessita estimular a participação e a contribuição da sociedade.
3 Política nacional de segurança pública
3.1 Da Constituição de 88 ao PRONASCI
A chamada “Constituição Cidadã” (BRASIL, 1988), promulgada em 1988, estabeleceu
a segurança pública como “dever do Estado e responsabilidade de todos”.
Trata-se, pois, a política pública, de uma estratégia de ação, pensada, planejada e
avaliada, guiada por uma racionalidade coletiva na qual tanto o Estado como a
sociedade desempenham papéis ativos. Eis porque o estudo da política pública é
também o estudo do Estado em ação (Meny e Toenig) [...]. (PEREIRA, 2009, p. 96).

Em 1995, o Governo Federal cria, dentro da esfera do Ministério da Justiça (MJ), a
Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública (Seplanseg), primeiro
órgão voltado à articulação de ações nacionais referentes à temática.
Ainda naquele ano, é regulamentado o Conselho Nacional de Segurança Pública
(Conasp), que possuía dentre suas finalidades, formular a Política Nacional de Segurança
Pública.
A Seplanseg foi convertida, em 1997, em Secretaria Nacional de Segurança Pública
(Senasp) e iniciou no país um processo de padronização de técnicas e procedimentos jamais
vistos. Segundo Soares (2007).
Importantes esforços foram feitos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública
(Senasp) na direção certa: o estabelecimento de condições de cooperação entre as
instituições da segurança pública; o apoio a iniciativas visando à qualificação policial;
o investimento (ainda que tímido) na expansão das penas alternativas à privação da
liberdade; o desenvolvimento de perspectivas mais racionais de gestão, nas polícias
estaduais e nas secretarias de segurança, através da elaboração de planos de segurança
pública, nos quais se definissem metas a alcançar. (SOARES, 2007, p. 84-85).

As contribuições da Senasp foram marcantes também na área da capacitação
profissional, para Soares (2007, p. 91), “Restaram, como contribuições mais significativas para
a segurança pública [...] os esforços envidados pela Senasp em favor da qualificação policial,
com cursos à distância e presenciais [...]”.
Surgiu, em 2000, o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), dirigido para o
enfrentamento da violência, buscando aperfeiçoar as ações dos órgãos de segurança pública.
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O Plano Nacional de Segurança Pública de 2000 é considerado a primeira política
nacional e democrática de segurança focada no estímulo à inovação tecnológica; alude
ao aperfeiçoamento do sistema de segurança pública através da integração de políticas
de segurança, sociais e ações comunitárias, [...]. (LOPES, 2009, p. 29).

Para dar sustentabilidade financeira ao PNSP, foi instituído, no mesmo ano, o Fundo
Nacional de Segurança Pública (FNSP), com o propósito de apoiar projetos na área de
segurança pública e prevenção à violência.
Em 2003, ocorreu a criação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que busca
estabelecer a implantação do monitoramento dos resultados alcançados e a promoção das ações
e políticas de segurança pública. O SUSP foi regulamentado, em 2007, pelo Programa Nacional
de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).
3.2 PRONASCI
O Pronasci foi instituído por lei em outubro de 2007. Seu objetivo é articular as ações
de segurança pública, de forma transversal e integrada para a prevenção, o controle e a repressão
da criminalidade, visando à melhoria da segurança pública.
O Pronasci tem também o mérito de valorizar a contribuição dos municípios para a
segurança pública, rompendo os preconceitos restritivos, oriundos de uma leitura
limitada do artigo 144 da Constituição – contribuição que não se esgota na criação de
Guardas Civis; estende-se à implantação de políticas sociais preventivas. (SOARES,
2007, p. 92).

Considerando as características da violência letal no Brasil, o Pronasci formulou quatro
focos prioritários para os projetos e ações a serem desenvolvidas, são eles: o foco etário, o foco
social, o foco territorial e o foco repressivo.
Convém destacar que o Pronasci estabeleceu a avaliação e acompanhamento de suas
ações. Esse monitoramento é realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela sociedade,
principal interessada. Sobre isto, Soares (2007) afirma:
Especialmente positiva também é a identificação da instituição responsável pela
avaliação do programa, assim como a designação de agentes locais de avaliação – o
que significa que haverá investimento na construção de indicadores e no
desenvolvimento de métodos de avaliação. (SOARES, 2007, p. 93).

Já como reverberação das ações do Pronasci, em 2009, o Ministério da Justiça realizou
em Brasília a etapa nacional da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (1ª CONSEG),
que resultou em uma relação de 10 princípios e 40 diretrizes orientadores da política nacional
de segurança.
Desta forma, o Pronasci conseguiu consolidar suas ações e construir um consenso com
os Estados acerca de suas virtudes e os benefícios que produziria para o país e para cada estado,
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particularmente, influenciando diretamente na consecução das políticas de segurança dos entes
federativos.
4 Planos estaduais de segurança pública
4.1 PLANESP 2008-2011
A Bahia aderiu ao Pronasci em 2007, o que foi materializado através da criação do Plano
Estadual de Segurança Pública (Planesp) 2008-2011, conforme afirmam Dias, Silva e Cordeiro
(2011), cujas ações voltaram-se principalmente para o reaparelhamento dos órgãos policiais.
Nesse período houve a padronização e ampliação da frota, a aquisição de aeronaves e
de veículos para Defesa Civil, além de armamentos e equipamentos. (BAHIA, 2011a, p. 12).
O Planesp 2008-2011 apresentou o fortalecimento das Áreas Integradas de Segurança
Pública (AISP), que se fundamentava na divisão territorial, com a definição de circunscrições
únicas para atuação das polícias.
4.2 PLANESP 2012-2015
Para definição de caminhos para o período de 2012 a 2015, a análise dos principais
indicadores criminais foi o ponto inicial, culminando em um profundo diagnóstico da
criminalidade e suas principais causas na Bahia, do que se destacou existência de uma
concentração de CVLI em determinada localidades.
Existe uma concentração mais efetiva dos registros de Crimes Violentos Letais
Intencionais em 20 dos 417 municípios baianos, exigindo do poder público medidas
urgentes, prioritárias e específicas para as comunidades desses municípios. (BAHIA,
2011a, p. 15.).

Durante o planejamento estratégico, surgiu a necessidade de fortalecimento da cultura
e dos processos internos de monitoramento, acompanhamento e controle. Através do PPV, a
excelência da gestão passou a ser buscada e aferida por meio da obtenção dos resultados,
conforme se detalha a seguir.
5 Pacto pela vida
5.1 Origem em Pernambuco: breve relato
Antes, pois, de chegar à Bahia, o PPV surgiu como modelo de gestão na segurança
pública em Pernambuco, com foco na redução dos homicídios.
Algumas ações estruturadoras para a execução do pacto foram a criação da Assessoria
Especial para a área de Segurança Pública, a contratação de um pesquisador com experiência
na área para ocupar o cargo de assessor e as primeiras reformas institucionais nas polícias.
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A primeira tarefa da recém-criada Assessoria do Governador para a Área de
Segurança Pública foi a coordenação do processo de elaboração de dois produtos: um
diagnóstico sobre a violência no estado e, com base nesse diagnóstico, um Plano
Estadual de Segurança Pública (PESP-PE 2007). (RATTON; GALVÃO;
FERNANDEZ, 2014, p. 13).

Foi estabelecida a meta de reduzir em 12% os CVLI. Desde a implantação em 2007 do
PPV, diminuiu, até 2013, em 39,10% a taxa de CVLI, tornando-se um caso de sucesso na área
da segurança pública, influenciando na estruturação do plano baiano.
5.2 Pacto pela vida dos baianos
5.2.1 Antecedentes
Durante a fase de estudos para elaboração de ações na área, o governo do Estado
constatou, através da realização de uma pesquisa, um elevado grau de insatisfação da população
com a segurança pública, 45% como pior área.
Destaca-se que a taxa de homicídios na Bahia, em 2010 (34,4 por 100.000 habitantes),
era mais elevada do que a do Nordeste (34,2) e a do Brasil (26,0).
Some-se ainda a baixa efetividade da contenção ao crime na Bahia. Em 2009, dos
indivíduos denunciados à polícia, apenas 1,3% chegavam a ser presos em cumprimento de pena.
Diante desse panorama o Poder Público Estadual viu-se impelido a agir e foi buscar
exemplos de ações exitosas para elaboração do seu plano de segurança.
5.2.2 Efetivação do PPV
E assim, em 06 de junho de 2011, é lançado, oficialmente, o PPV, regulamentado pela
Lei n.º 12.357, de 26 de setembro de 2011, que criou o Sistema de Defesa Social da Bahia
(BAHIA, 2011b).
Baseado em seus princípios estruturadores de participação ativa, prevenção social e
repressão qualificada, transversalidade, integração e territorialidade, o PPV estabeleceu suas
principais estratégias para alcançar seus objetivos:
-

Articula

ção entre Segurança Pública e Direitos Humanos, tendo como principal meta a garantia
do direito à vida;
-

Ênfase

na prevenção social da criminalidade combinada com o enfrentamento qualificado,
baseado na inteligência, informação, tecnologia e gestão;
Ações sociais de segurança pública, executadas por todas as secretarias de Estado de
forma transversal e não fragmentada;
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Adoção de mecanismos de gestão, monitoramento e avaliação em todos os níveis de
execução das Políticas Públicas de Segurança;
Participação e controle social desde a formulação das estratégias até a execução das ações de
todas as áreas que compõem o Pacto.
5.2.3 Principais características
O Programa apresenta um inédito modelo de gestão com a criação de diversas instâncias
que se relacionam, conforme abaixo.
Figura 01 - Modelo de Gestão da segurança pública implantado pelo PPV

Fonte: BAHIA. SSP (2011)
O Comitê de Governança é responsável pela formalização das principais diretrizes
estratégicas. O Comitê Executivo pela promoção da articulação entre os processos de
planejamento, implantação, monitoramento e avaliação das ações do programa. As Câmaras
Setoriais são incumbidas de propor e definir diretrizes e políticas setoriais.
O Núcleo de Gestão atua na concepção e execução dos processos de monitoramento de
resultados e de avaliação do programa, além do assessoramento técnico aos Comitês e às
Câmaras.
A sociedade encontra-se em uma posição de sustentação de todo o modelo, pois, a sua
participação é constante, através das câmaras, e desta forma, fortalecem todas as ações
desenvolvidas.
Ainda na figura acima, percebe-se um novo elemento. São as Regiões Integradas de
Segurança Pública (RISP), que compreendem um conjunto de AISP. São 08 Regiões
Integradas. 03 na Capital, 01 na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e mais 04 no interior.
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Sendo o propósito maior deste programa a preservação de vidas, naturalmente, o CVLI
foi definido como o seu principal indicador de resultado. Para o ano de 2014, foi estabelecida
como meta a redução de 6% nos índices de CVLI.
O PPV diversificou ao apresentar em seu bojo outra ferramenta gerencial, de
reconhecimento do mérito, o Prêmio por Desempenho Policial (PDP), que foi Instituído pela
Lei n.º 12.371/2011 (BAHIA, 2011c). Esta norma estabeleceu as regras para concessão do
referido prêmio, que varia entre R$ 2,8 mil e R$ 4 mil.
Em 2014, no mês de abril, 27 000 policiais foram beneficiados financeiramente como o
pagamento do primeiro PDP, pois, em 2013, a Bahia registrou uma redução de 7,6% dos CVLI,
em comparação ao ano anterior, acima da meta de 6% estabelecida. Em Salvador a redução foi
ainda maior, de 10,7% e na RMS chegou a 12,7%.
5.2.4 Outras contribuições
Desconsiderando os investimentos tradicionais em aparelhamento dos órgãos da
segurança pública, bem como os relacionados à contratação de novos policiais, a seguir, de
acordo com informações do Núcleo de Gestão do programa, são apresentados mais algumas
realizações pioneiras atribuídas ao PPV:
•

Implantação de 17 Bases Comunitárias de Segurança em todo o Estado, sendo 11 na
capital e 06 no interior;

•

Implantação de duas Centrais de Flagrantes em SSA: 5ª Delegacia Territorial
(DT)/Periperi e 1ª DT/Barris;

•

Implantação de Delegacias de Homicídio: Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro e Vitória
da Conquista;

•

Instalação de dez Centros Integrados de Comunicação (CICOM), além de 73 estações
repetidoras;

•

Lançamento do “baralho do crime” que contém fotos dos principais suspeitos de
participação em crimes, com ordens de prisão não cumpridas;

•

Criação de um Núcleo de Inteligência do sistema prisional;

•

Inauguração do Conjunto Penal de Eunápolis, 452 vagas, e de Feira de Santana, 608
vagas;

•

Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas (CAPS AD
Gregório de Matos) - no Pelourinho (AISP 1);
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•

Realização de convênio com 10 comunidades terapêuticas, em 09 municípios baianos,
para atendimento a pessoas com transtornos decorrentes de uso abusivo de substâncias
psicoativas e dependentes químicos.
6 Metodologia
6.1 A pesquisa
A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado e desenvolvido de acordo

com as normas da metodologia científica, sobre um tema ou uma situação problema. Por um
prisma mais filosófico, Minayo (1993) considera a pesquisa como:
Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma
atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo
intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva
da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e
dados. (MINAYO, 1993, p. 23).

Considerando os objetivos estabelecidos, este estudo pretendeu verificar em que medida
a execução do PPV tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade na Bahia, sob
o prisma dos policiais militares que atuam no CPRC-B. Assim, esta pesquisa pode ser
classificada como descritiva, pois precisou observar, registrar, correlacionar e descrever o PPV,
bem como sua execução. E para sua realização, o método indutivo foi norteador das ações
desenvolvidas.
Neste estudo, na coleta de dados, os dados, primários e secundários, foram obtidos
através da observação, entrevistas, questionários, pesquisas bibliográficas e documentais, e de
levantamento de campo, através de material já publicado, além das informações coletadas junto
à própria amostra.
Neste trabalho, optou-se por um corte transversal para coleta dos dados, em 2014, na
amostra definida.
Os questionários foram elaborados pela autora com perguntas fechadas, 20 no total e
foram respondidos por 330 policiais militares que trabalhavam no CPRC-B, nesta capital.
Foram realizadas entrevistas individuais com policiais militares da amostra, bem como
com servidores civis da própria SSP e do Núcleo de Gestão do PPV.
Pela especificidade do objeto de estudo, um fenômeno social, esta pesquisa adotou o
procedimento não-experimental, onde os aspectos de interesse da pesquisa foram observados
ou mensurados como ocorrem naturalmente.
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Esta pesquisa adotou um enfoque quali-quantitativo. Em razão do objeto de estudo deste
trabalho, a utilização de abordagens mistas possibilitou o uso de ferramentas de ambas as
perspectivas.

6.2 População e amostra
Esta pesquisa declinou-se sobre a população de policiais militares do CPRC-B, o que
gira em torno de 1 900 policiais militares. Este comando regional alcançou a redução de CVLI
na aferição de 2014, em quatro de suas seis AISP, sendo que a AISP 08/CIA atingiu uma
redução de -44,3%, segundo dados oficiais divulgados pela SSP.
Para delimitação da amostra foi utilizada a fórmula apresentada por Cerqueira, Rosário
e Morais (2014, p. 48), chegando-se a uma amostra de 330 policiais militares. Os questionários
foram preenchidos anonimamente, por aqueles que consentiram em participar da pesquisa, no
mês de novembro de 2014.
7 Análise dos dados
De acordo com os questionários aplicados, verificou-se na amostra, fruto da análise das
07 primeiras questões, a participação de policiais militares da atividade operacional, 74%, e
também da administrativa, 26%. Os respondentes, homens, 78% e mulheres, 22%, são do nível
operacional até o gerencial. Os Soldados, corresponderam a 68% da amostra.
As 13 questões seguintes do questionário foram construídas de forma afirmativa, sob o
olhar das diretrizes e pilares do PPV (04) e sobre fatos concretos (09), já elencados neste
trabalho. Entre as opções para escolha dos respondentes havia a concordância à afirmação
exposta, a concordância parcial, a não concordância, ou a declaração de não ter opinião sobre
o assunto.
Em relação aos pilares, as questões obtiveram percentual de concordância que variaram
entre 54% e 75%. Estes números são ainda maiores se forem considerados também a parcela
de concordância parcial, atingindo até 93%.

Gráfico 5 – Questão 9: Uma Política Pública de Segurança para obter êxito necessita
adotar estratégias com ênfase na prevenção social da criminalidade combinada com o
enfrentamento qualificado, baseado na inteligência, informação, tecnologia e gestão
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Fonte: Pesquisa de campo (2014)
Gráfico 6 – Questão 11: A melhoria da Segurança Pública perpassa necessariamente
pelo âmbito social. É fundamental a adoção de ações de prevenção social, que sejam executadas
por diversas Secretarias de Estado, voltadas para a população vulnerável das áreas identificadas
como críticas em termos de criminalidade, de modo a reafirmar direitos e dar acesso a serviços
públicos indispensáveis

Fonte: Pesquisa de campo (2014)

Os princípios norteadores do PPV e a metodologia de estabelecimento de metas, bem
como de processos de acompanhamento e controle destas também foram submetidos à
apreciação e obtiveram mais de 86% de concordância (total e parcial). Isto coaduna com o
pensamento de Beato Filho (1999), quando ele afirma que a existência de metas claras e
definidas contribui para o alcance dos objetivos proposto.
As afirmações atinentes aos pontos relevantes trazidos pelo PPV, nove no total, no
acumulado total e parcial, atingiram, no mínimo, 74% de concordância.
Convém destacar que quanto ao PDP foi obtido um índice relevante de rejeição, quando
comparado os mesmo percentuais de não concordância das demais afirmações. 21% dos
respondentes discordam que a criação do PDP tenha contribuído para melhoria da segurança.
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Finalizando o questionário, foi perguntado ao respondente se ele tinha conhecimento
das informações sobre o PPV, trazidas pelo questionário. A resposta positiva dada por 66%,
demonstrando que ainda há uma lacuna de esclarecimentos a ser preenchida.

8 Considerações finais

A evolução é um processo contínuo e constante na sociedade, à medida que ela se
moderniza também evoluem os problemas que envolvem a consciência social.
Foi constatado durante a pesquisa bibliográfica que a segurança pública tornou-se um
dos pontos centrais, nos últimos 20 anos, na pauta política brasileira, com um aumento
considerável de gastos e de implantação de novas estratégias para o setor.
O surgimento da Seplanseg, que posteriormente tornou-se a Senasp, a implantação da
Conasp, do Plano Nacional para a área e do Fundo Nacional, culminando com o SUSP e o
Pronasci, foram fatos marcantes e que caracterizaram o início de processo de transformação
política na área da segurança publica.
Nesse prisma, o Pronasci surgiu como uma proposta de segurança cidadã, articulando
políticas de segurança com ações sociais e priorizando a prevenção, buscando, desta forma,
atingir as causas da violência.
Cardia (2006) afirma que se a política de intervenção busca romper um círculo vicioso
de socialização de práticas de violência que começam na família, a intervenção mais eficaz
parece ser aquela dirigida às famílias de maior risco.
No estado da Bahia, o cenário de violência e criminalidade não destoa dos demais
estados, por isto, foi buscar casos de sucesso na área para elaborar seu plano de atuação. O
Planesp veio no transcorrer dessa tendência nacional de casar ações de polícias com ações
comunitárias e instituiu o Sistema de Defesa Social, o qual abarcou o PPV.
O universo da pesquisa, o CPRC-B apresentou redução de seus índices de CVLI, após
a implantação do PPV. Embora essa diminuição não tenha atingido a totalidade das AISP que
o compõe, a grande maioria auferiu essa redução.
Os pilares do PPV obtiveram um resultado ainda mais expressivo, pois nas questões
fundamentadas neste ângulo obteve-se até 93% de concordância, considerando o acumulado
total e parcial.
Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as informações circulam com uma
velocidade nunca antes observada, a pesquisa apontou que 66% dos respondentes já conheciam
ISBN: 978-85-5806-000-4

as informações apresentadas sobre o PPV, demonstrando que policiais estão cada vez mais
atentos aos assuntos relacionados à sua atividade policial.
Com base nos resultados deste estudo, evidenciou-se de que maneira a implantação do
PP V contribuiu para a melhoria da segurança pública, na percepção de Policiais Militares do
Comando de Policiamento Regional da Capital – Baía de Todos os Santos.
Entretanto, é perceptível também a necessidade de análise mais aprofundada da política,
com a finalidade de serem revistas algumas práticas, como por exemplo, a forma como o PDP
é aferido e, consequentemente, os critérios adotados para pagamento dessa premiação.
Considerando as exaustivas afirmações neste estudo, sobre a importância das ações
públicas voltadas para atendimento das demandas sociais no processo de enfrentamento à
criminalidade e à violência, desponta também a conveniência de uma avaliação mais
aprofundada, relativa aos dados apresentados no tocante ao programa de combate às drogas,
“Crack é possível vencer” e às implantações das Bases Comunitárias de Segurança, posto que
as questões relativas a esses assuntos obtiveram percentuais menores, quando comparados aos
demais tópicos abordados.
Não há mais como extinguir o monitoramento das ações na área, bem como o
estabelecimento de metas a serem alcançadas. Da mesma forma que o controle da violência e a
promoção do bem-estar social não serão possíveis sem a adoção de ações pautadas nos
princípios de participação ativa, prevenção social e repressão qualificada, transversalidade,
integração e territorialidade.
A peleja contra a violência está intrinsicamente associada à participação popular, que
pode ser incentivada, mas não instaurada pelo Estado e à união dos Poderes e órgãos integrantes
do sistema de Segurança Pública, o que demanda tempo para adaptação de costumes arcaicos
aos novos modelos metais.
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1. Introdução
Este artigo objetiva diagnosticar o nível de satisfação dos colaboradores da empresa
familiar Tech Med, compreendendo suas necessidades, propondo ações de melhorias para o
bem estar e motivação da equipe e consequentemente reduzindo o Turn Over da organização.
A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta importante na gestão de pessoas,
é um indicador do grau de satisfação e ou insatisfação dos colaboradores nas organizações. Esta
atividade é uma pratica comum na maioria das empresas focadas e preocupadas com a opinião
dos colaboradores. A partir do diagnostico das informações coletadas, as organizações tem
possibilidades e condições de implantar programas eficazes, ações de melhorias continuas
voltadas as reais necessidades dos colaboradores e principalmente retê-lo na empresa,
reduzindo gastos com Turn Over.
A pesquisa de clima organizacional é uma ação preventiva para tratativas de
insatisfações dos colaboradores, demostrando atenção e cuidado com o maior e mais precioso
bem das organizações “as pessoas”. Percebe se atualmente o aumento da rotatividade de
colaboradores nas organizações. O Turn over traz custos adicionais para as empresas como
Recrutamento,

treinamento

e alocação

de

profissionais

temporários,

redução

no

comprometimento e produtividade organizacional.
O investimento na pesquisa de clima organizacional é com certeza a caminho para o
sucesso e redução de Turn Over, transmitindo credibilidade, confiança e segurança aos
colaboradores, que consequentemente terão melhores desempenhos, maior produtividade,
comprometimento, satisfação e alegria no trabalho.
Na atual sociedade capitalista em que estamos inseridos é notória a preocupação das
organizações no aumento das vendas, competitividade no mercado, redução de gastos, aumento
de receitas, busca constante da lucratividade, e principalmente a conquista e manutenção da
confiança, fidelidade e a satisfação dos clientes e consumidores.
Atualmente o grande diferencial nas organizações esta na forma de condução da gestão
de pessoas, como ferramenta estratégica. As organizações que tem o foco e preocupação com
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seus colaboradores, que são os grandes e únicos responsáveis por todos os processos dentro das
empresas se destacam das demais.
Observando as pessoas em seu ambiente de trabalho principalmente em setores de
prestação de serviços, por exemplo, na padaria, no supermercado, shopping, hospitais, dentre
outros, nota se no atendimento a satisfação ou insatisfação do colaborador na organização que
se trabalha. É fácil o consumidor detectar de forma rápida e precisa se o colaborador esta feliz
e satisfeito com o trabalho, pela forma de tratamento, postura, simpatia, dentre outras
qualidades. A satisfação ou insatisfação do trabalhador reflete diretamente na produtividade, no
trabalho em equipe, na assiduidade, no turn over, no comprometimento, nos resultados e
principalmente na opinião e imagem positiva ou negativa que o consumidor, cliente, parceiro e
ou fornecedor terá da empresa representada por este profissional.
Segundo

Locke

(1976)

o

conceito

de

satisfação

no

trabalho:

É o estado positivo ou de prazer, resultando na avaliação positiva do trabalho do indivíduo.
Constata se que o colaborador satisfeito nas organizações resultara em maior produtividade e
desempenho.
Chiavenato (1997) define o clima organizacional como sendo o conjunto de
propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho percebido, direta ou indiretamente, pelos
indivíduos que vivem e trabalham neste ambiente e que influencia a motivação e o
comportamento dessas pessoas.
Assim, o clima organizacional é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma
empresa, em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, tais
como políticas de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação,
valorização profissional e identificação com a empresa (CODA, 1993).
De acordo com Mól o conceito de clima organizacional é a:
"maneira, positiva ou negativa, como os colaboradores, influenciados por fatores
internos ou externos à organização, percebem e reagem, num determinado momento, ao
conjunto de variáveis e fatores como as políticas, os procedimentos, usos e costumes existentes
e praticados pela organização" (MÓL, 2010, p. 8).
Para Coda (1992), a Pesquisa de Clima Organizacional é:
"um levantamento de opiniões que caracteriza uma representação da realidade
organizacional consciente, uma vez que objetiva retratar o que as pessoas acreditam estar
acontecendo em determinado momento na organização. Dessa forma, o papel deste tipo de
pesquisa é tornar claras as percepções dos funcionários sobre itens que, caso apresentem
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distorções indesejáveis, podem acabar afetando negativamente o nível de satisfação destes
funcionários na situação de trabalho" (CODA,1992).
Luz (2003) traz como indicadores do clima organizacional os seguintes: turnover,
absenteísmo, pichações nos banheiros, programas de sugestões, avaliação de desempenho,
greves, conflitos interpessoais e interdepartamentais, desperdícios de material e queixas no
serviço médico.
Neste estudo o indicador de Turn Over tem destaque pelo historico da empresa, pecebe
se uma rotatividade significativa de colaboradores. Dados comprovam que a média de turn over
do ano de 2014 foi de 5,9% e de 2015 ate o mes de junho esta em 4,9%.
Mandarine (2005, p.142) define turnover como o volume da flutuação de recursos
humanos nas empresas. O autor, ainda relata que seus índices elevados provocam reflexos
indesejados na organização. Tendo relevante importância pelo fato de implicar a entrada e a
saída de recursos humanos, o turnover, ou rotatividade de pessoal, pode gerar situações de
insegurança para atividade da empresa.
A definição do termo turnover, segundo Marras (2000, p. 66): “É o número de
empregados desligados da empresa num determinado período comparativamente ao quadro
médio de efetivos. A rotatividade é expressa por um número índice, que recebe o nome de
Índice de Rotatividade”.
Algumas causas que podem desencadear o Turn Over na organização:
Improdutividade, Relacionamento com a liderança e equipe, motivação, insatisfação
com o salario e beneficios, tedio no trabalho realizado, problemas pessoais, falta de
reconhecimento, ausencia de valorização profissional e de perspectiva de crescimento.

2. Materiais e métodos
O presente trabalho foi efetivado com 14 colaboradores da empresa Tech Med, matriz
situada em Goiânia - Go. A pesquisa foi desenvolvida em âmbito quantitativo, tendo em vista
uma perspectiva qualitativa, pois utilizou o programa Microsoft Excel apenas para a tabulação
dos dados coletados por meio dos questionários, já a análise da mesma considerou a satisfação
dos funcionários a partir de sua opinião individual, buscando, dessa forma, um produto final a
respeito do nível de satisfação de todos os funcionários que fizeram parte da pesquisa.
Considerando-se o critério de classificação proposto por Vergara (1990) quanto aos fins
e meios, tem-se: a) Quanto aos fins: trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório; b) Quanto
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aos meios: trata-se de uma pesquisa de campo. Entretanto, a partir da revisão bibliográfica
percebe-se que a pesquisa se enquadra enquanto exploratória e descritiva.
Os procedimentos metodológicos utilizados seguiram os passos abaixo:
Os dados obtidos foram através da aplicação de um questionário impresso, contendo
perguntas objetivas sobre as variáveis que afetam o clima organizacional: autonomia,
responsabilidade, realização profissional, quantidade e qualidade no trabalho, comunicação,
remuneração, carreira, relacionamento com gestores, relacionamento interpessoal, valorização
profissional, treinamento e desenvolvimento, estabilidade no emprego, condições físicas no
trabalho, imagem da empresa, trabalho em equipe, fatores motivacionais e uma questão
discursiva: Que sugestões você daria para tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar?
Buscando o diagnostico dos pontos fortes, os gaps (problemas) e oportunidades para a
implantação de melhorias na organização.
Litwin e Stinger (apud GONÇALVES, 1997) trazem a determinação do clima
organizacional através da medição do grau de motivação dos membros da mesma organização,
gerando um diagnóstico para saber onde será necessário haver mudanças.
Após a tabulação, consolidação e analise da pesquisa, foi apresentado pelo RH aos
colaboradores e diretores, de forma coletiva, buscando tratativas e sugestões de melhoria para
os gaps (problemas) encontrados. Propõe neste momento a construção de um plano de ação
para cada gap encontrado. O material elaborado foi realizado a quatro mãos: líderes e liderados.
A aplicação, consolidação, analise, apresentação e elaboração de plano de ação da pesquisa de
clima organizacional da empresa Tech Med aconteceram nos meses de maio e junho de 2015.
3. Resultados e discussão
Após consolidação e analise da pesquisa de clima aplicada, a empresa Tech Med obteve
resultados satisfatórios, nos quesitos:
a)

Autonomia: A empresa dá liberdade para o colaborador fazer o seu

trabalho da forma que considera melhor, exige um procedimento rígido para execução
das atividades pertinentes as suas funções e o próprio colaborador tem autonomia para
organizar sua rotina de trabalho para melhor aproveitamento de suas atividades;
b)

Responsabilidade: Todos os colaboradores responderam que cumprem as

responsabilidades que são destinadas à sua função, que consideram comprometidos com
suas atividades, que desempenha seu trabalho buscando obter resultados melhores do
que aqueles esperados pela empresa e todos os colaboradores consideram que é sua
responsabilidade contribuir para o sucesso da empresa;
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c)

Realização Profissional: Os colaboradores responderam que consideram

que seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional;
d)

Quantidade e Qualidade no trabalho: Todos colaboradores concordam

que a qualidade é mais importante que a quantidade do trabalho realizado;
e)

Comunicação: Os colaboradores se sentem seguros em dizer o que

pensam, as orientações que os colaboradores recebem sobre o trabalho são claras e
objetivas e a empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições
de seus funcionários;
f)

Carreira: O colaborador acredita na oportunidade de crescimento em sua

carreira na organização, se sentem aptos para assumir maiores ou mais
responsabilidades e oferece oportunidades para o colaborador no desenvolvimento e
crescimento profissional;
g)

Relacionamento com a Chefia: O colaborador se sente respeitado e

respeita o seu gestor, o gestor é receptivo a sugestões de mudanças e o colaborador
considera seu gestor um bom profissional;
h)

Relacionamento Interpessoal: Existe um relacionamento de cooperação

entre os departamentos da empresa;
i)

Valorização Profissional: O colaborador acredita que o seu potencial de

realização profissional tem sido adequadamente aproveitado e a empresa reconhece os
bons funcionários;
j)

Treinamento

e

Desenvolvimento:

A

empresa

investe

em

Treinamento/desenvolvimento para o colaborador ter um aprendizado contínuo e o
treinamento que o colaborador recebe o capacita a fazer bem o seu trabalho;
k)

Condições Físicas no Trabalho: Os colaboradores responderam que as

condições ambientais do seu local de trabalho são satisfatórias;
l)

Imagem da Empresa: Os colaboradores consideram a empresa um bom

lugar para se trabalhar, indicaria um amigo para trabalhar na empresa, os gestores da
empresa dão bons exemplos para os funcionários e a empresa é ética com seus
funcionários, clientes e parceiros;
m)

Trabalho em Equipe: Os colaboradores acreditam que os assuntos

importantes são debatidos em equipe e a empresa estimula o trabalho em equipe.
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Em resumo, nota se no questionamento abaixo, que o colaborador considera a empresa
um bom lugar para trabalhar.
Figura 1 – Satisfação do colaborador na organização

Portanto apresentou alguns gaps (problemas), que foram vistos como oportunidade de
melhoria e elaboração de plano de ação, segue abaixo:
a)

Autonomia: O colaborador não toma decisões pela empresa, estão

centralizadas nos diretores da organização. Plano de Ação: Alinhamento com a equipe,
buscando um equilíbrio na tomada de decisões dentro da sua atividade, tornando o
processo dinâmico e eficaz;
b)

Realização Profissional: Uma minoria de colaboradores demonstrou

insatisfação com a ocupação do cargo atual. Plano de Ação: O RH disponibilizará
atendimento aos colaboradores para traçar um plano de desenvolvimento e crescimento
profissional, que inclui orientação de perfil e Job Rotation no cargo de interesse;
c)

Quantidade e Qualidade no Trabalho: Alguns colaboradores demonstrou

insatisfação com relação ao volume de trabalho. Plano de Ação: Elaboração de módulos
de treinamento e aplicação, para acelerar o aprendizado dos novatos e posteriormente
realizar a divisão do trabalho;
d)

Comunicação: A comunicação da direção da empresa foi considerada

razoável pela percepção dos funcionários. Plano de Ação: Os diretores realizarão um
encontro semanal com os colaboradores para conversas de trabalhos ou outros assuntos,
buscando a aproximação da equipe e facilitando a comunicação;
e)

Remuneração: A maioria dos colaboradores respondeu que estão

insatisfeitos com o salario atual e que não considera a sua remuneração adequada ao
trabalho que realiza. Plano de Ação: Implantação do plano de cargos e salários na

ISBN: 978-85-5806-000-4

organização, desta forma os colaboradores visualizarão o caminho que terão que
percorrer para a conquista de um bom salario;
f)

Carreira: Uma minoria respondeu que gostariam de trabalhar em outro

departamento da empresa. Plano de Ação: O RH disponibilizará atendimento aos
colaboradores para traçar um plano de desenvolvimento e crescimento profissional, que
inclui orientação de perfil e Job Rotation no cargo de interesse;
g)

Valorização Profissional: Uma minoria respondeu que não se sente

valorizado pela empresa. Plano de Ação: Elaboração de campanha motivacional e
reconhecimento mensal dos colaboradores destaque;
h)

Treinamento e Desenvolvimento: O colaborador considera que o

treinamento inicial para a execução do cargo no departamento técnico pode melhorar.
Plano de Ação: Elaboração de módulos de treinamento e aplicação para acelerar o
aprendizado dos colaboradores iniciantes;
i)

Estabilidade no Emprego: A metade dos colaboradores respondeu que

não se sente seguro em relação à estabilidade de emprego e que os funcionários da
empresa não se sentem seguros quanto à estabilidade no emprego. Plano de Ação:
Alinhamento de diretrizes de trabalho: metas, produtividade, postura comportamental,
feedback, esclarecendo as duvidas, transmitindo segurança ao colaborador.

Percebe se que dentre os fatores avaliados o salário é um dos quesitos de insatisfação,
conforme ilustração abaixo:
Figura 2 – Satisfação do colaborador com o salário

Dentre os fatores motivacionais: salario, benefícios oferecidos na empresa, estabilidade
no emprego, relacionamento com a chefia, o trabalho realizado, a falta de opção de outro
emprego, ambiente de trabalho, prestigio da empresa, autonomia no trabalho, possibilidade de
treinamento, reconhecimento e chances de progresso profissional, os colaboradores
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responderam que o fator motivacional mais importante, é em primeiro lugar chances de
progresso profissional e segundo salario.
O questionário apresentou uma pergunta discursiva, Que sugestões você daria para
tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar? Segue as respostas dos colaboradores:
a)

Que os veículos da empresa tivesse ar condicionado, direção e som;

b)

Que a empresa investisse em ergonomia no trabalho;

c)

A implantação de um plano de cargos e salários;

d)

Melhorar o treinamento inicial da área Técnica;

e)

Investimento na relação interpessoal com os colaboradores;

f)

Reconhecimento e valorização dos colaborados através de uma melhora

remunerada.

A Tech Med propõe as seguintes tratativas em respostas à solicitação dos colaboradores
para tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar:
a)

Os próximos veículos adquiridos terão ar condicionado, direção e som

para conforto e qualidade no trabalho de seus colaboradores;
b)

A empresa pretende iniciar uma campanha de educação alimentar,

incentivo a pratica de esportes e redução de peso;
c)

A empresa já tem um esboço de plano de cargos e salários, retomará o

projeto;
d)

Elaboração de módulos de treinamento e aplicação para acelerar o

aprendizado dos colaboradores novatos;
e)

Encontros semanais com os gestores para tratativas de assuntos diversos

e de trabalho, investindo no relacionamento interpessoal dos colaboradores;
f)

Implantação do incentivo a viagem técnica, os colaboradores que

estiverem em viagem receberão um beneficio, com valor pré-estabelecido por cada dia
que estiver ausente da sua residência, com forma de reconhecimento e valorização;
g)

Participação dos Lucros e Resultados, a empresa propõe aos

colaboradores um bônus anual, somente se alcançarem as metas estabelecidas.

4. Conclusão
Considerando os resultados da organização nota se que os colaboradores estão
satisfeitos, engajados no negócio e acreditam na oportunidade de crescimento profissional. Se
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sentem realizados profissionalmente, comprometidos e acreditam que o seu trabalho
contribuem para o sucesso da empresa. Consideram a empresa ética, um bom lugar para
trabalhar e os gestores são exemplo.
Percebe se que o envolvimento do colaborador neste processo de construção do plano
de ação, transmitiu credibilidade na pesquisa de clima, clareza e comprometimento na busca de
um ambiente melhor para se trabalhar. As ações de melhorias detectadas como oportunidades,
gerou um documento para implantação nos próximos seis meses conduzidos pelo RH.
Para gerenciamento, controle e redução do Turn Over na organização algumas politicas
de gestão de pessoas já foram implantadas. Seguem abaixo:
a)

Entrevista com os colaboradores que estão no período de experiência,

buscando a percepção quanto à satisfação no trabalho realizado e possíveis dúvidas,
insatisfações e ou elogios;
b)

Entrevista de Desligamentos, aos colaboradores que são desligados

voluntariamente e ou involuntariamente são convidados a responderem a entrevista, que
é conduzida pelo RH da organização;
c)

Pesquisa de Clima, aplicação de questionário anual aos colaboradores da

organização para mensurar o grau de satisfação e propor ações de melhoria;
d)

Fidelização do quadro de colaboradores, a empresa investe na formação

acadêmica com ajuda mensal de 25% do valor da graduação e ou Pós Graduação, valor
creditado junto com o salario;
e)

Comemoração dos aniversariantes do mês, a empresa fornece um café da

manha, um bolo e uma lembrancinha a cada colaborador;
f)

Campanha motivacional, realizadas em 2013, reconhecendo os

colaboradores que se destacaram em produtividade, pesquisa de satisfação com o cliente,
assiduidade e avaliação de desempenho. As premiações foram ingressos de cinema,
jantar em churrascaria, rodizio de massas, viagem para hotel fazenda e cidade turística
de Goiás. Em 2014 foi realizado o PIC – programa de incentivo ao conhecimento, os
colaboradores que mais participasse de palestras, congressos, cursos de extensão para
capacitação e desenvolvimento profissional se destacava e ao final o colaborador ganhou
um bônus de R$ 300,00.
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A empresa acredita e investe na gestão estratégica de pessoas como ferramenta de
fidelização do quadro de colaboradores, buscando a satisfação no ambiente de trabalho,
consequentemente melhorando a produtividade e reduzindo o Turn Over da organização.
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RESUMO

Estudar o clima organizacional proporciona desenvolver análises gerenciais sobre os níveis de
satisfação dos colaboradores que fazem parte das organizações. Desse modo, ao desenvolverse um estudo sobre o clima organizacional, deseja-se conhecer alguns aspectos pertinentes na
satisfação dos funcionários em relação ao ambiente organizacional que frequentam. Dessa
forma, esse estudo visa identificar os principais aspectos do clima organizacional no Instituto
Federal de Educação, no campus de São João da Boa Vista, SP, analisando-se os professores
dessa instituição. Assim sendo, será aplicado um questionário estruturado baseado no modelo
de pesquisa de clima organizacional desenvolvido por Sbragia (1983), que envolve vinte
aspectos nessa análise. Com as informações coletadas dos referidos professores, foi elaborado
uma análise que descreve o nível de satisfação dos docentes no ano de 2015. Complementando
o estudo, também foi elaborado uma análise comparativa entre esses resultados obtidos no ano
de 2015 com dados do mesmo estudo feito no ano de 2012, com o objetivo de verificar se
ocorreram mudanças na satisfação docente nesse período. Pela análise dos resultados obtidas,
é possível verificar que ocorre um bom nível de satisfação docentes em relação ao seu trabalho
na instituição estudada. Os dois índices que mostraram menor participação de satisfação foram
os aspectos Clareza Percebida e Estrutura. Ao desenvolver-se essa análise com os resultados
obtidos no ano de 2012, pode-se perceber que ocorreram algumas alterações nos resultados,
como Recompensa, Consideração, Ênfase na Participação e Apoio Logístico, enquanto outros
aspectos permaneceram constantes como Clareza Percebida e Estrutura.
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INTRODUÇÃO

Estudar-se o clima organizacional mostra-se de grande relevância no contexto das
organizações, principalmente em virtude das rápidas mudanças ocorridas no mundo após 1990,
que modificaram os modos de gestão, visando atingir os objetivos (LUZ, 2009).
Desta maneira, o estudo do clima organizacional tem se tornado uma relevante
ferramenta para se poder avaliar os níveis de satisfação das pessoas perante a organização que
atuam, qual os gestores, de posse dessas informações, podem melhorar, ou modificar aspectos
que são bem direcionados, bem como corrigir aqueles aspectos que são falhos (BISPO, 2006).
Dessa forma, através do clima organizacional consegue-se analisar as percepções dos
colaboradores em relação ao seu ambiente de trabalho. (CODA, 1993).
Dessa maneira, para se estudar o clima organizacional é preciso a realização de uma
pesquisa de clima organizacional, que proporciona identificar o nível motivacional de cada
integrante de uma organização. (CODA, 1993).
Para Luz (2009, p.41), uma pesquisa de clima organizacional “representa um trabalho
cuidadoso que busca detectar as imperfeições existentes na relação empresa e empregado, com
o objetivo de corrigi-las”.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esse estudo visa analisar o clima organizacional no Instituto Federal de Educação
Tecnológica de São Paulo no campus de São João da Boa Vista, SP, através da realização de
uma pesquisa de clima organizacional aplicado aos docentes da instituição, sendo elaborado
através da aplicação de um questionário estruturado, com respostas fechadas através da Escala
Likert com quatro opções de respostas (Discordo Plenamente, Discordo, Concordo e Concordo
Plenamente).
Esse questionário foi elaborado pelos autores, tendo como modelo a pesquisa de clima
organizacional proposto por Sbragia (1983), que analisa vinte aspectos em uma pesquisa de
clima organizacional. No entanto, este estudo adaptou esse modelo, utilizando-se apenas onze
aspectos (Recompensa, Cooperação, Consideração Humana, Clareza Percebida, Estrutura,
Identidade, Ênfase na Participação, Prestígio Obtido, Condições de Progresso, Autonomia
Presente e Apoio Logístico Proporcionado), visto que essa adaptação fez-se necessário em
razão das particularidades específicas da instituição estudada.
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O questionário possui 34 questões e foi entregue aos professores do Instituto Federal de
Educação Tecnológica de São Paulo no campus de São João da Boa Vista, SP, que oferece
ensino médio e superior, tanto na modalidade presencial quanto à distância. A instituição possui
60 docentes dos quais 35 participaram da pesquisa (58 % do corpo total da escola).
Após a adequada análise das informações coletadas no questionário e o levantamento
dos resultados, foi feito uma análise comparativa entre esses resultados e outros anteriores,
obtidos pelo mesmo estudo feito no mesmo campus no ano de 2012, por Marcomini et al (2014),
com o intuito de verificar as alterações na satisfação docente no período entre as duas pesquisas
de clima na instituição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os resultados obtidos é possível verificar algumas informações iniciais
relacionadas ao perfil dos professores do Instituto Federal de Educação Tecnológica de São
Paulo no campus de São João da Boa Vista, SP, dos quais pode-se visualizar que cerca de 65%
dos docentes estão na organização há mais de 3 anos, sendo que 31% trabalham na escola há
mais de cinco anos.
Ao verificar essa situação no ano de 2012, vê-se que naquele ano havia 29% dos
docentes com mais de três anos de exercício profissional na instituição. Por outro lado, em 2012
havia 27% dos docentes com menos de um ano de exercício profissional na escola e esse índice
aumentou para 31% em 2015, mostrando que a escola possui considerável quantidade de
professores contratados recentemente.
Do mesmo modo, a maioria dos docentes da escola pertence ao sexo masculino (86%),
pouco alterado em relação ao ano de 2012, que tinha 87% dos docentes homens.
Outro aspecto importante diz respeito a titulação dos docentes. Em 2012, na instituição
haviam 11% dos professores sendo apenas graduados, outros 24% dos docentes tinham a
titulação de especialistas, 47% dos docentes eram mestres e 18% dos docentes eram doutores.
Já na pesquisa atual de 2015, vê-se uma alteração nesse perfil, visto que apenas 8,5%
dos docentes são graduados, 11% são especialistas, 63% são mestres e 17% são doutores.
Isso mostra aumento no nível de qualificação dos professores, com maior quantidade de
mestres, e redução na quantidade de docentes especialistas e graduados, sendo que a redução
nos índices de doutores se deve pelos processos de remoção realizados na instituição.
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Figura 1 – Resultados Comparativos da Pesquisa de Clima Organizacional
Resultados Comparativos na Pesquisa de Clima Organizacional nos
anos de 2012 e 2015
(Índices de Satisfação Docentes em Cada Aspecto Analisado)
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Fonte: os autores

Pela análise dos resultados obtidas, é possível verificar que ocorre um bom nível de
satisfação docentes em relação ao seu trabalho na instituição estudada. Isso é comprovado pelo
fato de que, dos onze aspectos adotados por esse trabalho, em apenas dois deles o índice de
satisfação dos docentes é menor que 70% dos professores entrevistados, sendo que em todos os
demais aspectos esses índices oscilam entre 70% e 97% de satisfação dos professores com a
instituição.
Os dois índices que mostraram menor participação de satisfação foram os aspectos
Clareza Percebida e Estrutura. O aspecto Clareza Percebida relaciona-se à comunicação entre
a direção da escola analisada e seus vários setores, coordenadorias, órgãos e com os próprios
docentes. O aspecto Estrutura refere-se aos aspectos da estrutura física da escola, como salas
de aula, laboratórios, pátios, estacionamentos, bibliotecas, etc.
Ao desenvolver-se essa análise com os resultados obtidos no ano de 2012, pode-se
perceber que ocorreram algumas alterações nos resultados, bem como alguns aspectos
permaneceram constantes ao longo do período.
Os aspectos que permaneceram constantes, tendo basicamente os mesmos índices de
satisfação dos docentes entre o período de 2012 e 2015 foram Clareza Percebida (cerca de 40%
dos docentes se mostram satisfeitos com o aspecto, enquanto 60% se demonstram insatisfeitos)
e Estrutura (cerca de 40% dos docentes se mostram satisfeitos com o aspecto, enquanto 60% se
demonstram insatisfeitos).

ISBN: 978-85-5806-000-4

Alguns aspectos tiveram aumento nos índices de satisfação dos docentes, como
Recompensa, (que mostrou 40% dos docentes satisfeitos no ano de 2012, indo para 70% dos
docentes satisfeitos em 2015), Consideração Humana (que detinha o valor de 70% dos docentes
satisfeitos no ano de 2012, indo para 86% dos docentes satisfeitos em 2015), Ênfase na
Participação (60% dos docentes satisfeitos no ano de 2012, indo para 70% dos docentes
satisfeitos em 2015) e Apoio Logístico (com 65% dos docentes satisfeitos no ano de 2012, indo
para 78% dos docentes satisfeitos em 2015).

CONCLUSÕES

Desse modo, através dos resultados obtidos, é possível verificar que os docentes do
Instituto Federal de Educação Tecnológica de São Paulo, no campus de São João da Boa Vista,
SP, mostram-se satisfeitos com o clima organizacional existente no campus, e que a satisfação
dos mesmos tem permanecido por um tempo duradouro.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo a elaboração do Planejamento Estratégico para
uma empresa rural familiar que atua na produção de leite, localizada no Município de Palestina
de Goiás – GO. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual os dados foram coletados por
meio de levantamento realizado na propriedade, onde foi possível identificar o ambiente interno
e externo no qual a empresa está inserida. A elaboração do planejamento estratégico foi
estruturada com base no modelo linear de Thompson. Na fase inicial foi realizada analise do
ambiente interno da empresa, permitindo a definição da missão e visão estratégica. Em seguida,
foi definido os objetivos e metas, bem como o delineamento de estratégias para o alcance destes
objetivos, desta forma estabeleceu-se o plano estratégico que a empresa deverá seguir e quais
ações devem ser tomadas no curto, médio e longo prazo, para que a empresa alcance os
resultados esperados.

Palavras-chave: planejamento estratégico, estratégias, produção.

Introdução

O mundo se encontra altamente globalizado e repleto de mudanças, inovações e
implementação de novas ferramentas e tecnologias, e no mundo empresarial o cenário não é
diferente, exige-se cada vez mais a capacidade de inovação, subjeção a mudanças constantes e
uma interação constante com todo ambiente, com o objetivo de melhor se adequar ao mercado.
No meio rural, observa-se também esta demanda por inovação e aplicabilidade de
técnicas que melhorem os processos produtivos e os tornem inovativos as exigências do
mercado e de seus consumidores, os quais detém grande poder de compra e/ou barganha. Neste
contexto, o planejamento estratégico surge como uma ferramenta de fundamental importância,
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independente do negócio e de suas características peculiares, podendo auxiliar no caminho da
busca pela sobrevivência no nível de competitividade existente no ambiente.
Com a explicitação das estratégias, as empresas adquirem subsídios para modificarem
seus modelos de administração, buscando racionalizar a utilização dos recursos disponíveis e
maximizar a eficiência. A área administrativa, na maioria das empresas do setor rural, ainda
apresenta grande deficiência, mas sua evolução vem ocorrendo através da conscientização dos
empresários rurais quanto a sua importância (BACHEGA, 2012).
A atividade leiteira é uma das principais atividades desenvolvidas nas propriedades
rurais brasileiras, e o país apresenta condições favoráveis para uma produção de alto padrão de
produtividade, entretanto verifica-se uma deficiência na parte de gestão rural, pois na maioria
das vezes os produtores se baseiam em fundamentos oriundos de sucessão familiar e não
conseguem proporcionar abertura a novas técnicas de monitoramento dos processos de
produção, o que limita a capacidade de desenvolvimento desta atividade.
Segundo a Embrapa o Brasil é o sexto maior produtor de leite do mundo e cresce a uma
taxa anual de 4%, superior à de todos os países que ocupam os primeiros lugares. Respondemos
por 66% do volume total de leite produzido nos países que compõem o Mercosul. Pelo
faturamento de alguns produtos da indústria brasileira de alimentos na última década, pode-se
avaliar a importância relativa do produto lácteo no contexto do agronegócio nacional,
registrando 248% de aumento contra 78% de todos os segmentos. Sendo assim, a cadeia
produtiva do leite e seus derivados desempenham um papel relevante no suprimento de
alimentos e na geração de emprego e renda para a população.
A adoção do planejamento estratégico oferece o diagnóstico e a análise do ambiente,
facilitando ao administrador uma melhor leitura do futuro de suas atividades. Contudo, as
dificuldades para a sua adoção aumentam nas empresas rurais com a elevação dos riscos e
incertezas, bem como a convivência com mudanças repentinas. (Jank & Lopes, 1992;
Neves,1996)
Porém, na ampliação da adoção de técnicas de gestão por parte dos empresários
familiares rurais, deve-se respeitar a dinâmica específica destes produtores ao fazer a
transposição dos conceitos de técnicas administrativas do setor urbano para este segmento, pois
jamais pode-se compreender a técnica, o trabalho e a combinação destes se não compreender a
lógica da unidade familiar (Ribeiro, 1995).
Neste sentido, a fundamentação deste trabalho baseia-se na necessidade de implantação
do planejamento estratégico em empreendimentos rurais como instrumento de melhoria nos
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resultados alcançados e apoio na tomada de decisões. O planejamento teria como premissa fazer
com que os produtores tenham uma nova visão do ambiente e atividades que estão inseridos,
possibilitando a visualização de caminhos e oportunidades que podem ser seguidos no
empreendimento, com a definição de metas e objetivos a serem alcançados.
Portanto, objetiva-se na presente pesquisa elaborar e aplicar o planejamento estratégico
em uma empresa rural que atua na produção leiteira, que ainda não utiliza nenhuma ferramenta
de gestão estratégica, para isso fundamentou-se o trabalho no modelo instituído por Thompson.

Materiais e Métodos

Adotou-se para este trabalho a metodologia de pesquisa qualitativa, de acordo com
Richardson (1995). Dentro da abordagem qualitativa, caracteriza-se como um estudo descritivo
segundo Rudio (2002), pois através do estudo de caso procurou-se conhecer e interpretar a
realidade da organização. Através do estudo, procurou-se descobrir, observar, descrever,
classificar e interpretar o ambiente interno e o ambiente externo da empresa.
No levantamento dos dados que caracterizam a propriedade rural, utilizou-se como
modelo o questionário do Diagnóstico das Características Produtivas, Sociais e Econômicas
dos Produtores Rurais do Município de Iporá – GO (CARVALHO et. al. 2014).
O estudo foi realizado em uma empresa rural de produção de leite, que por questão de
sigilo, foi aqui denominada de Propriedade Rural X. Na primeira etapa, realizou-se um
levantamento de dados que caracterizavam a propriedade e que possibilitou analisar as forças e
oportunidades que poderiam ser exploradas. A partir desta análise, foi definido os objetivos e
metas a serem atingidos no longo prazo, perante a elaboração do planejamento estratégico e
ações que deveriam ser tomadas no ambiente interno da empresa rural.

Resultados e discussão

O planejamento estratégico não se ajusta apenas às grandes empresas. Ele importante
para sobrevivência e o desenvolvimento de qualquer organização seja ela urbana, rural, grande,
média ou pequena. É um instrumento utilizado para que a empresa possa aproveitar as suas
oportunidades e reduzir os seus riscos se adequando as constantes transformações que ocorrem
no cenário mundial.
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O planejamento estratégico é requisito para o sucesso e deve ser feito para o curto, médio
e longo prazo. Devem ser definidas metas e estratégias para alcançá-las. Sem planejamento não
se sabe se realmente chegou se onde era preciso.
De acordo com Brun (2013), a maioria dos produtores rurais administra e toma as
decisões apenas por experiências próprias, adquiridas anteriormente na administração de sua
propriedade. Diante disso, percebe-se como desafio a conscientização dos proprietários da
necessidade de conhecer a realidade em que estão inseridos.
Neste contexto, o primeiro passo antes da elaboração do planejamento estratégico foi a
análise do ambiente interno e externo no qual a empresa se encontra, que pode ser considerado
como o ponto de partida para elaboração de estratégias condizentes e viáveis as características
peculiares de cada empreendimento. Sendo assim, foi aplicado o modelo da Análise de SWOT
na propriedade rural.

Ambiente

Interno

Pontos fortes

Pontos fracos

Forças

Fraquezas

Localização

Solo arenoso

Extensão da Propriedade

Infraestrutura

Mão-de-obra familiar

Disponibilidade hídrica

Oportunidades

Aumento de produção

Ameaças

Desvalorização

da

Facilidade de acesso a pecuária leiteira
Externo

financiamentos

Oscilações no preço do

Adoção de práticas de leite (custo de produção)
gestão

Turbulência na economia
brasileira

A partir do conhecimento do ambiente em que está inserida a organização, faz-se
necessário conduzir a estruturação e contextualização do comportamento da organização
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perante o meio em que se encontra inserida, formando assim, um conjunto que agregue a
estratégia da organização diante das condições do processo de mudança do qual esta faz parte.
Na elaboração do planejamento estratégico é preciso deixar bem claro a definição do
negócio ou o foco que a empresa tem mostrado na sua inserção no mercado. Basicamente é a
definição dos produtos e/ou serviços que a empresa fornece, para quais mercados e quais
clientes. A empresa em estudo dedica-se a produção leiteira e sua comercialização é realizada
via mercado regional, como pode ser visualizado no esquema abaixo.

A partir da análise da situação atual inicia-se o processo de elaboração do planejamento
estratégico. Conforme THOMPSON JR. & STRICKLAND III (2000), a elaboração da
estratégia compreende o desenvolvimento de uma visão e missão estratégicas, o
estabelecimento de objetivos e o refinamento da estratégia para produzir os resultados
esperados.

Figura 1: As cinco tarefas da gerencia estratégica
Fonte: THOMPSON JR. & STRICKLAND III (2000)
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A metodologia de gerencia estratégica proposta por Thompson é detalhada em algumas
tarefas, sempre ressaltando a necessidade ou a possibilidade de melhora ou mudanças caso
houver necessidade, imprimindo uma certa flexibilidade ao processo.

Tarefa 1: Desenvolver missão e visão estratégica do negócio
A visão estratégica da empresa pode ser definida como a visão do tipo de empresa que
a gerência está tentando criar. Implica a intenção de manter uma posição comercial específica,
fornecendo respostas para “o que somos, o que fazemos e para onde vamos”, deixando claro o
rumo de longo prazo da organização, para onde a gerência pretende conduzir a empresa
(TERENCE, 2002).
Neste sentido foi definido a missão e visão estratégica da Propriedade Rural,
denominada aqui de Empresa X:
Missão: Produzir leite de boa qualidade com o aperfeiçoamento do sistema de produção
para maximização dos resultados.
Visão: Ser uma propriedade inovadora e eficiente na produção leiteira, adotando a
gestão estratégica como alicerce de seu desenvolvimento.
Tarefa 2: Estabelecer objetivos
A partir da definição da missão e visão estratégica, deve-se procurar converte-las em
objetivos. Estes representam o compromisso gerencial de produzir resultados específicos por
determinado tempo, indicando valores, quantidades, prazos e responsabilidades. Desta maneira,
o objetivo estratégico é essencial para sustentar e melhorar a posição de mercado e a
competitividade de longo prazo da empresa.
Verificou-se que a Empresa X não utiliza nenhum método de gestão em seus processos
produtivos, portanto é preciso começar o planejamento em seu marco inicial, através da
elaboração de objetivos. Pensando assim, observou-se que a maior demanda desta propriedade
era aumentar a produção leiteira que se encontra em um patamar de nível baixo, e melhorar o
sistema de produção atual com adoção de inovações que visam aprimorar a eficiência produtiva.
a) Objetivos estratégicos:
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•

Aumentar a produção

•

Melhorar o sistema de produção atual

A estratégia é necessária para a empresa como um todo, para cada negócio em que a
empresa está inserida e para cada parte funcional do negócio. Portanto, a elaboração da
estratégia deve abordar os elementos que determinam uma posição competitiva para a empresa,
enquanto os elementos de menor prioridade e rotineiros não são básicos para a estratégia,
embora sejam importantes para o desenvolvimento dos negócios (TERENCE, 2002).
A estratégia deve estar voltada para a ação (o que fazer, quando fazer, de quem é a
responsabilidade por fazer etc.) e ser passível de evoluir com o tempo, o que faz com que a
tarefa de elaboração da estratégia seja contínua, pois envolve uma monitoração da situação para
se fazerem os ajustes necessários.
Com base nos objetivos pré-estabelecidos, propõe se estratégias para alcança-los, estas
foram definidas com base na análise do ambiente interno e externo da empresa que permitiu
identificar quais são os pontos fortes da propriedade e quais devem ser estimulados.
As estratégias definidas no planejamento foram classificadas em curto, médio e longo
prazo, devido a empresa estar implantando o processo de gestão estratégica e ser demandado
um período de tempo maior para realizar adequações e investimentos. Na tabela abaixo pode
ser verificado a definição destas estratégias:
Objetivos

Estratégias
Curto prazo

Médio prazo

1 – Manejo nutricional 1
Aumentar a produção

do

–

rebanho genético

(alimentação)

Longo prazo

Melhoramento 1Semi-Confinamento
(inseminação leiteiro

artificial)

2 – Manejo dos animais 2 – Retenção de bezerras
(piquetes rotacionados)

para aumentar o plantel
(30 matrizes)

1 – Melhorar a sanidade 1 – Aquisição de tanque 1 – Aquisição de
Melhorar o sistema de do rebanho
produção atual

de resfriamento

2 – Higiene durante a

2 – Construção de

ordenha

barracão apropriado

e

de

equipamentos

1 – Estratégias para o aumento de produção
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ordenha mecânica

as instalações

1.1. Curto prazo
A) Manejo nutricional do rebanho: Manter uma alimentação adequada é de
fundamental importância, tanto do ponto de vista nutricional quanto econômico. Sendo
assim, esta estratégia visa aumento de produção através de ações para melhoria da
alimentação fornecida, por meio da realização de plantio de cana-de-açúcar, em uma área a
ser delimitada. Este produto será misturado com ureia e será fornecido aos animais, pois é
uma formulação que apresenta um dos melhores custos benefícios. Outra estratégia é a
realização da reforma de pastagem visando agregar e conservar a oferta de uma pastagem
com a maior presença de nutrientes aos animais.
B) Manejo dos animais em piquetes rotacionados: Visando a otimização da área
da propriedade e os recursos disponíveis, será elaborado um sistema de piquetes
rotacionados para as vacas em lactação, utilizando-se a espécie de gramínea Mombaça
(Panicum maximum cv. Mombaça), em área a ser definida. As vantagens desse sistema são
as seguintes: possui um potencial de altíssima lotação, dependendo da fertilidade do solo,
da adubação utilizada e do capim usado; maior controle do manejo, possibilitando obter
uma melhor qualidade nutritiva do pasto; menor risco de degradação do pasto, já que
respeitamos a fisiologia da planta.
1.2 – Médio prazo
A) Melhoramento genético: Outra estratégia adotada para aumento de produção é
o investimento em melhoramento genético, que está previsto a ser realizado no longo prazo
pois demanda recursos, capital e acompanhamento do produtor. Para a realização desta ação
será utilizada as matrizes atuais para a inseminação artificial, pretende-se alcançar um
patamar em que as raças sejam Gir leiteiro e Jersey. Será necessário identificar os animais
que deverão ser descartados do rebanho com base nos índices zootécnicos, principalmente
a capacidade de expressar potencial produtivo.
B) Retenção de bezerras: A partir do melhoramento genético, o produtor será
orientado a realizar a retenção destas fêmeas, que provavelmente serão as futuras matrizes
da propriedade. O delineamento pretendido é de se manter como padrão 30 vacas em
lactação.

1.3 – Longo prazo
A) Semi-confinamento leiteiro: Esta estratégia é baseada na necessidade de
garantir o bem-estar dos animais para que os mesmos ofereçam em troca uma boa
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produtividade. O sistema será adotado em um molde simples, destinado apenas à uma parte
do rebanho leiteiro, com especificações a serem definidas posteriormente. Portanto, no
longo prazo a propriedade estará com dois sistemas de manejo, que inclui os piquetes
rotacionados e o Semi-confinamento.
2 – Estratégias para melhorar o sistema de produção atual
2.1 – Curto prazo
A) Melhorar a sanidade do rebanho: A sanidade é considerada um dos fatores
que mais influenciam na qualidade do leite produzido bem como na produção propriamente
dita. Investir na sanidade do rebanho é importante para se obter melhores resultados, controle
eficiente das ocorrências e realizar possíveis soluções. Deve-se realizar levantamento dos
problemas no rebanho, as principais enfermidades, necessidade de reestruturação do manejo,
emprego de vacinas, entre outros.

B) Higiene durante a ordenha e de equipamentos: A adoção de boas técnicas durante
a realização da ordenha e da higienização dos equipamentos está diretamente relacionada a
obtenção de um leite de qualidade. Portanto, a ordenha será realizada respeitando todos os
procedimentos recomendados (pré-dipping, pós-dipping, teste da caneca, entre outros), bem
como medidas de higiene.

2.2 – Médio prazo

A) Aquisição de tanque de resfriamento: Esta estratégia foi elaborada com base na
situação atual da propriedade, que realiza a comercialização de seu produto via tanque coletivo
o que impede a mesma ter poder de barganha sobre o mercado, portanto será adquirido o tanque
próprio de acordo com a capacidade estimada de produção para o longo prazo.

2.3 – Longo prazo

A) Aquisição de ordenha mecânica: Com base no aumento de produção que irá ocorrer
na propriedade no curto, médio e longo prazo, e também na melhoria do sistema de produção
utilizado atualmente, será realizado a aquisição de ordenha mecânica, substituindo os moldes
tradicionais existentes e implantando novos procedimentos operacionais. É importante ressaltar
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que antes da execução desta etapa, terá sido implantada a adoção de práticas de higiene, visando
a conscientização e instrução dos produtores ante a tecnologia.

B) Construção de barracão apropriado as instalações: Considerando-se que o
processo de instalação de ordenha mecânica exige alguns investimentos e padrões no ambiente
a ser instalado, o processo de construção do barracão foi delimitado para o mesmo espaço de
tempo com o intuito de se construir algo estruturado na forma correta e/ou apropriada.

Tarefa 4: Implementar a estratégia

A implementação da estratégia, para ser bem-sucedida, depende da supervisão, da
motivação e do trabalho dos funcionários, para se criar uma afinidade forte entre o modo como
a organização opera seu negócio e as necessidades de uma boa execução da estratégia
(TERENCE, 2002). Desta forma, para que a estratégia seja convertida em ação e bons
resultados, faz-se necessário ter habilidade para: direcionar a mudança organizacional, projetar
e supervisionar os processos do negócio, gerenciar pessoas e atingir os objetivos de
desempenho.
Neste sentido, para a implementação das estratégias alavancadas anteriormente na
Propriedade Rural X que atua na produção de leite, será considerado as ações e o delineamento
de tempo que foi estabelecido. Cada estratégia demanda um estudo e conhecimento de seus
fatores interligados, e em conjunto todas precisam formar um gerencia estratégica que permita
ao proprietário dar continuidade aos processos de gestão em sua propriedade. Portanto, propõese a elaboração de um cronograma das estratégias a serem implementadas.

Estratégias

Período de Início

Período de Término

Curto prazo

Jan. de 2016

Dez. de 2016

Médio prazo

Jan. de 2017

Dez. de 2017

Longo prazo

Jan. de 2018

Dez. de 2018
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Tarefa 5: Avaliar o desempenho, revisar os desenvolvimentos e iniciar correções

As etapas anteriores estão sujeitas a modificações à medida que ocorrem mudanças nas
condições ambientais e surgem necessidades de melhoria e ajustes corretivos. Assim, a empresa
sempre está sujeita às mudanças que ocorrem no ambiente. Dessa forma, deve-se, quando
necessário, fazer alterações e ajustes nas decisões definidas no decorrer das tarefas anteriores.
A estratégia pode ser alterada quando há mudanças de direção, mudanças nos objetivos ou
alterações no ambiente da empresa.
Na Propriedade Rural X em estudo, será realizado mensalmente a avaliação e o controle,
possibilitando assim analisar como está o andamento das ações e os indicadores que estão sendo
alcançado pelas estratégias definidas. Com isso, será possível verificar a necessidade de
alteração dos objetivos a serem atingidos. Propõe-se o controle destas informações através de
registros que serviram como base de dados futuramente, para proceder continuidade a gestão
estratégica na propriedade.

Considerações Finais

A motivação para execução do referente trabalho foi a elaboração de uma proposta de
implantação de um modelo de Planejamento Estratégico em uma propriedade rural familiar que
atua na produção de leite, no município de Palestina de Goiás - GO. O modelo adotado para
este estudo foi o modelo proposto por Thompson Jr. & Strickland (2000).
Na fase inicial, foi realizada uma análise do ambiente que a empresa se encontrava, por
meio da aplicação de questionário na propriedade que permitiu identificar a situação da
empresa, suas limitações, e potencialidades que poderiam ser exploradas. Em seguida, foi
definido os objetivos e metas, bem como o delineamento de estratégias para o alcance destes
objetivos, e quais ações devem ser tomadas no curto, médio e longo prazo, para que a empresa
alcance os resultados esperados. Além disto, procurou se referenciais teóricos que
descrevessem todas as etapas envolvidas na elaboração de um planejamento estratégico com
base no modelo linear proposto por Thompson.
Foi elaborado todo um modelo de planejamento a ser seguido e implementado dentro
da propriedade, com base nos anseios e dificuldades encontradas pelo proprietário. Portanto,
espera-se que estas ações sejam executadas de forma eficaz a garantir o sucesso da empresa,
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tornando-a referência em gestão estratégica perante as demais, e promovendo a difusão do quão
importante é a adoção de práticas gerenciais em empreendimentos rurais.
Conclui-se que a aplicação do planejamento estratégico na Propriedade Rural X poderá
propiciar condições para a criação de novas vantagens competitivas e a sustentação das já
conquistadas, contribuindo para o aperfeiçoamento do processo produtivo, e transformando-o
em sustentável, gerando assim resultados satisfatórios.
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1. Introdução
Com o advento da globalização, o mundo está cotidianamente em uma mutação
informal, na qual se sobressai a organização que obtiver a melhor transformação das
informações. Além desta, a “arrumação da casa” se faz necessária para evitar as despesas
contidas diretamente no que se deve pagar.
Nesse contexto há algumas variáveis que influenciam a gestão de uma organização,
desde a sua fundação, em seu contínuo processo de sobrevivência. Por isso, no que diz respeito
a ferramentas de controle e de gestão, é necessário analisar tanto os fatores internos que
subsidiam as tomadas de decisão, quanto os fatores externos que se referem à grande
competitividade organizacional.
Na esfera financeira das organizações, a economia do desperdício proporciona uma
redução brusca de gastos a partir da qual se impõe o planejamento tributário, solução viável
para reduzir a excessiva carga tributária.
O problema gira em torno do seguinte questionamento: Como funciona o planejamento
tributário na gestão de uma empresa a fim de reduzir custos?
As hipóteses estão baseadas em uma gestão especializada em tributos ou na contratação
de profissionais qualificados, com o objetivo de atentar para as inovações e o favorecimento
das leis, utilizando-as como ferramenta na redução dos custos.
O objetivo geral é utilizar o planejamento tributário na empresa como forma de redução
de custos. Os objetivos específicos estão contidos em uma esfera na qual se consegue identificar
as bases legais para a redução de impostos e verificar os índices de redução da alíquota do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
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A justificativa é demonstrar na prática como é feito o planejamento em uma empresa a
fim de reduzir sua carga tributária.
O referencial teórico está dividido em subcapítulos dos quais o segundo refere-se à
empresa em questão, o terceiro trata do significado de gestão estratégica, o quarto aborda o
significado de planejamento estratégico, o quinto refere-se ao significado do planejamento
tributário, o sexto marca os sujeitos de uma relação tributária, o sétimo subcapítulo nos traz
uma definição dos tributos, o oitavo é o cálculo com sua aprovação e seus procedimentos, o
nono refere-se ao mandado de segurança e, no décimo, temos o significado do termo
compensação e, por último, um levantamento da situação da empresa em questão.
A metodologia adotada é a qualitativa, do tipo bibliográfica, e a quantitativa, do tipo
exploratória de campo.

2. A empresa em questão
A Clínica Médica Samaritano S/A está localizada na cidade de Porto Velho, no estado
de Rondônia, foi fundada em 1994 e desde então vem cumprindo com suas respectivas
atribuições. Sua fundação partiu de seus associados que, em uma festa regional, viram a
necessidade de tal empresa na região. Assim, o “sonho” tornou-se realidade.
Trata-se de uma instituição do segundo setor, ou seja, uma empresa privada que visa o
lucro, enquadrada no lucro presumido, onde o seu principal serviço é o atendimento ao público
através de consultas, exames, radiografias e pequenas cirurgias, possuindo um ambulatório
emergencial com funcionamento diário para atender a demanda da cidade.
Sua missão: Oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da gestão do
conhecimento e da responsabilidade social como forma de evidenciar a contribuição da
sociedade local.
Sua visão: Ser líder inovador na área médico hospitalar, uma referência na gestão do
conhecimento reconhecida pelo comprometimento com a responsabilidade social.

3. Gestão estratégica
Sabemos que estratégia é uma forma de organização de ações para se alcançar
determinada meta. Sendo assim, cabe ao gestor empresarial definir os parâmetros para que seja
possível aplicá-la e obter aditivos. No sentido fiscal, uma questão legal, é necessário que haja
planejamento, uma vez que são várias as aplicações de impostos sob diferentes formas. A
estratégia é verificada através de “duas perspectivas diferentes: pela perspectiva do que a
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organização pretende fazer e pela perspectiva do que a organização eventualmente faz”,
segundo Stoner e Freeman (1994, p. 141). Os meios pelos quais um imposto será devolvido
deverão ser estruturados com formatos de cálculo para verificar como devolver menos
impostos. Isso deverá ser legal, contudo, será possível organizar estratégias que modelem uma
gestão eficaz com relação à devolução ideal. Sendo assim, o gestor financeiro será o responsável
por desenvolver o caminho, uma vez que a gestão está vinculada à estratégia e visa ao
crescimento competitivo do negócio.
No entanto, a finalidade da gestão estratégica:
Visa a assegurar o crescimento, a continuidade e a sobrevivência da instituição por
meio da adaptação continua de sua estratégia, de sua capacidade e de sua estrutura,
possibilitando-lhe enfrentar as mudanças observadas ou previsíveis no seu ambiente
externo ou interno, antecipando-se a elas (COSTA, 2007, p. 56).

Conforme Zanluca (2008), o planejamento tributário visa manter uma sistemática para
apropriar uma forma de ganhos às estratégias empresariais. Isso acontece com a utilização de
permissões legais, uma vez que o agente ativo – o governo – assim o permite.

4. Planejamento estratégico
De acordo com Chiavenato (1990, p. 23),
[...] o planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais
os objetivos a serem atingidos e o que deve ser feito para serem atingidos da melhor
forma possível. O planejamento está voltado para a continuidade da empresa e
focaliza o futuro. A sua importância reside no fato de que, sem o planejamento, a
empresa fica perdida no caos.

Neste sentido, ao fixar os objetivos a serem alcançados, o planejamento determina a
prioridade, o que se deve fazer, quando fazer, quem deve fazer e de que maneira fazê-lo. Em
suma, o planejamento é um conjunto de planos.
Para que um plano ou um projeto possa ser colocado em prática com a expectativa de
bons resultados, é preciso ter um planejamento bem estruturado para a avaliação de possíveis
riscos e falhas que por ventura possam intervir no processo. Com isso, é possível evitar danos
irreparáveis, prejuízos, queda no rendimento de uma produção e perda na qualidade, quando se
trata da fabricação de um produto.
De acordo com Porter (1999), um dos papeis do governo é o de sustentar a
microeconomia com ações que permitam melhor eficiência produtiva. Nesse sentido ele aponta
para um sistema tributário justo. Percebe-se que os resultados dependerão do governo e - como
é a proposta deste artigo - essa investigação ficará ainda mais clara com os resultados.

5. Planejamento tributário
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Segundo Zanluca (2008), o termo planejamento tributário constitui um conjunto de
sistemas legais e constitucionais que visam diminuir, diretamente, o pagamento de tributos.
Percebe-se que todo e qualquer contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem
o direito assegurado pela Constituição de estruturar o seu negócio da maneira que melhor lhe
pareça, procurando a diminuição dos custos de seu empreendimento, inclusive o dos tributos.
E por se tratar de forma jurídica e lícita, a Fazenda Pública deve respeitá-la.
Como os tributos representam parcelas de custos consideráveis (e onerosas) às
empresas, esse fator torna-se essencial para manter sua sobrevivência na economia.
Três são as finalidades do planejamento tributário:
1) Evitar a incidência do fato gerador do tributo.
Substituir a maior parte do valor do pró-labore dos sócios de uma empresa, por
distribuição de lucros, pois desde janeiro/1996 eles não sofrem incidência do Imposto de Renda
(IR) nem na fonte nem na declaração. Dessa forma, evita-se a incidência do INSS (20%) e do
IR (27,5%) na fonte sobre o valor retirado como lucro em substituição ao pró-labore.
2) Reduzir o montante do tributo, sua alíquota ou reduzir a base de cálculo do tributo.
Ao preencher sua declaração de renda, você pode optar por deduzir até 20% da renda
tributável como desconto padrão (com limite anual fixado) ou efetuar as deduções de
dependentes, despesas médicas, plano de previdência privada, etc. Você certamente escolherá
o maior valor, que lhe permitirá maior dedução da base de cálculo, para gerar um menor
Imposto de Renda a pagar (ou um maior valor a restituir).
3) Retardar o pagamento do tributo, postergando (adiando) o seu pagamento, sem a
ocorrência da multa.
Transferir o faturamento da empresa do dia 30 (ou 31) para o 1º dia do mês subsequente.
Com isso, ganha-se 30 dias adicionais para o pagamento do PIS, Cofins, Simples, ICMS, ISS,
IRPJ e CSLL (lucro real por estimativa), se for final de trimestre, até 90 dias do IRPJ e CSLL
(lucro presumido ou lucro real trimestral) e 10 a 30 dias se a empresa pagar IPI.

6. Sujeito da relação tributária
A relação tributária possui sujeitos que são representados como pessoas físicas ou
jurídicas, ligadas em torno do sujeito ativo (credor) e passivo (devedor).
6.1. Sujeito ativo
O sujeito ativo é o titular do direito subjetivo de exigir a prestação pecuniária. Ele será
o credor da relação jurídica tributária a quem deverá ser pago e quem poderá exigir o pagamento
ISBN: 978-85-5806-000-4

do tributo. O Código Tributário Nacional (CTN), no Art. 119, determina o sujeito ativo nos
seguintes termos: “Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da
competência para exigir o seu cumprimento”.
Apesar da dicção do CTN ser clara ao dizer que o sujeito ativo será pessoa jurídica de
direito público, o certo é que pode ser pessoa jurídica pública ou privada. Pessoas jurídicas
públicas são as pessoas políticas de direito interno, dotadas de poder legislativo e habilitadas a
editar normas. São elas a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. O sujeito ativo
também poderá ser pessoa jurídica privada que, no entanto, não é titular de competência
tributária.
6.2. Sujeito passivo
O sujeito passivo da obrigação tributária será a pessoa, física ou jurídica, pública ou
privada, de quem se exige o cumprimento da prestação do tributo ou dos deveres instrumentais.
O Art. 121 do CTN explicita que: “Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”. O parágrafo único deste artigo
informa ainda que poderão ser sujeitos passivos da relação jurídica tributária o contribuinte e o
responsável.
Art. 121. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (CTN)

Assim, a sujeição passiva poderá ser direta quando for representada pelo contribuinte,
entendido como aquele que tem relação pessoal e direta com a situação descrita pela norma.
Geralmente o contribuinte será aquele que realiza o fato descrito pelo critério material da regramatriz. A sujeição passiva poderá, no entanto, ser indireta, quando for encampada pela figura
de responsável - aquele cuja obrigação decorre de disposição expressa na lei.

7. Tributos
Por tributo, entende-se toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada (Art.3º do CTN).
Observa-se que simplesmente é toda prestação paga a União, estados e municípios de
forma impositiva, mas que não se caracteriza enquanto uma penalidade, mas sim por ato lícito.
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Nos termos do Artigo 145 da Constituição Federal e do Artigo 5 do CTN, são eles:
impostos, contribuições de melhoria, taxas (Art.145), contribuições sociais (Art. 149) e
empréstimos compulsórios (Art. 148).
7.1. O cálculo da redução da base de cálculo do IRPJ e CSLL de 32% para 8% e
12%
No dia 23 de junho de 2008 foi publicada a Lei Federal nº. 11.727, que alterou a redação
do Artigo 15, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº. 9.249/1995 e, consequentemente,
equiparou as clínicas médicas prestadoras de serviços laboratoriais, de auxílio diagnóstico e
terapia aos estabelecimentos hospitalares, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e
CSLL. Em razão dessa equiparação, as referidas clínicas médicas que apurem o IRPJ e a CSLL
no regime do lucro presumido poderão aplicar os percentuais reduzidos de 8% (oito por cento)
e 12% (doze por cento), respectivamente, sobre sua receita bruta, para determinação da base de
cálculo dos aludidos tributos.
No início a lei favorecia única e exclusivamente os hospitais. Mais tarde, veio a
estender-se às clínicas médicas que pertenciam ao lucro real. Acontece que, após esta abertura,
houve uma “avalanche” migratória, onde as clínicas médicas pertencentes ao lucro presumido
estavam migrando para o lucro real a fim de serem beneficiadas por tal situação. A percepção
governamental foi rápida na agilização do problema, estendendo o benefício também para as
clínicas médicas pertencentes ao lucro presumido, desta forma abrangendo uma camada maior
de empresas para o benefício, incluindo a empresa em questão, a Clínica Médica Samaritano
S/A.
Os respectivos levantamentos foram feitos buscando os cinco anos anteriores à data
atual, para, no início, informar o valor total dos créditos a serem utilizados. Após elaborados, a
empresa entra com ação judicial denominada mandado de segurança (MS).

8. Mandado de segurança
No entendimento de Di Pietro (1999, p. 612), o termo tem um significado bem claro,
para quaisquer partes, tanto o executor quanto o executado, e o autor discorre da seguinte forma:
Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual a pessoa pode
provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito
líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus nem Habeas Data, em decorrência
de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

Percebe-se que o chamado “direito líquido e certo” é essencial para que o interessado
possa ajuizar mandado de segurança. De um modo geral, trata-se do direito de alguém, sem
questionamentos, comprovado por documentos desde o início. O processo do MS não admite
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realização de atos para a produção de provas, como audiências, perícias e coleta de prova
testemunhal. Os documentos comprobatórios, como regra, devem ser anexados à petição inicial
do processo. A ação só poderá ser ajuizada única e exclusivamente contra uma autoridade
pública, ou seja, do Estado, desta forma não caberá utilizá-la entre particulares, a não ser
conjuntamente com uma autoridade, em alguns casos. O MS deve ser ajuizado, em geral, contra
a pessoa física da autoridade, não contra a pessoa jurídica a que ela pertence.
Segundo Di Pietro (1999, p. 612),
Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual a pessoa pode
provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito
líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus nem Habeas Data, em decorrência
de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

Conclui-se que, após o resultado do mandado de segurança, tem-se uma resposta
positiva, denominada Certidão de Trânsito em Julgado, que é o resultado final de todo e
qualquer processo judicial, não cabendo mais recurso. Após a certidão, a empresa estará livre
para prosseguir com o tratamento de dados da compensação.

9. Pedido de habilitação
Os objetivos até então propostos obtiveram confirmação satisfatória no decorrer da
pesquisa, tornando-se possível outro procedimento, o administrativo, na Receita Federal (RF),
onde constará na juntada da respectiva documentação a cópia de todo o processo (mandado de
segurança), o trânsito em julgado da ação, a certidão narrativa, além da cópia de todo o
processo. Desta forma, através de um pedido de habilitação solicitado na RF e com a posterior
autorização do crédito, ou seja, a sua homologação, a empresa compensará os referidos tributos,
mês a mês, até zerar o crédito.
Com base legal o Art. 100 da CF/1988 in RFB nº 1300/2012, dita-se o seguinte:
Nas suas informações gerais: 1 - Os créditos reconhecidos judicialmente poderão ser
aproveitados no âmbito administrativo, somente para a compensação de débitos; 2 O contribuinte que desejar compensar seus débitos com créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado deverá primeiramente, fazer a habilitação do
crédito na unidade local da RFB de sua jurisdição...

10. Compensação
Referente à compensação, Martuscelli (2001, p. 382),
A compensação é uma modalidade de extinção da relação obrigacional
tributária. A compensação tributária é legal, não voluntária. Fica na dependência, a
possibilidade de compensação da edição de Lei ordinária auto rizativa do ente
tributante, Ou seja, a possibilidade de compensação não emerge diretamente do
código tributário nacional que, como já tantas vezes dito, é lei sobre como se fazer
leis.
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O autor ainda conclui que a compensação não é voluntária, mas totalmente legal, ou
seja, amparada pelas leis, não sendo o Código Tributário quem decide tal situação e, sim, a
obediência às hierarquias entre eles.
Segundo Führer (2010, p. 65), compensação “é uma das formas de extinção de
obrigação recíproca equivalente de débitos entre os contratantes”.
Percebe-se que a compensação não poderá ser feita aleatoriamente, pois, existe uma
autorização e um controle rigoroso por parte do Estado para a adequada utilização, com os
respectivos critérios.
A Receita Federal do Brasil também fala sobre as disposições gerais referentes à
compensação, da seguinte forma:
Das disposições gerais sobre a compensação efetuada mediante declaração de
compensação.
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito de decisão judicial
transitada em julgado, relativo a tributo administrativo pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.

Nota-se que, para ter direito a compensação, além de autorizado judicialmente, é
necessário ter o crédito reconhecido pela Receita Federal do Brasil, através de um processo
administrativo chamado de Pedido de Habilitação, que, quando reconhecido, é chamado de
Deferimento, e quando não reconhecido, Indeferimento.
Conclui-se que, após todos esses procedimentos, o planejamento tributário valeu a pena,
pelo fato de a empresa deixar de gastar, compensando-se com os créditos da Receita Federal,
através de PIS, Cofins, CSLL e IRPJ, mês a mês, até que finalize o crédito, e, ainda, deixando
de recolher as cobranças de IRPJ e CSLL nas alíquotas antigas, de 32%, passando para 8% e
12% respectivamente.

11. O levantamento
O levantamento elaborado pelos responsáveis pelo planejamento tributário encontra-se
no capítulo de discussão, e refere-se aos pagamentos indevidos por parte da empresa de IRPJ e
CSLL, que eram cobradas a base de 32%, passando para 8% e 12%.
Sendo referente ao IRPJ: R$ 1.406.619,59
Sendo referente à CSLL: R$ 1.172.182,99
O total do valor apurado foi de: R$ 2.578.802,58
Os valores foram compensados pela clínica, mês a mês, até a sua extinção.
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12. Metodologia
Conforme o objetivo da pesquisa, o estudo de caso é adequado, uma vez que visa
aprofundar um ou poucos objetos, conforme Vergara (2009). Nesse tipo de estudo devem ser
associadas análises quantitativa e qualitativa. Serão verificados os períodos de apuração por
meio do tratamento de dados, interpretados de acordo com a literatura que aborda tais conceitos
para a apresentação de resultados. Portanto, associou-se ao estudo de caso a pesquisa descritiva,
conforme classificaremos esta pesquisa. Os dados coletados contemplam apurações de 1996 a
2012 da empresa em estudo.

13. Discussão
Compreende-se que, diante das tabelas 1 e 2 do demonstrativo de valores da
recuperação, os incentivos fiscais influenciaram diretamente a redução de recolhimentos. É
evidente que menores gastos e adequação financeira quanto aos direitos creditórios da empresa
permitirão uma vantagem competitiva. É possível verificar que na Tabela 1 a economia foi de
R$ 274.134,00 e na Tabela 2, de R$ 316.709,00, respectivamente, durante os períodos.

Tabela 1 – Demonstrativo de valores a recuperar - Redução do IRPJ de 32% para 8%
Período

Valor pago B

Valor devido A

Crédito original (BA)

1996

R$ 4.931,00

R$ 1.223,00

R$ 3.708,00

1997

R$ 6.455,00

R$ 1.614,00

R$ 4.841,00

1998

R$ 7.124,00

R$ 1.781,00

R$ 5.343,00

1999

R$ 7.124,00

R$ 1.781,00

R$ 5.343,00

2000

R$ 50.823,00

R$ 12.706,00

R$ 38.117,00

2001

R$ 49.402,00

R$ 12.350,00

R$ 37.052,00

2002

R$ 37.652,00

R$ 9.413,00

R$ 28.239,00

2003

R$ 23.480,00

R$ 5.870,00

R$ 17.610,00

2004

R$ 27.941,00

R$ 6.985,00

R$ 20.956,00

2005

R$ 52.069,00

R$ 13.017,00

R$ 39.052,00

2006

R$ 54.622,00

R$ 13.665,00

R$ 40.957,00

2007

R$ 11.894,00

R$ 2.974,00

R$ 8.920,00

2008

R$ 8.046,00

R$ 2.012,00

R$ 6.034,00
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2009

R$ 8.373,00

R$ 2.093,00

R$ 6.280,00

2010

R$ 15.576,00

R$ 3.894,00

R$ 11.682,00

Fonte: Autores

Tabela 2 – Demonstrativo de valores a recuperar - Redução do IRPJ de 32% para 8%
Período

Valor pago B

Valor devido A

Crédito original (BA)

1997

R$ 4.885,00

R$ 1.221,00

R$ 3.664,00

1998

R$ 7.124,00

R$ 1.781,00

R$ 5.343,00

1999

R$ 42.498,00

R$ 10.624,00

R$ 31.874,00

2000

R$ 50.823,00

R$ 12.706,00

R$ 38.117,00

2001

R$ 49.402,00

R$ 12.350,00

R$ 37.052,00

2002

R$ 37.652,00

R$ 9.413,00

R$ 28.239,00

2003

R$ 23.480,00

R$ 5.870,00

R$ 17.610,00

2004

R$ 27.941,00

R$ 6.985,00

R$ 20.956,00

2005

R$ 52.069,00

R$ 13.017,00

R$ 39.052,00

2006

R$ 54.622,00

R$ 13.655,00

R$ 40.967,00

2007

R$ 11.894,00

R$ 2.974,00

R$ 8.920,00

2008

R$ 8.046,00

R$ 2.012,00

R$ 6.034,00

2009

R$ 8.373,00

R$ 2.093,00

R$ 6.280,00

2010

R$ 15.576,00

R$ 3.894,00

R$ 11.682,00

2011

R$ 22.203,00

R$ 5.551,00

R$ 16.652,00

2012

R$ 5.690,00

R$ 1.423,00

R$ 4.267,00

Fonte: Autores
Nessa premissa o relato de Porter (1999) está correto, uma vez que apresenta como um
dos papeis do governo a atuação na microeconomia para que tenha possibilidades reais de
competitividade. O direito creditório será permitido, como se verifica na tabela 1 e 2. Desde
que o procedimento jurídico seja realizado, é necessário um mandado de segurança, pedindo o
direito de crédito da diferença entre os valores pagos, sem a redução, e os valores pagos após
os cálculos de redução.
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14. Conclusão
Este artigo apresentou como problema o planejamento tributário na gestão de uma
empresa, a fim de reduzir custo. Verifica-se a confirmação das hipóteses, uma vez que se
demonstrou a possibilidade de competitividade com os resultados de redução de gastos. Um
planejamento estratégico tributário realmente permite uma diferenciação dos custos incorridos
pela empresa. Houve ganhos consideráveis devido aos cálculos de redução, conforme as figuras
1 e 2.
Figura 1 – Demonstrativo de valores a recuperar

Fonte: autores do projeto

Figura 2 – Demonstrativo de valores a recuperar

Fonte: autores do projeto

ISBN: 978-85-5806-000-4

Segundo Zanluca (2008), trata-se de planejamento tributário buscar a redução do
montante do tributo, de sua alíquota ou de sua base de cálculo. Para Porter (1999), o governo
tem influência sobre o planejamento estratégico da empresa, portanto, planejá-la
estrategicamente requer uma visão ampla das políticas governamentais passíveis de mudanças,
demonstrando a necessidade de compreender as ações que permitam maiores ganhos
competitivos.
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RESUMO
A água é essencial à vida e um componente finito do capital natural da terra sendo sua qualidade
um fator determinante para a saúde do ser humano. Sua gestão tem como objetivo a
sustentabilidade e otimização dos recursos financeiros visando adotar as melhores soluções no
seu uso para as diferentes necessidades e na conservação do meio ambiente. Este trabalho teve
como objetivo realizar um diagnóstico de gestão sustentável a cerca do gerenciamento dos
recursos hídricos da Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS) localizada no município de
Quixadá – CE. Foi delineado como um estudo de caso em que foram utilizadas informações
obtidas através de métodos qualitativos e quantitativos, podendo-se definir este trabalho como
uma pesquisa-ação do tipo explicativa. Os resultados demonstraram que o plano implantado de
gerenciamento de recursos hídricos da instituição refletiu de maneira positiva na comunidade
acadêmica e na economicidade de processos. Sugere-se que o plano como forma de gestão
sustentável seja ampliado nas suas ações contemplando água de chuva e reuso da água.

Palavras-Chave: Recursos Hídricos, Gestão, Qualidade da Água.

1. Introdução

A água é um recurso natural finito e essencial à vida, seja como componente bioquímico
de seres vivos, como meio de vida de várias espécies, como elemento representativo de valores
sociais e culturais, além de importante fator de produção no desenvolvimento de diversas
atividades econômicas. O volume total de água no planeta é constante, com a água doce
representando cerca de 35 milhões de Km3, ou seja, 2,52% da quantidade total de água no
planeta (BERNARDI, 2003).
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A água é um elemento essencial à vida e é o mais importante recurso natural do mundo.
Sem ela a vida não pode existir. Porém o uso da água advinda de fontes cuja qualidade é
duvidosa pode trazer riscos à saúde em face de sua má qualidade (BRASIL, 2006).
É importante para que uma água seja considerada potável, na fase de tratamento, que se
eliminem todas as substâncias originalmente presentes, que lhe confiram algum gosto ou cheiro
peculiar. Paralelamente também não devem resultar alguma turbidez ou cor visual.
Segundo Richter e Azevedo (2003),ao contrário do que muitos imaginam, a água é uma
substância muito complexa. Por ser um excelente solvente, até hoje, ninguém pode vê-la em
estado de absoluta pureza. Quimicamente, sabe-se que, mesmo sem impurezas, a água é a
mistura de 33 substâncias.
A gestão de recursos hídricos é um procedimento que visa adotar as melhores soluções
no uso da água nas diferentes necessidades e na conservação do meio ambiente. Essa gestão
deve ser basear num planejamento pró-ativo que deve ter como principal objetivo a
sustentabilidade e a otimização dos recursos financeiros.
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico de gestão
sustentável a cerca do gerenciamento dos recursos hídricos da Faculdade Católica Rainha do
Sertão (FCRS) localizada no município de Quixadá – CE.

2. Referencial Teórico
2.1. Água no planeta terra
Especialistas estimam em 1 bilhão e 386 milhões de quilômetros cúbicos o volume de
água no Planeta, valor que tem permanecido praticamente constante nos últimos 500 milhões
de anos (REBOUÇAS,2002).
A água é um recurso natural finito e essencial à vida, seja como componente bioquímico
de seres vivos, como meio de vida de várias espécies, como elemento representativo de valores
sociais e culturais, além de importante fator de produção no desenvolvimento de diversas
atividades econômicas. O volume total de água no planeta é constante, com a água doce
representando cerca de 35 milhões de Km3, ou seja, 2,52% da quantidade total de água no
planeta. (BERNARDI, 2003).
O Brasil de maneira geral é um país privilegiado quanto ao volume de recursos hídricos,
pois abriga 13,7% da água doce do mundo. Porém, a disponibilidade desses recursos não é
uniforme. Mais de 73 % da água doce disponível no país encontra-se na bacia Amazônica, que
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é habitada por menos de 5% da população. Apenas 27 % dos recursos hídricos brasileiros estão
disponíveis para as demais regiões, onde residem 95% da população do país (LIMA, 1999).

2.2. Poluição da água e seu controle
Segundo Von Sperling (1995), a qualidade de uma determinada água é função do uso e
da ocupação do solo na bacia hidrográfica devida tanto a condições naturais como a
interferência do homem.
Estima-se que 80% de todas as moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em
desenvolvimento sejam causados pelo consumo pelo consumo de águas contaminadas e, em
média, até um decimo do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido a doenças
relacionadas com a água (SILVA, 2001).
A existência de certos tipos de poluentes, seja em águas superficiais ou subterrâneas,
associadas à ausência de sistemas de tratamento de esgotos satisfatórios, segundo Reimann e
Banks (2004), contribui para o aumento da contaminação microbiológica das águas, sobretudo
por patogênicos de origem gastrointestinal, os quais são motivos de freqüentes preocupações
no que se refere á qualidade da água.
Sabe-se que, com o passar do tempo, o crescimento populacional vai aumentando,
exigindo uma demanda maior de água. Entretanto, o homem não tem contribuído muito no que
se refere ao uso racional da água como também na recarga dos aquíferos, prova disso são os
desmatamentos constantes causando erosão e empobrecimento do solo, e uma das formas com
que o homem faz o uso e da ocupação do solo atualmente interferem diretamente na qualidade
da água. (BRASIL, 2006).
Para preservar os corpos hídricos e garantir o acesso a eles, o Brasil terá de promover
uma gestão eficiente, que busque a equalização inter-regional e intertemporal da água. Para a
definição dos marcos regulatória principal e da capacidade de suporte de cada bacia, é
fundamental o conhecimento das necessidades dos diversos usuários e da capacidade de oferta
e de renovação das fontes naturais (FREITAS, 1999).
Segundo a Portaria nº 2.914, de 11 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, água
potável é a água para o consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos
e radiativos atendem ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde humana. As
águas de superfícies, geralmente não são potáveis e necessitam de tratamento convencional,
enquanto as águas dos lençóis artesianos geralmente são potáveis e dispensa tratamento
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convencional, podendo ser feito apenas desinfecção como medida preventiva e correção de
alguns elementos específicos (Brasil, 2011)

2.3. Reuso da água
Água de reuso pode ser utilizada para diversos fins não potáveis, entre eles irrigação
paisagística e irrigação de campos para cultivo (MANCUSO, 2003).
Um dos problemas associados à problemática às águas de reuso urbano não potável é o
custo e a dificuldade operacional (MORELLI, 2005).

2.4. Gerenciamento de recursos hídricos
Os recursos hídricos são águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer
tipo de uso de região ou bacia.
Durante os anos 90 do século passado, face à dramática realidade e situações nas quais
a água está inserida, o governo brasileiro, diante dos alertas sobre a iminente crise de
disponibilidade de água, em especial após a realização do Eco 92 no Rio de Janeiro e do
preceituado no artigo 21 da Constituição Federal de 1988, equacionou medidas com o objetivo
de minorar os problemas já existentes, num país onde ainda convive a cultura da abundância e
da finitude do recurso água. (CARVALHO; TEIXEIRA, 2000).
Em dezembro de 1996, após uma longa tramitação e de dois substitutivos, o Congresso
Nacional aprovou o Projeto de Lei Nacional de Recursos Hídricos, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. Em 8 de janeiro de 1997, o Presidente da República sancionou a Lei nº 9.433, dotando
o Brasil dos instrumentos legais e institucionais necessários ao ordenamento das questões
referentes à disponibilidade e ao uso sustentável de suas águas (MACHADO, 2003).
Gestão dos Recursos Hídricos é uma atividade observadora e criativa voltada á
formulação de princípios e diretrizes para a confecção de documentos orientados e normativos,
estruturação de sistemas gerenciais e tomadas de decisões que tem como objetivo final
promover o inventario, uso, controle e proteção de recursos hídricos (LANNA,1995).
O estado do Ceará, nas décadas de 1980 e 1990, aprimorou a concepção e a forma de
programar sua política de recursos hídricos.
Em 1983, ano considerado “seco”, último ano de um período de cinco de escassez de
chuvas (1979-1983), levou o Governo do Estado a criar um grupo de trabalho com
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representantes de várias instituições atuantes em recursos hídricos, para formular uma nova
política pública de recursos hídricos.
Pela primeira vez essas instituições se reuniram para discutir e identificar estratégias de
ação conjunta, com uma visão duradoura, objetivando enfrentar o problema de escassez de
chuvas e apresentando um conjunto de ações de curto, médio e longos prazos, por bacia
hidrográfica. Desse trabalho resultou o I Plano Diretor dos Recursos Hídricos do Ceará. Em
1987, o Governo do Estado implantou sua estrutura institucional na área de recursos hídricos,
criando a Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH), a Superintendência de Obras
Hidráulicas (Sohidra) e vinculando à SRH a fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas
Artificiais, passando a se chamar de Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
(Funceme). Em seguida, em 1993, criou a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
(Cogerh). Com esta estrutura, o estado do Ceará, de forma pioneira, concebeu um sistema
institucional de recursos hídricos considerando as fases aérea, superficial e subterrânea do ciclo
hidrológico. Posteriormente, a Lei Nº. 11.996, de 24/07/92, criou a Política Estadual de recursos
Hídricos e instituiu o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (Sigerh) com base no
Plano Estadual de Recursos Hídricos (TOMAZ, 2000).
A lei estadual de recursos hídricos definiu a estrutura organizacional do Sigerh, que
compreende várias instituições agrupadas em três sistemas: sistema de gestão (órgãos
responsáveis por planejamento, administração e regulamentação); sistemas afins (órgãos
responsáveis pela oferta, utilização e preservação) e sistemas correlatos (órgãos responsáveis
pelo planejamento e coordenação geral, incentivos fiscais e econômicos, ciência e tecnologia,
defesa civil e meio ambiente), bem como aqueles representativos dos usuários de água e da
sociedade civil organizada. São, por conseguinte, diversas instituições que podem integrar os
colegiados dos Comitês de Bacias Hidrográficas e/ou do Conselho de Recursos Hídricos do
Ceará, ou serem parceiras na execução das ações da política estadual de recursos hídrico.
(TOMAZ, 2000)

2.5. Sustentabilidade
Nesse sentido, Kates et al. (2003) considera a situação atual do mundo como
insustentável. Com uma sociedade em crescimento, globalizada, interconectada e desigual, a
humanidade não está conseguindo manter a sustentabilidade dos ecossistemas que suportam a
vida na Terra.
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Desenvolver sustentavelmente significa promover o desenvolvimento econômico
concomitantemente à preservação do meio ambiente, ou melhor, satisfazer as necessidades das
sociedades presentes sem comprometer a capacidade das sociedades futuras. (Philippi, 2001).
O significado do termo desenvolvimento sustentável se define como práticas
empresariais sustentáveis aquelas que conseguem oferecer produtos e serviços que satisfaçam
as necessidades de seus clientes. Conseguem gerar um valor aos acionistas e à sociedade sem
comprometer a continuidade da empresa e da sustentabilidade ecológica dos ecossistemas
relacionados com o negócio.Todavia são negócios que conseguem se manter lucrativos, mas
sem agredir o equilíbrio da sociedade e sem comprometer a sustentabilidade ecológica dos
sistemas vivos. (Philippi, 2001).

3. Metodologia
3.1. Tipo de Estudo
Esta pesquisa foi delineada como um estudo de caso em que foram utilizadas
informações obtidas através de métodos qualitativos e quantitativos, podendo-se definir este
trabalho como uma pesquisa-ação do tipo explicativa (PRESTES, 2013).
Segundo Cordeiro (2008), o estudo de caso tem a finalidade de analisar profundamente
uma unidade social, podendo ser realizado dentro de uma organização através de um estudo
profundo e abrangente da complexidade de seus processos.
Conforme Prestes (2013), a pesquisa-ação caracteriza-se por uma intervenção efetiva e
por uma interação entre pesquisador e pesquisado, buscando resolver e/ou esclarecer a
problemática observada. Já a pesquisa explicativa é aquela que vai além do registro, da análise,
da classificação e da interpretação dos fenômenos em estudo, procurando identificar quais são
seus fatores determinantes.

3.2. Local de Estudo
A pesquisa ocorreu na Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS) localizada no
município de Quixadá o qual está inserido na região do sertão central do estado do Ceará. Possui
clima tropical quente semiárido com temperatura média anual de 30℃, com pluviometria média
anual de 818 mm com chuvas concentradas de fevereiro a abril. A vegetação característica da
maior parte do município é a caatinga. Sua população segundo o IBGE (2010) é de 80.605
habitantes, estando 57.482 na zona urbana e 23.123 na zona rural. O município possui o 17º
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maior PIB do estado, maior renda per capita e melhor IDH da Mesorregião dos Sertões
Cearenses.
A FCRS oferta atualmente 19 cursos de graduação nas áreas da saúde, ciências sociais
aplicadas, humanas, tecnológicas e engenharias e 16 cursos de pós-graduação.

3.3. Período de Estudo
O estudo foi realizado durante o primeiro semestre de 2015, precisamente no transcorrer
dos meses de fevereiro a junho do referido ano.

3.4. Coleta de Dados
As informações necessárias para este estudo de caso foram conseguidas mediante
levantamento de dados junto a Coordenação Administrativa da FCRS e visitas in loco. Os dados
levantados corresponderam a: tipos de sistema de abastecimento de recursos hídricos; dados de
consumo por setor e controle de qualidade da água.

3.5. Elaboração do Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Após o levantamento situacional procedeu-se a elaboração de um plano de
gerenciamento dos recursos hídricos da FCRS de forma que contemplasse aspectos
relacionados ao controle quantitativo e qualitativo da água.

4. Resultados
4.1. Levantamento situacional
4.1.1. Sistema de recursos hídricos da FCRS
a) Fontes de alimentação
A FCRS utiliza para seu abastecimento água de 03 poços artesianos próprios e da
Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), sendo utilizados aproximadamente 50 m3
por dia. Além disto, utiliza como fonte potável água de um poço profundo de terceiro, que chega
a FCRS através de carro-pipa, sendo armazenada em caixa com capacidade de 10 m3. Este
abastecimento é continuo e ocorrem a cada 08 dias.

b) Fontes de distribuição
A água para consumo humano é distribuída por todo o campus da FCRS através de 17
bebedouros cuja fonte é uma única caixa de água com capacidade de 10 m3. A água da
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CAGECE, que é tratada, é distribuída para o Complexo da Saúde, sendo utilizada nos diferentes
laboratórios e clínicas. A água dos poços é distribuída pelo campus para diversas utilidades,
como banheiros e jardinagem.
A água proveniente da CAGECE é armazenada em cisternas para sua posterior
distribuição com volume total de 60m3 e também em caixas com mesmo volume total. Já a
água dos poços é armazenada em caixas com volume de 97m3. As cisternas e caixas de água
estão espalhadas pelo campus da FCRS em pontos estratégicos para facilitar o escoamento.

4.1.2. Controle da qualidade da água
Verificou-se que a FCRS realizava controle da qualidade da água através de
análises físico-químicas e bacteriológicas da água potável, precisamente na caixa de água de
armazenamento e em todas as fontes de distribuição (bebedouros) num período de 4 em 4
meses. Também foi observada a existência de procedimentos operacionais padrão (POP) para
limpeza de bebedouros, caixas de água e cisternas. A limpeza dos bebedouros era mensal e das
caixas e cisternas semestral. Viu-se ainda limpeza diária e tratamento semanal da água das
piscinas.

4.2. Plano de gerenciamento de recursos hídricos
Sabe-se que a maioria das doenças que afetam a população mundial está intrinsecamente
ligada ao consumo de água contaminada. Por tanto, a elaboração de um plano gerencial que
contemplasse o melhor acompanhamento da qualidade da água da FCRS se fez necessário.
O primeiro passo para a elaboração foi a identificação do sistema de abastecimento da
FCRS, descrito no item anterior, que atende cerca de 2.500 pessoas diariamente por cerca de
16 horas. O segundo passo foi a criação de um Plano de Amostragem para ser seguido pela
FCRS, o qual foi confeccionado para atender as exigências da portaria 2914/11 do Ministério
da Saúde, sendo a mesma normalizadora da utilização de água de consumo humano. O terceiro
e último passo consistiu na readequação de rotinas que envolvessem recursos hídricos na FCRS
através dos procedimentos operacionais padrão (POP).

4.2.1. Plano de amostragem
O plano de amostragem (Tabela 1) vai atender os poços e a água potável que é
fornecida pelo carro pipa. Com respeito à água que é fornecida pela CAGECE, já tratada, o
acompanhamento será realizado mediante análises microbiológicas.
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Tabela 1 – Plano de amostragem para o controle qualitativo da água da Faculdade
Católica Rainha do Sertão (FCRS). Quixadá, Ceará, 2015.
Saída do Tratamento
Parâmetro

Nº
amostras

de

Sistema de Distribuição
Frequência

Nº
amostras

de

Frequência

Cor

Uma

A cada duas horas

10

Turbidez

Uma

A cada duas horas

40

Uma

A cada duas horas

40

Ph

Uma

A cada duas horas

Dispensada análise

Gosto

Uma

A cada três meses

Dispensada análise

Odor

Uma

A cada três meses

Dispensada análise

02

Semanal

25

Mês

02

Semanal

25

Mês

Cloro

Residual

Livre

Coliformes
Totais
Escherichia coli

Mês

Fonte: Coordenação Administrativa da FCRS.
4.2.2. Procedimentos operacionais padrão (POP’S)
Os procedimentos operacionais padrão da instituição foram redefinidos e atualmente
fazem parte das Normas Operacionais do Setor de Limpeza da Faculdade Católica Rainha do
Sertão estando os mesmos sendo utilizados como rotinas.

5. Considerações finais
Verificou-se pela narrativa deste artigo que a água é indispensável à vida e encontra-se
na natureza em proporções e estados físicos diferentes. Trata-se de um bem finito do capital da
terra que não aumenta em quantidade, mas apenas circula na natureza de diferentes formas
através do ciclo hidrológico.
A importância econômica e vital da água tem sido objeto de discussão em vários fóruns
nacionais e internacionais nos últimos anos, cujo assunto principal gira em torno da escassez
deste líquido precioso. A preocupação mundial é indistinta seja qual for sua utilização, quer
para consumo humano, animal, fins agrícolas e industriais. Na sua Declaração Universal dos
Direitos da Água a Organização das Nações Unidas (ONU) enfatiza a importância da água para
a vida em nosso planeta.
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A conservação da água, que pode ser sinonímia da economia da água, é um conjunto de
atividades com o objetivo de reduzir a demanda da água, melhorar o seu uso, reduzir
desperdícios. O gerenciamento de recursos hídricos engloba a conservação ou economia da
água e mecanismos relacionados à sua qualidade. Neste contexto o propósito que norteou o
presente trabalho foi o da economia e administração dos recursos hídricos da Faculdade
Católica Rainha do Sertão.
Através de um diagnóstico situacional foram levantadas as fontes de água, formas de
distribuição, tipos de uso e controle de qualidade empregado na instituição. Observou-se após
este levantamento a necessidade de ajustes em algumas condutas para melhorar a eficiência
gerencial, sendo então elaborado um plano de gerenciamento de recursos hídricos. Este plano
foi implantado e nele estão contidos diferentes procedimentos operacionais adotados pela
Faculdade para a otimização dos recursos hídricos e sustentabilidade.
Alguns resultados foram observados de forma imediata com elogios na Ouvidoria da
instituição pela comunidade acadêmica no que se refere ao controle físico-químico e
bacteriológico da água dos bebedouros, assim como a forma e sazonalidade de limpeza
mostrada através de painéis afixados ao lado de cada bebedouro. Também, houve reflexos no
controle da qualidade da água e gerenciamento de produtos das piscinas.
Finalmente, e de forma conclusiva, visando a sustentabilidade da instituição, sugere-se
que o plano de gerenciamento de recursos hídricos da Faculdade Católica Rainha do Sertão seja
ampliado contemplando o armazenamento de água da chuva e o reuso de água
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1.Introdução
Quando se trata do enquadramento de uma empresa como pequena, média ou grande,
não existe um critério universal. Dessa maneira, cada país define seus próprios critérios, que
normalmente são de acordo com número de trabalhadores, volume de negócios, total de ativos
e balanço de resultados (DEITOS, 2002).
Em 2002, 99,2% dos estabelecimentos comerciais eram micro ou pequenas empresas,
sendo essas responsáveis por 52,8% dos empregados no Brasil. Isso demonstra tamanha
importância dessas empresas para a economia do país. (SEBRAE, 2002).
Dentro das Micro e Pequenas Empresas pode-se encontrar as empresas familiares, que
contribuem na complementação do PIB do país, apresentando grande importância na geração
de emprego e renda. É possível encontrar microempresas familiares em inúmeros setores. No
Brasil, por exemplo, cerca de 90% das empresas são de origem familiar (SEBRAE-SC, 2005).
Leone apud Almeida (2003) divide os conceitos de empresa familiar em três vertentes.
A primeira vertente diz respeito à propriedade, aonde o controle da empresa se encontra nas
mãos de uma família. A segunda vertente refere-se ao nível de gestão, aonde os cargos mais
importantes são ocupados por membros de uma família. A terceira vertente tem relação com a
sucessão, quando a segunda geração da família assume os lugares deixados pela geração
anterior.
Lodi (1978) é defensor da terceira vertente, mas para ele, além de levar em conta que a
sucessão da diretoria está ligada ao fator hereditário, a empresa familiar tem seus valores
identificados com um sobrenome de família ou com a figura de um fundador.
Já Donnelley (1976) adota um conceito que pode ser considerado uma união das três
vertentes afirmando que a empresa familiar é aquela que tenha estado “ligada a uma família
pelo menos durante duas gerações e com ligações familiares que exerçam influência sobre as
diretrizes empresariais, os interesses e os objetivos da família”.
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A pequena e a média empresa familiar são as que mais empregam brasileiros, as que
menos reagem diante da crise e as que menos desempregam na recessão (LODI, 1984). De
acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) a cada
100 empresas familiares, 30 chegam à segunda geração e apenas 5 à terceira.
A importância econômica e social exercida pelas Micro e Pequenas Empresas
Familiares merece uma análise aprofundada, pois é fato que essas empresas são de grande
significado na economia em inúmeras nações e regiões.
2. Situação das Micro e Pequenas Empresas Familiares no Brasil
Como não existe um critério universal que enquadre uma empresa como pequena, média
ou grande, para uniformizar esse conceito, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) buscou adotar a Lei Geral, tendo como base a receita bruta anual. A microempresa
é aquela que possui renda bruta anual de até 360 mil reais, já a renda bruta anual de uma pequena
empresa vai de 360 mil reais até 3 milhões e 600 mil reais.
Deitos (2002) ressalta a importância que as Micro e Pequenas Empresas têm na
economia nacional, porém alerta sobre as dificuldades que as mesmas vêm encontrando para a
manutenção de seus negócios e consequentemente para sua sobrevivência.
As micro e pequenas empresas são as mais afetadas quando se trata de “morte de
empresas” por justamente terem uma estrutura empresarial normalmente frágil e recursos
financeiros limitados (BERTOLINI; SCHMIDT, 2010).
Rattner et al (1979) destaca que as empresas menores em geral têm dificuldade em
reconhecer seus próprios problemas. Muitas delas focam suas atenções apenas em soluções
imediatas e visíveis e deixam de dedicar-se ao planejamento de longo prazo, impedindo a
empresa de alcançar seus objetivos estratégicos.
Dentre as Micro e Pequenas Empresas estão inseridas a maioria das empresas familiares.
Almeida (2006), ao enfatizar a importância desse tipo de empresa, diz que “tudo começa na
empresa familiar”, já que o modelo empresarial geralmente tem início em uma pequena empresa
familiar que só depois de certo tempo passa para um modelo com estrutura mais profissional.
As empresas familiares de pequeno e médio porte normalmente têm como
características a falta de visão crítica do próprio negócio, falta de visão estratégica de longo
prazo, ética embasada em preceitos familiares e falta de análise rigorosa de custos
(FERNANDES FILHO et al, 2010).
Segundo Ferraz (2013) um dos maiores erros cometidos pelas pequenas empresas
familiares é a contratação de parentes. Isso é extremamente comum nesse tipo de empresa e
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muitas vezes torna-se algo necessário quando é preciso um funcionário de confiança. Porém
essa medida pode resultar em problemas se o parente contratado receber privilégios, como a
falta de controle de horários ou cobrança por resultados, podendo gerar perda de autoridade do
dono da empresa e mal exemplo aos demais funcionários.
3. Problema de sucessão das empresas familiares
A sucessão é outro dos grandes problemas enfrentados pelas empresas familiares que
pode tornar-se razão de fracasso da organização, já que muitas vezes o herdeiro não quer
continuar com o negócio ou tem uma visão totalmente diferente da visão de seu fundador.
(ALMEIDA, 2006).
Gaj apud Leone (1992) salienta que “quando chega o momento de o fundador transferir
o comando, nem sempre seus herdeiros estão aptos ou são qualificados”.
Leone (1992) explica que a sucessão pode acontecer de duas maneiras:
a)

De forma gradativa e planejada, quando o sucessor pode receber

treinamento para exercer o cargo;
b)

De forma inesperada e repentina, quando o fundador falece ou precisa se

afastar do cargo temporariamente ou permanentemente.
Certamente é mais vantajoso quando ocorre uma sucessão gradativa, já que assim o
sucessor poderá ser treinado adequadamente e adquirir conhecimentos necessários para assumir
o cargo, fazendo com que seja evitado traumas e conflitos aparentes. Já na sucessão inesperada,
muitas vezes o sucessor não está apto a assumir toda a responsabilidade e não tem preparação
adequada (LEONE, 1992).
4. Importância do setor financeiro no sucesso da empresa
Um dos setores que mais impactam no alcance do sucesso empresarial é o setor
financeiro. De acordo com Santos (2010) é justamente a administração financeira que tem sido
de importância crescente para as empresas de pequeno porte e consequentemente o sucesso da
empresa demanda práticas financeiras apropriadas.
Johnson (1974) define finanças como sendo o “ato de prover os meios do pagamento”.
Santos (2010) completa, enfatizando que a administração financeira busca a maximização da
riqueza, principalmente através do bom gerenciamento da estrutura de capital da organização.
A gestão financeira pode ser entendida como uma técnica utilizada para melhorar a
operacionalização dos recursos financeiros, buscando sempre proporcionar o melhor resultado
possível no que diz respeito a atuação da empresa. (OLIVEIRA et al, 2010)
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Nas micro e pequenas empresas familiares é comum encontrar dificuldades na aplicação
de teorias, métodos e técnicas de contabilidade e finanças, devido, principalmente, a
disponibilidade limitada de recursos e a falta de acesso a alguns segmentos do mercado de
capitais (RATTNER et al, 1979).
Segundo uma pesquisa sobre “causa mortis de empresas” realizado pelo SEBRAE
(2014), metade dos empresários localizados no estado de São Paulo não determinam o valor do
lucro pretendido ao abrir sua empresa. Também cabe ressaltar que muitos dos empresários não
souberam afirmar qual é o capital de giro necessário para abrir suas empresas.
Dessa forma, é possível perceber que a boa gestão financeira é extremamente importante
para a sobrevivência e sucesso de qualquer negócio, inclusive para as Micro e Pequenas
Empresas Familiares (OLIVEIRA et al, 2010).
5. Funções do administrador financeiro
É de suma importância que o administrador financeiro conheça profundamente o nicho
de atuação da empresa para detectar possíveis mudanças e estar preparado para gerir
adequadamente seus investimentos (BERTOLINI; SCHMIDT, 2010).
Para Oliveira et al (2010) as atividades básicas do administrador são três: realizar
análises e planejamento financeiro, tomar decisões de investimentos e tomar decisões de
financiamentos.
A atividade de realizar análises e planejamento financeiro consiste em coordenar,
monitorar e avaliar por meio de dados financeiros todas as atividades da empresa. Tomar
decisões de investimentos refere-se à destinação dos recursos financeiros para aplicação em
ativos correntes e não-correntes, sem deixar de considerar a relação adequada de risco e retorno
os capitais investidos. Tomar decisões de financiamentos está ligada a captação de recursos
financeiros para o financiamento dos ativos necessários às atividades empresariais.
(OLIVEIRA et al, 2010).
Para Gitmam apud Fernandes Filho et al (2010) a função do administrador financeiro é
controlar o fluxo de caixa, analisar, planejar e ter o controle financeiro. É a partir desse controle
que o gestor poderá analisar a “saúde financeira” da organização. O autor também ressalta que
para as empresas menores normalmente é mais complicado ter um controle financeiro rigoroso,
pois nessas empresas, em boa parte das vezes, quem faz o controle financeiro também é o
responsável por controlar as demais áreas da empresa, fazendo com que este não de muita
importância e foco para a questão financeira.
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6. Ferramentas de controle financeiro
É importante salientar que para realizar uma análise financeira é necessário levar em
conta as limitações da organização no que se refere principalmente à natureza e essencialidade.
Para isso existem várias ferramentas que buscam maximizar os acertos e minimizar as
possibilidades de erros. Tais técnicas, se aplicadas corretamente, poderão auxiliar o gestor
financeiro a tomar as decisões adequadas (OLIVEIRA et al, 2010).
As ferramentas financeiras auxiliam na gestão da empresa, contribuído para a
sobrevivência da mesma. Essas ferramentas são essenciais para a facilitação das tomadas de
decisões de qualquer tipo de organização, inclusive para as empresas de pequeno porte
(FERNANDES FILHO et al, 2010).
Matias e Júnior ressaltam a importância do estudo e avaliação do controle de estoque
para as Micro e Pequenas Empresas, pois é nele aonde está concentrado o maior investimento
estrutural na formação do capital de giro (apud BERTOLINI; SCHMIDT, 2010).
Santos (2010) ressalta a importância do gestor financeiro transferir sua prioridade para
o capital de giro assim que a empresa entra em operação, isso ocorre porque “o capital de giro
é bastante suscetível às mudanças que acontecem continuamente no ambiente econômico em
que a empresa atua”.
É exatamente a falta de capital de giro o principal problema no setor financeiro das
Micro e Pequenas Empresas. Isso faz com que surjam problemas de atrasos dos clientes e
necessidade de empréstimos, que geralmente são seguidos de custos elevados e altas taxas de
juros (RATTNER et al, 1979).
Os problemas de capital de giro podem ser evitados, ou ao menos minimizados, por
meio de uma administração que busque a prevenção de acontecimentos como o financiamento
de estoques, gerenciamento da inadimplência de clientes e administração das insuficiências
(SANTOS, 2010).
Outra ferramenta muito importante para a Micro e Pequena Empresa é o fluxo de caixa.
O fluxo de caixa é um instrumento que relaciona o conjunto de entradas e saídas de caixa num
determinado período, permitindo que o gestor visualize com antecedência as necessidades de
caixa ou o excesso do mesmo. Dessa maneira o administrador poderá perceber se é preciso
aplicar mais dinheiro em caixa ou se deve investir em outra área, caso exista excesso de dinheiro
disponível. (LOPES; MENEZES, 2000).
Santos (2010) enfatiza que para as empresas que apresentam problemas financeiros, fato
comum principalmente entre os pequenos negócios, o primeiro passo é justamente o
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planejamento do fluxo de caixa, pois auxilia no enquadramento da organização. Porém o autor
ressalta que esse instrumento de gestão financeira não deve ser utilizado apenas pelas empresas
em momentos de dificuldades, mas também por empresas com uma situação financeira
favorável, pois dessa forma será possível aumentar a eficiência ao utilizar os recursos
disponíveis e maximizar ainda mais a lucratividade.
Para a Micro e Pequena Empresa reduzir a necessidade de capital de terceiros é preciso
ter uma boa administração dos recursos financeiros. Somente dessa forma será possível reduzir
os juros e consequentemente influenciar positivamente nos lucros (BERTOLINI, SCHMIDT,
2010).
Ferraz (2013) alerta para outros erros comuns cometidos principalmente pelas empresas
familiares menores, como o fato de misturar as finanças pessoais com as da empresa. O autor
ressalta que é fundamental ter contas bancárias separadas, pró-labore e disciplina para não
utilizar o dinheiro do caixa para fins pessoais.
Separar a pessoa física da pessoa jurídica é algo difícil para as empresas familiares, já
que é comum esse tipo de empresa vincular a vida da família à empresa e o crescimento ou
lucro dos negócios aos interesses e necessidades da família. Tornar uma família comum em
uma família empresária é um desafio muito complexo (BERNHOEFT apud ALMEIDA, 2006).
7. Recomendações finais:
O presente artigo teve como finalidade analisar a importância e apontar as dificuldades
enfrentadas pelas Micro e Pequenas Empresas Familiares, tendo como foco a dificuldade de
estruturação dos controles financeiros das mesmas e buscando propor sugestões para melhorar
a aplicação desses controles.
Existem várias definições para empresa familiar, Leone procurou dividir seus conceitos
basicamente em três vertentes, para facilitar o entendimento de acordo com os critérios adotados
por cada autor. A primeira vertente tem foco na propriedade, a segunda no nível de gestão e a
terceira tem relação com a sucessão.
Em relação a micro e pequena empresa, não existe uma definição universal, podendo
cada país adotar critérios específicos para classificar o tamanho das empresas. A mais usada no
Brasil está relacionada a receita bruta anual, a qual foi definida pelo Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAE).
Tendo como base a pesquisa bibliográfica, foi possível perceber que as Micro e
Pequenas Empresas Familiares apresentam várias dificuldades, entre eles a falta de
planejamento de longo prazo, problemas relacionados a sucessão do negócio, má administração
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dos recursos financeiros, elevados níveis de empréstimos e falta de utilização adequada de
instrumentos financeiros.
É preciso dar a devida atenção a administração financeira, pois sem administrar os
recursos financeiros adequadamente a empresa estará propícia ao fracasso. Ter um controle
financeiro adequado é fundamental para o levantamento e análise do andamento da empresa.
Dentre os instrumentos financeiros mais importantes e que precisam de uma atenção
mais aprofundada estão o capital de giro e o fluxo de caixa. A má administração dessas
ferramentas leva ao gestor a precisar de empréstimos de terceiros e o que era problema apenas
no setor financeiro acaba afetando todas as demais áreas da organização.
Muitas das empresas familiares de pequeno porte vão a falência por motivos que
poderiam ser evitados. Os gestores erram ao buscar o lucro imediato e em não fazer um
planejamento de longo prazo.
O primeiro passo para manter a gestão financeira positiva é separar as contas pessoais e
ter um pró-labore, isso é um passo básico e essencial em todos os negócios, para qualquer
empresa. Também é importante manter o controle de estoque e ter a quantia necessária em
caixa, sabendo investir de maneira correta o que está em excesso.
A capacitação do administrador para que ele possa agir da melhor maneira possível
visando maximizar os lucros é algo essencial em todos os setores da empresa, pois é ele que irá
tomar todas as decisões referentes à empresa.
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Sustentabilidade.

1. Introdução
É notório nos tempos atuais que qualquer que a atividade organizacional, seja esta com
fins lucrativos ou sem fins lucrativos, deve optar por uma prática voltada ao desenvolvimento
sustentável com a definição de adotar atividades capazes de atender as necessidades presentes,
garantindo as solicitações das futuras gerações. De acordo com Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), o termo "desenvolvimento sustentável" refere-se a fatores
sociais, ambientais e econômicos que devem ser considerados por quem desejar alcançar a
prática sustentável.
Desse modo, no tocante ao desenvolvimento sustentável, a prática para as organizações
consiste em: minimizar as atividades incorretas de seus processos produtivos de bens e de
operacionalidade dos serviços. Isso é possível através de gestão organizacional integrada ao
meio ambiente. Para Slack et al.(2008), esse comprometimento com o controle das atividades
produtivas justifica a necessidade de implantação da ferramenta Produção Mais Limpa, como
um sistema de gestão integrado que une a prevenção ambiental e a eficiência produtiva. E ainda,
reafirma o autor, que a produção eficiente, fornece os meios para ela atender a seus objetivos
estratégicos em longo prazo, difundidos na vertente da sustentabilidade.
Com a disseminação do conhecimento e fundamentação dos elementos teóricos, da área
em estudo, o presente estudo com o propósito de analisar a dimensão ambiental como foco no
gerenciamento ambiental, tomando como base a Produção Mais Limpa (P+L), com o objetivo
de identificar o gerenciamento ambiental na IFES e conhecer quais ações práticas de P+L
utilizadas, destacando a ecoeficiência na operacionalidade dos processos e serviços, e tendo
ainda, por finalidade constatar a responsabilidade socioambiental da instituição.
Portanto, como as problemáticas ambientais existem e merece a devida atenção,
aplicável às organizações de todos os tipos e portes, o desenvolvimento do presente estudo é
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baseado na metodologia de pesquisa qualitativa de caráter bibliográfica exploratória, e utiliza,
para subsidiar o melhor entendimento, a estratégia de embasamento teórico de pesquisas em
livros, artigos, revistas cientificas e sites ligados a essa área.
O gerenciamento ambiental nas instituições federais de ensino superior - IFES
Em tempos de preocupação com o meio ambiente vem se acentuando no meio
acadêmico um processo de mudança na conscientização, comportamento e atitude. O assunto
deixou de ser uma simples doutrina de consciência ecológica para se configurar numa real
necessidade, nas organizações de todos os setores e segmentos desse mercado, tendo em vista
que esse processo de conscientização caminha para uma adaptação e para uma nova realidade.
As questões de desenvolvimento sustentável são chaves e entram definitivamente nos
planos estratégicos de negócios. Com tal cenário, as organizações educacionais de nível
superior têm buscado aperfeiçoar seus processos, suas estruturas e desenvolver cuidados com a
segurança, com o meio ambiente e com as pessoas. Essa realidade demonstra a perceptível
movimentação dessas organizações no sentido de se envolverem no processo de mudanças
sobre o prisma do desenvolvimento sustentável.
A imagem institucional das IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) voltada para
as questões ambientais constitui-se basicamente um estilo ideal de gestão para a resolução dos
problemas da coletividade. A universidade como fonte geradora de novos conhecimentos, tem
a responsabilidade e o dever de direcionar seus recursos e ações para as questões ambientais, e
a partir dessa temática, avaliar o comprometimento da IFES visando identificar quais as
melhores práticas para atingir esse objetivo.
Assim, diante da realidade, avança necessidade da prática da defesa do sistema
ambiental também nas IFES, passando tais instituições a equacionar e utilizar sistemas e
técnicas que fomentem ao novo paradigma sustentável, através da otimização dos processos,
do desenvolvimento de métodos e do redesenho de processos organizacionais, que tenham
como foco o oferecimento de uma prestação de serviços com responsabilidade ambiental.
A dimensão do gerenciamento ambiental nas IFES
As novas abordagens da ciência da Administração levaram a mudanças nas estruturas
organizacionais tradicionais. Essa dinâmica da ciência abriu espaço para uma nova realidade
discutida atualmente, a abordagem ambiental, isso através de um modelo de gerenciamento
originando novos desafios, junto com estratégias organizacionais que, por sua vez, passam a
fazer parte às dimensões socioambientais.
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Em decorrência dessa consciência ambiental que ganhou notoriedade nas décadas de
60-70, época de grandes transformações culturais. Desde então tem ganhado enorme dimensões
intrínsecas as gestões das organizações. Partindo desse ponto, as IFES também têm o
compromisso e a responsabilidade ambiental.
Diante das forças ambientais que conduzem as organizações a mudarem e das atuais
transformações nos processos, as IFES devem traçar objetivos a serem alcançados através dos
novos métodos que preconiza cuidados nas suas atividades (ecoeficiência). Mas além de utilizar
novas ferramentas nos processos, as IFES primeiramente devem potencializar a educação
ambiental.
A educação ambiental ainda encontra-se em fase de crescimento, no momento em que
as ações práticas das IFES mostram o compromisso ambiental, em virtude de servirem de
modelo para a sociedade como um todo, evidencia-se que a consciência ambiental a fim de
direcionar a educação ambiental para traduzir suas ações de comprometimento.
Portanto, a educação ambiental deve oferecer os meios para ampliar a percepção das
pessoas, fazendo com que elas identifiquem as ameaças e organizem respostas, em defesa da
qualidade de vida futura. Esta educação é destinada para uma reforma de comportamentos e
centrada na conscientização humana para necessidades urgentes da mudança de mentalidade.
Nesse sentido, o gerenciamento ambiental não é apenas uma necessidade das
tradicionais organizações, as IFES também devem fazer o seu papel de organizações envolvidas
não apenas na formação de profissionais em suas respectivas área de formação, mas também
deve apresentar-se como uma instituição que seja um modelo ao discutir e difundir as
preocupações ambientais, e alavancar sua imagem na sociedade como uma instituição de
profissionais conscientes e capazes de modificar suas atitudes e comportamentos (DIAS, 2006).
Com o passar do tempo e com as transformações que ocorrem evidencia-se cada vez
mais a necessidade das IFES trabalharem a sustentabilidade através do gerenciamento
ambiental como uma resposta de uma nova perspectiva. De todo modo, para uma maior
eficiência dentro de qualquer tipo de organização, é necessário o engajamento com a questão
ambiental, e esta expressa no planejamento estratégico, nas políticas das organizações,
aplicados aos programas ambientais.
A estratégia do gerenciamento ambiental
As organizações têm melhorado seu modo de atuar, entretanto, ainda há algumas que
continuam causando deterioração e degradação ambiental, embora elas estejam perdendo cada

ISBN: 978-85-5806-000-4

vez mais força, pois as organizações que ainda não possuem uma responsabilidade
socioambiental continuam a serem geridas como se ainda estivessem na década de 1970.
Tendo como foco a adequação das necessidades das organizações para novas estruturas,
o momento sugere aperfeiçoamento das práticas gerenciais e demanda investimentos em
tecnologias e pesquisas. Essas medidas implicam na redução de custos, aperfeiçoamento nas
técnicas gerenciais, eficiência dos processos e contribuem para a minimização dos riscos
ambientais.
Esse conceito para uma mudança no gerenciamento incorporados em princípios da
sustentabilidade preconiza parâmetros para avaliá-las, com a finalidade de verificar,
identificando seu compromisso ambiental. É evidente que qualquer que sejam os parâmetros
para avaliar os prejuízos ambientais, as organizações devem entender que o futuro da
problemática ambiental depende de se procurar dar uma maior abrangência à dimensão dela.
Nesse contexto, o objetivo do gerenciamento ambiental é trabalhar em consonância com
o desenvolvimento sustentável. Essa nova abordagem de gerir com foco ambiental têm como
ponto de partida as mudanças de valores nos aspectos culturais organizacionais. Para Antonius
(apud TINOCO & KRAEMER, 2004, p. 109), o gerenciamento ambiental pode ser considerado
como a integração de sistema e programa organizacionais que permitam:
• controle e redução do impacto no meio ambiente, devido às operações ou
produtos;
• cumprimento de leis e normas ambientais;
• desenvolvimento e uso de tecnologias apropriadas para minimizar ou
eliminar resíduos indústrias ;
• monitoramento e avaliação dos processos e parâmetros ambientais;
• eliminação ou redução dos riscos ao meio ambiente e ao homem;
• utilização de tecnologia limpa (clean technologies), visando minimizar o
gastos de energia e materiais;
• melhoria do relacionamento entre a comunidade e o governo;
• antecipação de questões que possam causar problemas ao meio ambiente
e, particularmente, á saúde humana.

Assim, o gerenciamento ambiental é um fator estratégico que identifica possibilidade
em resultado através do engajamento de assimilação da causa ambiental em meio a estratégias
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da ciência da Administração em consonância com o meio ambiente, permitindo obter resultados
reais através de monitoração para prevenção dos impactos ambientais.
A implantação de um sistema de gerenciamento ambiental constitui uma estratégia para
que o gestor, em processo contínuo, identifique oportunidades de melhoria para a redução de
impactos ambientais gerados com a finalidade da redução dos impactos, as organizações
demostram preocupação e interesse ambiental focando nas causas e não nos efeitos e estragos
ambientais.
A partir do momento que as organizações passam a considerar as questões ambientais
intrínseca aos negócios e oportunidades de mercado, percebe-se, que as organizações buscam
um desenvolvimento sistemático com práticas ambientais. As sistemáticas relações das práticas
para o controle dos seus danos ambientais, utilização racional dos insumos, e, a gestão e
destinação adequadamente dos resíduos contribui para estabelecer melhores relações com os
stakeholders e para o aumento da competitividade através do gerenciamento ambiental.

A produção mais limpa (P+L)
O acúmulo histórico de práticas incorretas faz das organizações as grandes responsáveis
por um número considerável de problemas ambientais. Com a elevação do nível de consciência
em torno de uma perspectiva de organizações sustentáveis através da Produção Mais Limpa,
torna possível um posicionamento estratégico de ações práticas e ecologicamente corretas,
economicamente viáveis e socialmente adequadas.
A organização não governamental, Greenpeace que trata de assuntos ambientalistas em
nível internacional, em 1989 definiu o termo Produção Limpa como um modelo de gestão e
operação corretiva de prática negativa ao meio ambiente do processo produtivo. Desse modo,
as empresas adotaram sistemas e tecnologias para o controle e tratamento dos resíduos e
controle das emissões de gases atmosféricos gerados nos processos produtivos.
Entretanto, a pouca eficiência da PL, além da onerosidade do sistema ambiental, a
Produção Limpa como uma técnica acabou se tornando inaplicável em virtude de, em seu
enfoque, tratar os resíduos apenas no final dos processos e operações organizacionais.
Diante da necessidade de reduzir os desperdícios e emissões de poluentes, e mais,
diminuir os recursos utilizados no ciclo de produção, em 1991, através do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), por meio da criação da ferramenta Produção Mais
Limpa (P+L ou PML), propõe-se um sistema que visa à sustentabilidade (PETTER et al., 2011).
O objetivo dessa ferramenta é promover a racionalização operacional eliminando impactos
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resultantes das atividades produtivas, através de novas técnicas e ferramentas que permitam um
sistema de que não cause danos ao meio ambiente.
Barbieri, (2007, p. 134), apresenta uma definição para a ferramenta
Produção Mais Limpa (cleaner production) é uma estratégia ambiental preventiva
aplicada a processos, produtos e serviços para minimizar os impactos sobre o meio
ambiente. Esse modelo de produção vem sendo desenvolvido pelo PNUMA e pela
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Onudi) desde a
década de 1980, dentro do esforço para instrumentalizar os conceitos objetivos do
desenvolvimento sustentável.

A implantação de técnicas da ferramenta P+L é uma estratégia empresarial com postura
do tipo preventiva e integrada, através de know-how (saber como = conhecimento) e, mudanças
de paradigmas para novos hábitos e atitudes. A geração de melhores resultados pode ser
alcançada a partir dessa nova abordagem com o meio ambiente, repensando melhor a eficiência
das práticas da P+L e de gestão.
Para Batalha (2008), a P+L envolve a aplicação contínua de estratégias ambientais aos
processos e produtos, com o objetivo de reduzir riscos ao meio ambiente e ao ser humano.
Aponta ainda que, o seu conceito é mais amplo à proteção ambiental, considerando
integralmente todas as fases do processo de produção e sucessões de estágios operacionais.
Atualmente, a P+L está inserida no processo organizacional, na medida em que se
considere que a tecnologia pode reduzir a poluição e economizar recursos naturais. Destaca-se
ainda, modelos de organizações nas quais os temas ambientais são uma realidade presente nas
suas operações e produções, e que, além disso, reconhecem as vantagens da adoção das
tecnologias limpas através dos retornos dos esforços e dos investimentos.
Tabela 1 – Objetivos da implantação de técnicas de P+L
Produção Mais Limpa (P+L)
A poluição é prevenida na sua fonte de origem.
É uma abordagem que cria técnicas e tecnologias de
produção para o desenvolvimento sustentável.
Os resíduos podem ser transformados em produtos ou
subprodutos
A condução ambiental na empresa é responsabilidade de
todos.
As melhoras ambientais resultam da aplicação de boas
praticas operativas até mudanças tecnológicas.
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A P+L reduz a poluição, melhora as condições de
segurança e saúde do trabalhador e a qualidade dos produtos.
A proteção ambiental é uma parte integrante do design do
produto e da engenharia de processo.
Fonte: Adaptado SENAI (RIZZO 2012, p. 33).

Essa ferramenta de proteção ambiental tem o princípio de prevenção e precaução através
de uma abordagem holística e integrada, com a finalidade de tornar mínimos os riscos para os
seres humanos e o ambiente. Assim, as organizações que possuem um posicionamento
ambiental, apresentam programas de conservação dos recursos naturais, além de ações de para
inibir da poluição; gestão do uso e conservação racional de água, energia, e insumos; eliminação
de emissões de substâncias tóxicas e resíduos poluentes, isso tudo para buscar o equilíbrio das
variantes ambientais, sociais e econômicas.
De acordo com o Centro Nacional de Tecnologia Limpa, a P+L é uma ferramenta que
busca aperfeiçoar o processo produtivo através da sua melhoria continuada, e para que ocorra
o sucesso de sua a implantação o CNTL apresenta cinco fases da implantação de técnicas de
Produção Mais Limpa.
Quadro 1 - Fases da implantação de técnicas de P+L
Planejamento e Organização

Estudo da viabilidade

Passo 1 - Obter compromisso e envolvimento da Passo
gerência
Passo

12

Passo
2

Passo

-

Definir

3

-

a

equipe

do

Estabelecer

-

13

Avaliação
-

projeto Passo

14

-

Avaliação

econômica

15

-

Avaliação

ambiental

Passo 16 - Seleção de oportunidades

Pré-Avaliação

Implementação

Passo

5
6

-

Desenvolver
Avaliar

as

o

fluxograma Passo

entradas

e

saídas Passo

Passo 7 - Selecionar o foco da avaliação

Passo

17
18

-

Preparar

-Implementar
19

-

o

plano

Avaliação
Passo 8 - Originar um balanço de material

Passo

9

-

Conduzir

10

-

avaliação
Gerar

Passo 11 - Separar oportunidades

Fonte: CNTL (adaptado)
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de

causas

oportunidades

de

oportunidades

Monitorar

Passo 20 - Sustentar atividades de P+L

Passo

técnica

objetivos Passo

Passo 4 - Barreiras e soluções

Passo

preliminar

Avaliação

e

de

P+L
P+L
avaliar

A P+L envolve processos e estabelece uma hierarquia de prioridades e todos os esforços
realizados, para que possam prevenir erros e rever condutas para buscar melhorias progressivas
e contínuas, com o propósito da promoção do uso sustentável dos recursos naturais, provocar
menos danos ambientais, através de estratégicas para reduzir o impacto ambiental (BARBIERI,
2007).
Com a Produção mais Limpa busca-se o gerenciamento e o desenvolvimento de técnicas
como o foco ambiental que elimine o desperdício e previna a poluição, para minimizar o
impacto ambiental provocada pelas organizações. E, segundo VAZ (et al., 2011) Produção mais
Limpa de forma geral, promove controle ambiental preventivo, através da minimização de
impactos associados à diminuição de custo e otimização de processos e sua eficiência
O programa P+L é uma atividade sistemática e permanente por facilitar uma resposta
contínua às novas situações a que empresa se expõe uma organização. Com o objetivo de
superar a ineficiência de processos e de cadeias produtivas, o gerenciamento empresarial como
foco ambiental deve comprometer a produção, melhorar, no seu máximo, suas condições
ambientais, utilizando indicadores que as monitorem através da utilização eco eficiente dos
recursos naturais e demais atividades para levar ao crescimento sustentado da organização
através da ferramenta P+L.
2.

A filosofia da ecoeficiência combinada com a P+L

Definido em 1992, pelo Conselho de Negócios Mundial para o Desenvolvimento
Sustentado-World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), uma organização
não governamental, o conceito de eco eficiência trata de um modelo de gestão empresarial com
estratégias ambientais de fazer mais com menos insumos (BARBIERI, 2007). Essa é a
combinação do desempenho ecológico com o desempenho econômico, e pode ser alcançada no
mesmo nível que se minimiza os custos e impactos ambientais.
A filosofia da ecoeficiência consiste em maximizar o valor da organização ao mesmo
tempo em que minimiza o uso de recursos e os impactos ecológicos negativos, ou seja, conceito
relacionado a produzir mais utilizando menos. E ainda, engloba a combinação do desempenho
econômico e ambiental, visando à redução dos impactos ambientais; o uso mais racional de
matérias primas e energia; redução dos riscos de acidentes e melhoria na relação da organização
com as partes interessadas (stakeholders).
A ecoeficiência propõe reduzir a poluição e o uso de recursos nas atividades produtivas,
ou seja, estimular a gestão ambiental, com orientação de utilizar apenas o necessário de matérias
primas, energia, força humana, por outro lado, minimizar a geração de resíduos e poluentes.
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Além de procurar gerar menos impactos ambientais, promover a maximização da reciclagem,
e ter parcerias empresariais que operam também estratégias responsáveis com a dimensão
ambiental. Assim, pode-se considerar que essa filosofia busca reduzir progressivamente os
impactos ecológicos, como também, a utilização dos insumos produtivos e operacionais.
Nesse sentido, a ecoeficiência e P+L, por sua vez, constituem mecanismos que se
completam como ferramenta primordial para o gerenciamento dentro da vertente do
desenvolvimento da sustentabilidade. Ambas têm como objetivo medidas eficientes para
garantir a sobrevivência da atual geração e, oferecendo as mesmas chances às futuras e o acesso
aos recursos naturais (NORO, 2012).
Esses mecanismos implicam em reduzir o impacto ambiental, visto que, a ecoeficiência
se direciona para minimizar os impactos ambientais com o uso mínimo de matérias primas, ou
seja, produzir mais com menos. Já a P+L busca implantar um processo realmente limpo.
Portanto, ambas são filosofias proativas que precisam de um sistema de gestão ambiental que
assegure o envolvimento de todos da organização com a melhoria contínua.

3. Resultados da pesquisa
Na tentativa de constatar o gerenciamento ambiental na IFES, buscou-se identificar a
preocupação da instituição com o meio ambiente por meio de suas ações práticas e visíveis,
através da P+L levando em consideração a eco eficiência na operacionalidade de seus serviços.
A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, levantando dados, na qual, considerouse a mais adequada para o a problematização da presente trabalho. Desse modo, o mesmo, tratase de um estudo de caráter exploratório, em que os resultados são apresentados e analisados de
forma descritiva.
Com o propósito de verificar a existência do objetivo pesquisado, o questionário foi
aplicado ao atual diretor do Campus Universitário Ministro Reis Velloso, da Universidade
Federal do Piauí na cidade de Parnaíba/PI, Alexandro Marinho Oliveira, doutor em matemática.
O primeiro fator pesquisado foi sobre os projetos desenvolvidos no Campus sobre a área
ambiental, sendo apresentados pequenos trabalhos isolados de grupos de estudos e pesquisas
de alguns dos cursos que a instituição oferece, com o simples objetivo de informações.
Na sequência quis-se conhecer quais os projetos que estão em andamento ligado ao
gerenciamento ambiental no Campus Universitário Ministro Reis Velloso, embora seja uma
organização que pondera servir de modelo para o mercado, não existe qualquer tipo de projetos,
apenas pesquisas de terceiros e ao que parece timidamente. Com a constatação citada acima, o
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entrevistado mostrou interesse para que seja desenvolvidas atividades de conscientização no
Campus, devida a um posicionamento institucional em diminuir os desperdícios deve-se ter
uma maior eficiência e investimentos para soluções de problemas ambientais, além da
importância de projetos ligados ao gerenciamento ambiental.
As IFES devem ser proativas em suas ações estratégicas com o desenvolvimento de
atitudes centradas no compromisso e responsabilidade social e ambiental. Nesse sentido, estas
não podem limitar-se a simplesmente a ser fornecedoras de conhecimento. E, no questionário
aplicado, outra realidade constatada, é que a Universidade como um centro para disseminar
informações, através de palestras, simpósios, seminários, conferencias e outros tipos de eventos
pode ser referência para abordar profundamente as questões ambientais, entretanto há um contra
ponto, pois o entrevistado apontou que não participou de eventos no município de Parnaíba
sobre gerenciamento ambiental.
Ponderando a importância das práticas sustentáveis nas Instituições Federais de Ensino
Superior, buscou conhecer quais problemas ou conflitos existentes no Campus Universitário
Parnaíba para a implantação de um sistema de gerenciamento ambiental, onde foi apresentada
a falta de projetos interdisciplinares, a necessidade de um trabalho integrado de conscientização,
isso é possível através da educação ambiental, e a adoção urgente de um programa de
gerenciamento ambiental, este sendo realizado através de um sistema de gestão ambiental
eficiente, através da integração e responsabilidade de todos os níveis hierárquicos para um
compromisso institucional levando em conta a necessidade da adaptação da organização ao
novo panorama gerencial de consonância com as questões ambientais.
4. Considerações finais
A consciência do impacto ambiental e social das práticas produtivas fomenta o
desenvolvendo equilibrado com o meio ambiente, e a sua conservação, buscando a qualidade
de vida de seus stakeholders (acionistas, clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores,
meio ambiente, governo e sociedade). Embora se tenha observado o crescimento da abordagem
desse assunto, e que ele tenha ganhado maior notoriedade nos últimos anos, ainda são poucas
as políticas da IFES voltadas para práticas de responsabilidade ambiental.
Em virtude disso, ainda é pouco representativa a preocupação ambiental, é preciso,
portanto, criar espaços e condições para facilitar o processo de educação ambiental,
desenvolvendo e disseminando-o no sentido de implementar procedimentos que garantam e
promovam uma cadeia de valores éticos, comportamentos de aprendizagem ambiental
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permanentes dentro do ambiente educacional, em consonância com esse novo modelo de
gestão.
Com a consciência ambiental apresentada e disseminada pelo o gestor, por conseguinte
a IFES irá se engajar em programas de gerenciamento ambientais, fomentando a necessidade
de promover ações concretas que culminarão, presume-se, em mudanças no posicionamento do
campus no que se refere ao assunto em pauta.
Muito embora, a grande dificuldade poderá residir, aparentemente, em fazer com que a
preocupação com a qualidade seja estendida a todas as pessoas que fazem parte da instituição.
Pois, a visão limitada, que muitos têm a respeito da IFES, impede que elas possam percebê-la
como um sistema, em que o sucesso do todo depende do desempenho das partes, ou seja, a
soma das partes é maior que o todo.
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Resumo
O artigo objetiva retratar a importância do 5S como ferramenta de ajuste à dinâmica
organizacional envolvendo conforto e bem estar das pessoas. Falar em qualidade significa falar
em disciplina e padrões. A pesquisa apresenta como o programa proporciona transformações
na organização, envolvendo o comportamento das pessoas e consequentemente o ambiente da
empresa. O norte da pesquisa foi dado pela questão: Como a aplicação do Programa 5S poderá
influenciar na dinâmica do trabalho? Ao final do estudo concluiu-se que as organizações
mudam com as mudanças pessoais e são favorecidas pela disciplina a partir do programa.

1. Introdução
A globalização impõem mudanças às empresas exigindo maior atenção às tendências
que o mercado apresenta. As transformações fazem com que as organizações adotem estratégias
diferenciadas e criativas para tornar clara a qualidade dos produtos e serviços prestados.
Uma gestão adequada tende a reforçar determinado padrão de qualidade na empresa
como base para sobrevivência da organização, pela busca de se manter no mercado de forma
competitiva, tomando por base o desenvolvimento pela melhoria contínua como mecanismo de
ganho em competitividade.
De acordo com Paladini (1995, p.18), [...] “a gestão da qualidade do processo pode ser
definida, de forma sucinta, como o direcionamento de todas as ações do processo produtivo
para o pleno atendimento do cliente”.
A qualidade, aqui representada pelo Programa 5S, que é usado, dentro das organizações,
como plano estratégico, contribuindo para a conquista da qualidade, estabelecendo,
ordenadamente, etapas para o alcance dos objetivos. Na medida em que ocorre o
desenvolvimento do projeto, há também uma tendência de desenvolvimento do capital humano,
gerando possíveis transformações comportamentais favoráveis a ganhos em produtividade.
Este artigo analisa e descreve como o processo de implantação do 5S agrega valor ao
dia a dia das pessoas impactando n geração de conhecimento e desenvolvimento, pelo impacto
na qualidade de vida do colaborador. Partindo-se da questão: Como a aplicação do Programa
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5S poderá influenciar na dinâmica do trabalho? A pesquisa tem por objetivo retratar a
importância do 5S como ferramenta de ajuste à dinâmica organizacional envolvendo conforto
e bem estar das pessoas, ou seja, a qualidade de vida no trabalho. Para tal, a metodologia
utilizada foi a exploratória por meio da análise de conteúdo, face a riqueza de conteúdo
bibliográfico disponível.

2. Programa 5s
As atividades de 5S tiveram início no Japão, logo após a 2ª Guerra Mundial, para
combater a sujeira das fábricas e a fama da má Qualidade dos produtos. Foi redescoberto na
década de 1980, tendo sido formalmente lançado no Brasil em 1991, através da Fundação
Christiano Ottoni, sendo o Professor Vicente Falconi o principal protagonista. No inicio de sua
aplicação eram abordados apenas os três primeiros sensos, chamados de "3S" (Senso de
Utilização, Senso de Ordenação e Senso de Limpeza), o quarto e o quinto foram incorporados
posteriormente. (SILVA, 1996).
A forma encontrada para expressar a profundidade do significado desses ideogramas foi
acrescentar o termo "Senso de" antes de cada palavra em português, mantendo assim, o termo
original 5S. O termo ‘Senso de' significa "exercitar a capacidade de apreciar, julgar e entender".
Significa ainda a “aplicação correta da razão para julgar ou raciocinar em cada caso particular.
São eles: Senso de Utilização (Seiri), Senso de Ordenação (Seiton), Senso de Limpeza (Seiso),
Senso de Asseio (Seiketsu) e o Senso de Autodisciplina (Shitsuke). (LAPA, [s.d.])”.
Basicamente os sensos visam conferir uma determinação de organizar o local de
trabalho. Tendo como princípio que mantê-lo arrumado, limpo e em condições padronizadas,
com a disciplina necessária, favorecerá a realização de um bom trabalho. (OSADA, 1992).
O programa visa apresentar uma nova filosofia, instaurando a partir de então, mudança
de hábitos. Conforme afirma Pearson (2011, p. 145):
O 5S é um programa, ou conjunto de ferramentas, usado para promover a Qualidade
nas organizações. Nasceu no Japão pós-guerra e possui forte identificação com a
cultura Nipônica de ordem e limpeza. Trata-se de cinco passos que visam, antes de
tudo, manter a ordem e a limpeza nos locais de trabalho, pois os japoneses acreditam
– e estão certos – que um ambiente com essas características propicie o aumento da
produtividade e a melhoria da Qualidade.

A implantação do programa visa proporcionar ganho em eficácia aos processos e
melhoria em outros aspectos como qualidade de vida no trabalho (QVT), trazendo princípios
que auxiliam não só no ambiente empresarial, mas também na vida pessoal.
A filosofia 5S é uma ponte entre a educação e a vida com o necessário treinamento para
o trabalho. (RIBEIRO, 1994)
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É a busca de uma diferente maneira de pensar e agir diante das circunstâncias. As
mudanças representam relevante potencial de transformação do clima organizacional na medida
em que propõe mudança de hábitos. A empresa organizada favorece a comunicação equilibrada,
evitando os possíveis conflitos, que, de acordo com Macêdo et al (2003), impactam
negativamente na produtividade.
Ribeiro (2006, p.69) afirma: “mudar significa sair da zona de conforto, onde os
resultados são previsíveis, para uma zona onde os resultados são imprevisíveis. Essa transição
provoca o medo como mecanismo natural de defesa da espécie”.
Assim, vencer obstáculos, parte do princípio que aceitar e acreditar nas mudanças
propostas pelo programa favorece ao desenvolvimento de todas as partes que compõem o todo.
Os objetivos dos 5S estão ligados não só a Qualidade dos produtos ou serviços
prestados, mas também com a qualidade de vida da equipe de colaboradores. O 5S visa mudar
a maneira de pensar das pessoas na direção de um melhor comportamento. (CAMPOS, 1992).
No ocidente, o aspecto cultural constitui uma barreira, pois os hábitos, comportamentos
e crenças, são arraigados, e mudanças enfrentam resistências. O programa e/ou mudanças
devem ser implantadas com o objetivo específico de melhorar as condições de trabalho e criar
um ambiente de qualidade (SILVA, 1996). O que leva a questões diretamente ligadas a QVT.
Entende-se por QVT, segundo Lacombe (2009, p.516), “conjunto de atividades visando
a melhorar a satisfação dos empregados no ambiente de trabalho, centrado em segurança, saúde,
realização pessoal e profissional, horário flexível de trabalho, autonomia, conforto e etc.”.
O Poder das relações humanas surge da habilidade de reconhecer as emoções, usando
as informações como um guia para o comportamento, a construção e manutenção dos
relacionamentos. Desenvolver estratégias que movimentem as pessoas, que as estimule a se
automotivarem, que as direcionem aos objetivos da organização, deve ser perseguido pelas
organizações. (ALBUQUERQUE, 2007).
De acordo com Osada (1992, p.11):
Atualmente, há um número cada vez maior de supervisores e gerentes se perguntando
por que as pessoas não seguem as instruções e não fazem o que deveriam fazer.
Contudo, ao investigarmos esses casos, descobrimos que as instruções não foram
passadas de forma precisa e concisa. Há, por exemplo, o caso de um japonês que
tentava transmitir os procedimentos operacionais numa fábrica nos Estados Unidos.
Os operários repetiam ”tudo bem”. Mas não seguiam as instruções. O supervisor
tentou mais uma vez. Dessa vez, os operários disseram “entendi”. Mas, mesmo assim,
os procedimentos ainda não foram seguidos. Por fim, após outra explicação, a resposta
foi “Concordo”, e dessa vez os operários seguiram o procedimento correto, pois
entenderam finalmente do que se tratava.
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Diante disso é compreensível que por mais que um processo seja adequado a um
objetivo proposto, a comunicação e/ou a forma com que as pessoas interagem dentro da cadeia
do processo, poderá comprometer o planejamento e alcance dos objetivos propostos.
De acordo com Osada (1992), o único entendimento possível é fruto da ação: Início da
ação, A descoberta e a surpresa alteram a percepção, Mudança no local de trabalho e nas
instalações e Mudança nas pessoas. A partir da ação dos indivíduos, as percepções pessoais e
os riscos de mudanças, poderão afetar as expectativas e resultados desejados, provocando
mudança no local de trabalho e nas pessoas.
Caso algumas pessoas se mantenham resistentes à prática do 5S, será necessário analisar
seu comportamento em outro local de trabalho. Se após tal medida a adesão do 5S não for
coerente, pode-se avaliar o seu desempenho, visando fortalecer uma possível decisão que
comungue com as propostas de mudanças. (SILVA, 1994).
Assim, torna-se possível identificar que a implantação do 5S carece de aceitação de
novos hábitos e costumes, cabendo, desta forma, a aceitação para sua implantação. Seu
desenvolvimento exige participação de todos os membros envolvidos direta e indiretamente.
Isso significa que é necessário melhorar a Qualidade do comportamento de todos. [...].
Por isso é importante que seja incutida em todos os envolvidos, a mentalidade da aceitação da
mudança, do pensamento de que em cada ação cabe o envolvimento e participação ativa dos
envolvidos, mentalizando a capacidade humana no processo de transformação. (OSADA,
1992).
De acordo com Lucena (1992), decisões são tomadas por pessoas e exercidas por
pessoas. Portanto, são as pessoas que geram as mudanças para manter a empresa em ritmo
desejado. Isso significa que o sucesso da empresa apoia-se na competência, na capacidade e na
performance positiva da sua força de trabalho. A qualidade do relacionamento entre os
colaboradores favorece a formação do sentimento de pertencimento e de equipe em prol do bem
coletivo.
Kanaane (1999, p. 51) assegura que:

Um enfoque que valorize o despertar do potencial humano associado ao incremento
da produtividade e à Qualidade. Refere-se, em última instância, à perspectiva da
administração centrada no indivíduo. Esta tende a assumir um papel mais abrangente
quanto ao cultivo da potencialidade e capacidade humana, canalizando e fazendo
frutificar valores e tendências facilitadoras ao alcance dos objetivos organizacionais e
dos desejos e metas individuais ou grupais.
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Tendendo a valorizar a importância do desenvolvimento na aplicação de uma gestão
atenta ao capital humano, onde estará auxiliando no desenvolvimento do capital humano nas
empresas.

2. Os 5 sensos
Segundo Silva (1994), programa 5S foi adaptado por Kaoru Ishikawa em 1950, no Japão
do pós-guerra, inspirado na necessidade de colocar ordem na confusão em que ficou o país após
sua derrota para as forças aliadas.
Assim, basicamente, os sensos são a determinação de organizar o local de trabalho,
mantê-lo arrumado, limpar e manter condições apropriadas à padronização e disciplina,
necessárias a realização de um trabalho diferenciado. (OSADA, 1992).
2.1. Senso de utilização (seiri)
Aparentemente guardar coisas é próprio das pessoas e este senso tem o objetivo de
auxiliar na definição do que se deve guardar e do que se deve jogar fora.
Hypólito (2010) afirma que ter senso de utilização é identificar os materiais, os
equipamentos, as ferramentas, os utensílios, as informações e os dados necessários e
desnecessários. Dar a destinação àquilo que seja considerado desnecessário ao exercício das
atividades rotineiras é um desafio à mudança do cultural do sempre guardar para se usar em
algum momento.
Esse senso implica que, além de identificar os desperdícios, haja também preocupação
em se identificar "o porquê do excesso", com o objetivo de promover medidas preventivas que
possam ser adotadas para evitar que o acúmulo destes excessos volte a ocorrer. (HYPÓLITO,
2010).
Silva (1996) apresenta um organograma utilizado para auxiliar no entendimento de
todos na empresa.
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Figura 1 – Senso de Utilização

Fonte: Silva (1996, p. 39)
A figura tem por objetivo apresentar um processo definido para utilização deste senso.
Nele observa-se a busca de deixar no local somente o que o colaborador realmente necessita.
Leva em consideração a proximidade do que é necessário no dia-a-dia, evitando um possível
desperdício de tempo.
Este conceito foi desenvolvido para utilização no ambiente de trabalho, porém pode ser
aplicado no ambiente familiar, na escola, no lazer etc. Basta verificar aquele espaço da casa
onde se coloca tudo que não serve! Os brinquedos quebrados que não se usam mais, a roupa
velha que se guarda, dentre outros. (SILVA, 1996).
No sentido amplo, o Senso de Utilização abrange ainda outras dimensões. Neste caso,
possuir Senso de Utilização é preservar consigo apenas os sentimentos valiosos como amor,
amizade, sinceridade, companheirismo, compreensão, descartando aqueles sentimentos
negativos e criando atitudes positivas para fortalecer e ampliar a convivência, apenas com
sentimentos valiosos (LAPA, [s/d.]).
“A palavra japonesa mottainai exprime o conceito do SEIRI, pois prega que todas as
coisas boas do mundo são sagradas, assim desperdiçar, seja o que for, é uma ofensa”. (RIBEIRO
2006, p.139).
2.2. Senso de ordenação (seiton)
Da mesma forma que o Senso de Utilização, este senso se aplica no dia-a-dia. Ele,
também chamado de Senso de Organização, define locais apropriados e critérios para
estocagem, guardar ou disposição de materiais, informações e dados buscando facilitar o
acesso.
Conforme afirma Silva (1994, p.15):
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Senso de Ordenação refere-se à disposição sistemática dos objetos e dados, bem como
uma excelente comunicação visual que facilite o acesso rápido aos mesmos, além de
facilitar o fluxo das pessoas. As vantagens de uma boa ordenação e comunicação
visual são principalmente: diminuição do cansaço físico por excessiva movimentação;
economia de tempo e facilidade de tomada de medidas emergenciais de segurança
sobre pressão.

Estar atento aos detalhes que poderão facilitar o desenvolvimento do senso.
Na visão de Ribeiro (2006), as pessoas passam a observar que o acesso aos recursos e
as instalações dependem de uma sistematização para a sua função e para a atividade dos outros.
Resta ordenar os objetos necessários de forma que se obtenha facilidade de acessá-los
em função do tempo e desgaste físico. Deve-se fazer um estudo sobre o layout do local para
que o acesso seja facilitado e também ouvir os funcionários, a fim de que essas conversas,
possam auxiliar na melhoria do processo de forma conjunta. (OSADA, 1992). Toda essa
organização e mudança proposta devem trazer benefícios à empresa, facilitando o
desenvolvimento dos processos, assim, no primeiro impacto é preciso identificar os locais e o
que tem neles até que se torne um fato comum.
Na definição dos locais apropriados, adota-se como critério a facilidade para estocagem,
identificação, manuseio, reposição, retorno ao local de origem após uso, consumo dos itens
mais velhos primeiro, dentre outros (HYPÓLITO, 2010).
Partindo de uma visão mais ampla, ter Senso de Ordenação significa, distribuir
adequadamente o seu tempo. Cuidando da divisão de tempo a ser dedicado ao trabalho, ao lazer,
à família, aos amigos. É não misturar as preferências profissionais com as pessoais, ter postura
coerente, serenidade nas decisões, valorizar e elogiar os atos bons, incentivar as pessoas e ser
assertivo ao criticá-las. (LAPA, [s.d.]).
De acordo com Silva (1996), Os benefícios deste senso são: economia de tempo,
diminuição do cansaço físico, melhora no fluxo de materiais, rapidez na movimentação e
diminuição do estresse por buscas mal sucedidas.
Assim sendo, o processo desenvolvido no trabalho tende a ser favorecido, pois, o clima
de conforto e bem estar poderá ser alcançado de forma facilitada e comum a todos.
2.3. Senso de limpeza (seisou)
O senso da limpeza consiste em eliminar e manter limpa a própria área de trabalho. Agir
nas causas que podem comprometer a limpeza, eliminar traços de sujeira, além de conservar
máquinas e equipamentos em perfeito estado de conservação. (RIBEIRO, 2006)
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Ter Senso de Limpeza é eliminar a sujeira ou objetos estranhos para manter limpo o
ambiente bem como manter dados e informações atualizados para garantir a correta tomada de
decisões. O mais importante neste conceito não é o ato de limpar, mas o ato de ‘não sujar’.
(SILVA, 1994).
Isto significa que além de limpar é preciso identificar a fonte de sujeira e as respectivas
causas, de modo a poder evitar a reincidência do fato.
No conceito amplo, ter Senso de Limpeza é procurar ser honesto ao se expressar, ser
transparente, sem segundas intenções com os amigos, com a família, com os subordinados, com
os vizinhos etc. (LAPA, [s/d.]).
A visão da positividade da limpeza, seja no ambiente empresarial ou no aspecto pessoal,
vista sob todos os ângulos, a busca em determinar uma filosofia voltada a que cada indivíduo
cuide de seu espaço e preocupar-se com manutenção do mesmo, mobilizando, com isso, todos
na implantação de cultura nova. (OSADA, 1992).
A manutenção da limpeza feita pelo próprio usuário rompe o paradigma de que a
limpeza é uma atividade mecânica, a ser desenvolvida apenas por pessoas de menos valor. [...]
A partir dela as pessoas passam a zelar pelo ambiente e pelos recursos e instalações. (RIBEIRO,
2006).
Para um melhor entendimento, Osada (1992) apresenta:
Figura 2: Senso de Limpeza

Fonte: Osada (1992, p.117)
O desenvolvimento de um processo bem definido e de fácil entendimento é fruto de uma
boa comunicação e a preocupação no desenvolvimento da empresa.
Osada (1992, p. 116) acrescenta também que:
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[...] a limpeza adequada compreende três etapas. A primeira consiste em limpar tudo
e descobrir as causas gerais relacionadas a situações como um todo. A segunda se dá
no âmbito individual – locais e máquinas específicas. E a terceira se encontra no nível
micro, onde peças e ferramentas são limpas, identificando e corrigindo as causas.

Larousse (2001, p. 603) define limpeza como: “decência, correção, pureza, dignidade,
honradez e honestidade, além de enfatizar que limpeza é o ato ou efeito de limpar”.
Dessa forma o sentimento de valor, de pertencimento por parte de todo funcionário é
institucionalizado. A participação do funcionário tende a ganhar em comprometimento e o
sentido de empresa disseminado nas relações sociais do trabalho do dia a dia.
2.4. Senso de asseio (seiketsu)
O ponto principal deste Senso esta em manter as condições de trabalho, favoráveis a
saúde.
De acordo com Silva (1996, p.50), o senso de asseio “refere-se ao estado atingido com
a prática dos três sensos anteriores, somado de providências rotineiras e habituais em termos de
higiene, segurança no trabalho e saúde pessoal”.
Campos (1992, p. 173) afiança que este senso significa ainda “ter comportamento ético,
promover um ambiente saudável nas relações interpessoais, sejam sociais, familiares ou
profissionais, cultivando um clima de respeito mútuo nas diversas relações”.
Significa garantir ambiente não agressivo e livre de agentes poluentes, manter boas
condições sanitárias nas áreas comuns, zelar pela higiene pessoal e cuidar para que as
informações e comunicados sejam claros. (OSADA, 1992).
De acordo com Masao (1997, p.34):

[...] deve existir a prática de ginástica nos postos de trabalho e é preciso também
promover contramedidas em relação a pó, ruído, trabalhos pesados etc. Promover o
senso de saúde no aspecto mental (psicológico) significa ter o trabalho do dia a dia
agradável, possuir companheiros para dialogar. Nesse sentido, a organização deve
construir instalações destinadas ao lazer.

A produtividade, diante da filosofia proposta pelo ‘5S’, passa pela saúde física e mental
do trabalhador, sendo, com isso, de relevância a prática de exercícios físicos que ajudam a
manter a mente sã e auxilia na melhoria da saúde física e mental. A busca pelo ponto de
equilíbrio entre a saúde física e mental consonante às habilidades necessárias ao dia a dia do
operário poderá impactar positivamente no desempenho.
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2.5. Senso de autodisciplina (shitsuke)
O ser humano, por natureza, tendem a negligência, ao descuido. Por isso as regras são
necessárias”. (OSADA 1992)
Assim, “Ser disciplinado é cumprir as normas e tudo o que foi estabelecido pelo grupo.
A disciplina é um sinal de respeito ao próximo”, afirma Ribeiro (1994, p.18).
Ter Senso de Autodisciplina é desenvolver o hábito de observar e seguir normas, regras
e procedimentos. Este hábito é o resultado do exercício da força mental, moral e física, pois é
fazer com que qualquer passo dado seja feito naturalmente. (OSADA, 1992).
Poderia ainda ser traduzido como desenvolver o "querer de fato", "ter vontade de", "se
predispor a". Não se trata pura e simplesmente de uma obediência cega como pode parecer. [...]
é importante que seu desenvolvimento seja resultante do exercício da disciplina inteligente que
é a demonstração de respeito a si próprio e aos outros. Ter Autodisciplina significa ainda
desenvolver o autocontrole, ter paciência, ser persistente, anseios e aspirações, respeitar o
espaço e a vontade alheia. (LAPA, 1996).
De acordo com Silva (1996, p.56), “dentro do 5S, o Senso de Autodisciplina, significa
ter todas as pessoas comprometidas com o cumprimento dos padrões técnicos e éticos e com a
melhoria contínua em nível pessoal e organizacional”.
O cumprimento das normas e procedimentos são ferramentas para medir o grau de
disciplina existente num ambiente e o estágio no qual o 5S realmente se encontra. Este senso é
uma atitude de respeito ao próximo.
Silva (1994) afirma que, [...] quando a disciplina se consolida, pode-se afirmar que o
mesmo acontece com o 5S. O senso proporciona o compartilhamento da missão, visão e
princípios fundamentais. Treinar para a criatividade, melhorar as comunicações em geral, dar
autoridade e lançar desafios compatíveis com as habilidades são alguns dos desafios facilitados
pelo senso da disciplina.
De acordo com Silva (1994, p. 121):
A autodisciplina decorre de um processo educativo que se inicia pelo
desenvolvimento de hábitos saudáveis, começando-se com aqueles mais simples, de
natureza física, como é a proposta dos sensos de utilização, ordenação e limpeza;
prossegue com um paciente trabalho.

Visa trabalhar de forma a se fazer entender, zelando pela comunicação, e dando
tempo para que todos possam se adaptar e compreender, aceitando a etapa, levando assim a
realização das mudanças. Tornar habito e fazer disso um processo saudável e alcançável.
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3. Conclusão
O 5S tem função estratégica pelo impacto na QVT é orientado para alavancar os níveis
de competitividade das organizações pela disciplina que exige de seus participantes. Pela
função de promover melhorias no desenvolvimento dos processos e das pessoas envolvidas
estimulando-as ao autodesenvolvimento. Pela mudança de comportamento e hábitos favorece
a ganhos em qualidade de vida no trabalho e, consequentemente em produtividade. Sua
proposta de mudanças tem foco especial na evolução do pensamento e comportamento,
auxiliando especialmente nas suas próprias vidas. Não somente nas pessoas, mas seus ideais
estão voltados à melhoria dos processos e do ambiente de trabalho, tornando-o mais agradável
e proporcionando um clima mais suscetível a realização de trabalhos em alto nível de
desempenho. É uma ferramenta que proporciona o exercício da paciência, do comprometimento
e da persistência. Provoca impactos positivos, criando uma esfera de respeito e consideração,
tanto no âmbito gerencial quanto nos demais trabalhadores. Sua perspectiva negativa pode ser
considerada na dificuldade das pessoas em adotarem atitudes diferentes, tendo dificuldades na
compreensão e prática dos novos costumes a serem adotados, podendo gerar conflitos. As
pessoas por si só tem certa resistência a mudanças. Portanto é relevante preparar o ambiente,
tratando tanto do lado psicológico quanto estrutural, para que o ambiente esteja propício.
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Introdução
O objetivo deste trabalho, é mensurar o nível de prontidão para tecnologia dos pequenos
e médios empresários do município de São Gotardo/MG. A realização deste estudo justifica-se
pela a importância das pequenas e médias empresas para o desenvolvimento econômico e social
de um país e consequentemente da inegável presença da tecnologia diante de um cenário
altamente competitivo em que os empresários destes pequenos e médios negócios estão
inseridos.
A partir dessas reflexões, dá-se o desenvolvimento deste estudo. Para tanto, a
investigação se fundamentará nos trabalhos desenvolvidos por Parasuraman e Colby (2002),
que desenvolveram a escola de mensuração Índice de Prontidão para Tecnologia (Technology
Readiness Index– TRI). Também serão utilizadas as contribuições apresentadas por Souza e
Luce (2003), que aplicaram e validaram a TRI no contexto brasileiro, partindo dos pressupostos
balizados pelos autores supracitados no contexto americano.
Para melhor compreensão, este trabalho foi dividido da seguinte forma: breve
introdução sobre o tema em questão, uma reflexão em torno do construto TRI, em seguida,
serão ressaltados os procedimentos metodológicos, logo, os resultados alcançados nesta
pesquisa e para finalizar serão apresentadas as considerações finais, seguidas das referências
bibliográficas utilizadas neste estudo.
Referencial teórico
2 1. Prontidão para tecnologia e Escala TRI
A Technology Readiness- Prontidão para tecnologia (TR) é definida por Parasuraman e
Colby (2002, p.25), como sendo “à propensão das pessoas para adotar e usar nova tecnologias
com a finalidade de alcançar metas em casa e no trabalho.”

ISBN: 978-85-5806-000-4

Parasuraman e Colby (2002) evidenciam que esta disposição para tecnologia é uma
propensão psicológica, no qual a combinação de crenças quando relacionadas à tecnologia,
determinam à disposição que as pessoas possuem ao interagirem com produtos e serviços
baseados em tecnologia.
Segundo Parasuraman e Colby (2002) estas crenças que os indivíduos possuem em
relação à tecnologia têm caráter multifacetado, ou seja, possuem facetas positivas e negativas
classificadas em quatro dimensões distintas, sendo elas:
−

Otimismo: representa à visão positiva da tecnologia e a crença de que ela oferece

para as pessoas maior controle, eficiência e flexibilidade em suas vidas;
−

Caráter inovador: está relacionada com a tendência que alguns indivíduos

possuem de ser pioneiro na adoção de tecnologia e líderes de pensamentos. Mede o grau em
que uma pessoa acredita que está em primeiro lugar, frente a experimentar novos produtos e/ou
serviços baseados na tecnologia;
−

Desconforto: refere-se à um descontrole sobre a tecnologia por parte de algumas

pessoas e ao sentimento de ter sido dominado por ela. Isso representa a demência que alguns
têm no que se refere a produtos e serviços tecnológicos, pois tendem a sentir rejeitado pela
tecnologia;
−

Insegurança: reflete a desconfiança para a tecnologia e a dúvida em relação ás

habilidades em usá-la de forma correta.
Tais facetas são independentes e permitem diversas combinações das crenças que
formam a disposição para tecnologia. Neste caso, uma pessoa pode ser otimista a certa
tecnologia, entretanto, sentir-se inseguro quanto ao seu uso (PARASURAMAN; COLBY,
2002).
Por sua vez, Parasuraman e Colby (2002) ressaltam que a prontidão para tecnologia e
os seus componentes não influenciam um produto ou serviço estabelecido no mercado,
entretanto, as crenças que as pessoas possuem são essenciais para que haja uma oferta
considerável para futuras tecnologias.
Logo, o Technology Readiness Index (TRI) - Índice de disposição para Tecnologia é
uma ferramenta de medida da prontidão para a tecnologia, que é capaz de identificar a
disposição

das

pessoas

para

interagir

com

produtos

e

serviços

tecnológicos

(PARASURAMAN; COLBY, 2002).
O construto se baseia em uma escala (questionário) que contem 36 variáveis
relacionadas às quatros dimensões que guiam o comportamento com relação à adoção da
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tecnologia. Sendo 10 afirmativas sobre Otimismo, 07 referentes ao Caráter Inovador, 10 acerca
do Desconforto e 09 relativos à Insegurança. Cada item é classificado de acordo com uma escala
de cinco pontos, sendo, 1= Discordo totalmente, 2=Discordo, 3=Nem concordo/Nem discordo,
4=Concordo e 5=Concordo totalmente (PARASURAMAN; COLBY, 2002).
Deste modo, mensurar a propensão em que os indivíduos detêm em adotar produtos e
serviços tecnológicos consiste em entender os fatores que os levam a ter um comportamento de
aceitação ou negação dos mesmos (PARASURAMAN; COLBY, 2002).
Procedimentos Metodológicos
Este estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva de caráter exploratório. No
que se refere a coleta de dados, esta foi realizada na cidade de São Gotardo, localizada na região
do Alto Paranaíba de Minas Gerais. A amostra se deu por acessibilidade e é constituída por 116
pequenos e médios empresários.
Sobre o perfil dos respondentes, constatou-se que 50% são do gênero masculino e 50%
são do gênero feminino, com idade média entre 25 anos a 39 anos, porém a faixa etária variou
entre 18 a 69 anos. Do total de respondentes, 48% cursaram até o ensino médio e 38% possuem
ou estão cursando o ensino superior. Sobre o setor de atuação, existe uma predominância no
setor de comércio, sendo este correspondente a 83% do ramo de atuação dos entrevistados.
Também é pertinente destacar que cerca de 63% dos entrevistados, atuam em empresas
caracterizadas como familiares.
O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário fechado conforme
instituído por Souza e Luce (2002, sendo este aplicado durante o período de março a maio de
2013. Depois de finalizada a coleta de dados, realizou-se a análise dos dados, por meio de
análise descritiva com o intuito de caracterizar a amostra pesquisada por meio de estatísticas
básicas de mensuração de dispersão e posição, como cálculos de média e desvio padrão e por
meio de distribuições de frequência das variáveis. Para tanto, as respostas dos questionários
foram registradas em uma planilha do software Excel e processadas com o uso do software
estatístico SPSS® - Statistical Package for the Social Sciences, para o tratamento estatístico dos
dados.
Resultados e discussões
4.1. Níveis de prontidão para tecnologia

Serão apresentados os resultados e as suas respectivas análises, referente ao construto
TRI. Primeiramente, é revelado o nível de disposição que os empresários possuem para
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tecnologia e, em seguida, são apresentados os resultados encontrados em cada dimensão,
expondo as variáveis que exibiram maior escore e aquelas que demonstraram uma medida
inferior.

4.1.1. Nível geral de prontidão para tecnologia
A Tabela 1 revela as médias totais relacionadas às dimensões do modelo TRI:

Tabela 1 – Médias gerais do construto TRI
Desvio

Dimensão

Média

Otimismo

3,62

0,67

3,19

0,63

Desconforto

3,40

0,72

Insegurança

3,67

0,56

Caráter
Inovador

padrão

Fonte: Dados de pesquisa (2013)
Nota-se que todas as dimensões apresentaram médias acima de 3,00 e desvio padrão
acima de 0,5. Especificamente, a dimensão otimismo obteve uma média de 3,62 e desvio padrão
de 0,67, já a dimensão caráter inovador, revelou uma média de 3,19 e desvio padrão de 0,19. A
dimensão desconforto demonstrou uma média de 3,40 e desvio padrão de 0,72, média inferior
a dimensão insegurança, que alcançou 3,67 e desvio padrão 0,56.
Destarte, para fins de comparação, a Tabela 2 apresenta as médias das dimensões
encontradas por Parasuraman e Colby (2002) em sua pesquisa original.

Tabela 2– Médias gerais encontradas por Parasuraman e Colby (2002)
Dimensão

Média

Otimismo

3,84

Caráter Inovador

3,18

Desconforto

3,46

Insegurança

4,03

Fonte: Parasuraman e Colby (2002)
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Percebe-se no estudo de Parasuraman e Colby (2002) que a dimensão insegurança
apontou uma média superior em relação às demais, contudo, as dimensões otimismo, caráter
inovador e desconforto expressaram uma média acima de 3,00.
Destaca-se que na pesquisa realizada com os empresários das pequenas e médias
empresas, as dimensões otimismo e insegurança, revelaram índices muito próximos, o que
indica que mesmo se mostrando pessoas que possuem sentimentos positivos em relação à
tecnologia, os empresários também demonstram elevados escores de crenças negativas em
relação à mesma.
Desse modo, o resultado exposto nesta pesquisa é semelhante à conclusão que
Parasuraman e Colby (2002) encontraram em seus estudos. Embora os pequenos e médios
empresários se sintam otimistas com a tecnologia, eles possuem elevados escores de
insegurança e desconforto.
Ressalta-se que apesar da predisposição geral para tecnologia de um indivíduo ser obtida
por meio da combinação das quatro dimensões, as mesmas, são facetas independentes, que
podem ser analisadas isoladamente. Desta forma, cada uma contribui de maneira única para a
disposição para produtos e serviços baseados em tecnologia (PARASURAMAN; COLBY,
2002).
Portanto, indivíduos que possuem pontuações altas nas dimensões contribuintes
otimismo e caráter inovador, não precisam, necessariamente, ter baixa pontuação nas
dimensões inibidoras desconforto e insegurança (PARASURAMAN; COLBY, 2002).

4.2.2. Nível de Prontidão para cada dimensão do TRI
Conforme já foi citado anteriormente, cada dimensão atua isoladamente dentro do
construto Technology Readiness Index (TRI), por isso, a importância de analisá-las
individualmente, para assim, conhecer os sentimentos e crenças que os pequenos e médios
empresários têm para bens e serviços baseados em tecnologia.
Isto posto, são apresentadas as médias encontradas para cada variável, separadas pela
dimensão que representam. A Tabela 3 revela os resultados referentes à dimensão otimismo,
que, de acordo, com Parasuraman e Colby (2002, p.36), pode ser definida, como “uma visão
positiva da tecnologia e a crença de que ela oferece às pessoas maior controle, flexibilidade e
eficiência em suas vidas.”
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Tabela 3 – Médias gerais encontradas para dimensão otimismo
OTIMISMO
A tecnologia permite que as pessoas tenham mais controle sobre o seu dia-a-

Média

Desvio
padrão

3,97

1, 15

3,69

0, 98

3,21

1, 41

3,27

1, 33

3,97

1, 14

A tecnologia faz com que eu fique mais eficiente no meu estudo ou trabalho. 4,16

1, 02

Considero as novas tecnologias mentalmente estimulantes.

3,72

1, 20

A tecnologia me dá mais liberdade de movimento.

3,50

1, 12

3,63

1, 30

Estou seguro (a) de que as máquinas seguirão as minhas instruções.

3,07

1, 30

Média total

3,62

0,67

dia.
Produtos e serviços que utilizam as mais novas tecnologias são muito mais
convenientes de usar.
Gosto da ideia de fazer negócios pelo computador, porque não fico restrito ao
horário comercial (09h00min às 18h00min).
Prefiro usar a tecnologia mais avançada disponível.
Gosto de programas de computador que permitam adequar as coisas às
minhas próprias necessidades.

Aprender sobre tecnologia pode ser tão recompensador quanto à própria
tecnologia.

Fonte: Dados de pesquisa (201

Conforme a Tabela 3, as médias das afirmativas referentes à dimensão otimismo foram
superiores a 3,00. A variável que apresentou a média maior foi, “A tecnologia faz com que eu
fique mais eficiente no meu estudo ou trabalho”, com 4,16 e desvio padrão de 1,02. Logo, as
afirmativas “A tecnologia permite que as pessoas tenham mais controle sobre o seu dia-a- dia”
e “Gosto de programas de computador que permitam adequar as coisas às minhas próprias
necessidades” apresentaram média de 3,97 e desvio padrão muito próximos, respectivamente,
1,15 e 1,14. Por sua vez, a variável com a média mais baixa foi “Estou seguro (a) de que as
máquinas seguirão as minhas instruções”, com 3,01 e desvio padrão de 1, 30.
Os resultados demonstram que os pequenos e médios empresários reconhecem a
importância da tecnologia para garantir maior eficácia e eficiência em seus trabalhos e que ela
contribui para que os mesmos possam ter mais controle de seu tempo e de suas rotinas,
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entretanto, os mesmos não se sentem totalmente seguros e confortáveis em utilizar produtos e
serviços tecnológicos.
Em suma, nota-se que os empresários são conscientes em relação o destaque da
tecnologia para garantir a sobrevivência de seu empreendimento, e principalmente, para se
manterem no mercado que é cada vez mais competitivo, contudo, ainda, apresentam níveis de
incerteza quanto a sua utilização.
No que diz respeito à dimensão caráter inovador, que refere-se à aptidão de uma pessoa
ser pioneira na adesão de novas tecnologias ou de ser um formador de opinião em relação a
produtos e serviços tecnológicos (PARASURAMAN; COLBY, 2002). A Tabela 4 revela os
resultados alcançados para esta dimensão:

Tabela 4 – Médias da dimensão Caráter Inovador
Desvio

CARÁTER INOVADOR

Média

Outras pessoas me pedem conselhos sobre novas tecnologias.

3,35

1, 05

3,11

0, 74

2,88

0, 98

2,82

1, 30

3,39

0, 98

3,70

1, 02

3,09

1, 04

3,19

0, 63

Parece que meus amigos (CONCORRENTES) estão aprendendo sobreas
mais novas tecnologias mais do que eu.
Em geral, estou entre os primeiros (as) do meu grupo de amigos
(CONCORRENTES) a adquirir uma nova tecnologia logo que ela surge.
Normalmente, consigo entender os novos produtos e serviços de alta
tecnologia sem a ajuda de outros.
Estou atualizado (a) com os últimos desenvolvimentos tecnológicos das
minhas áreas de interesse.
Gosto do desafio de entender equipamentos de alta tecnologia.
Tenho menos problemas que outras pessoas para fazer a tecnologia
trabalhar para mim.
Média total

Padrão

Fonte: Dados de pesquisa (2013)

Observa-se que a média total foi de 3,19, com desvio padrão de 1,02, sendo que, a
variável que obteve a maior média foi “Gosto do desafio de entender equipamentos de alta
tecnologia”, com 3,70 e desvio padrão de 1,02. Por sua vez, a variável com menor média foi
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“Normalmente, consigo entender os novos produtos e serviços de alta tecnologia sem a ajuda
de outros”, com 2,82 e desvio padrão 1, 30.
Em linhas gerais, pode-se destacar que os valores encontrados de desvio padrão revelam
para certa heterogeneidade do comportamento da amostra investigada. Isto pode ser
evidenciado por meio da análise da variável com média em relação a que teve uma média
inferior às demais, que demonstra que os empresários possuem diversidade em relação à
inovatividade.
Sobre a dimensão desconforto, que é a faceta inibidora da disposição para tecnologia,
representando a percepção da falta de controle e do sentimento de ser oprimido pela mesma que
os indivíduos possuem (PARASURAMAN; COLBY, 2002). A Tabela 5 revela os resultados
obtidos para as variáveis relacionadas ao desconforto:

Tabela 5 – Médias da dimensão Desconforto
DESCONFORTO
Os serviços de suporte técnico (por telefone ou Internet) não ajudam,

Média

Desvio
padrão

3,15

1,39

2,98

1,36

3,48

1,13

serviços de alta tecnologia, às vezes, eu me sinto como se alguém que 3,18

1,41

porque não explicam as coisas em termos compreensíveis.
Às vezes, acho que os sistemas de tecnologia não são projetados para
serem usados por pessoas comuns.
Raramente os manuais de produto ou serviços de alta tecnologia são
escritos em uma linguagem simples.
Quando utilizo o suporte técnico de um fornecedor de produtos ou

sabe mais do que eu estivesse tirando vantagem de mim.
É constrangedor quando tenho problemas com algum equipamento de
alta tecnologia, enquanto outras pessoas estão olhando.
Novas tecnologias tornam muito fácil para o governo e as empresas
espionar as pessoas.
Deveria haver cuidado ao substituir tarefas desempenhadas por pessoas
pela tecnologia, pois novas tecnologias podem falhar.
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3,36

1,27

3,63

1,24

3,78

1,13

Muitas das novas tecnologias apresentam riscos à saúde ou à segurança
que não são descobertos, até que as pessoas tenham utilizado a 3,60

0,95

tecnologia.
Média total

3, 40

0, 72

Fonte: Dados de pesquisa (2013)

Entende-se que, os empresários se sentem desconfortáveis ao utilizarem produtos e
serviços baseados em tecnologia. Nota-se que a variável “Deveria haver cuidado ao substituir
tarefas desempenhadas por pessoas pela tecnologia, pois novas tecnologias podem falhar”
apresentou a maior média entre todas as variáveis desta dimensão, sendo 3,78 sua média e 1,13
o desvio padrão.
Esta variável demonstra a preocupação que os empresários têm em substituir tarefas que
até então eram desempenhadas por pessoas, por bens tecnológicos. Os sentimentos negativos
são claramente percebidos por meio desta variável, pois se entende que os pequenos e médios
empresários, ao aderirem novos bens e serviços não sentem totalmente seguros na adoção/
substituição de pessoas por novas tecnologias.
Logo, as variáveis “Novas tecnologias tornam muito fácil para o governo e as empresas
espionar as pessoas” e “Muitas das novas tecnologias apresentam riscos à saúde ou à segurança
que não são descobertos, até que as pessoas tenham utilizado a tecnologia”, também, revelaram
índices elevados, mostrando que os empresários não se sentem totalmente confortáveis com a
tecnologia, e que apresentam, receio de talvez estarem sendo espionados por outras pessoas, até
mesmo, pelo governo e concorrentes. É importante citar, que muitos empresários, não só a
associam a tecnologia com fatores relacionados à segurança, mas também, a riscos que ela pode
causar à saúde.
É válido ressaltar, que há um grau de desconforto no que se refere à utilização de manual
de instrução de produtos, conforme, mostra a média de 3,48 e desvio padrão 1,13, da variável
“Raramente os manuais de produto ou serviços de alta tecnologia são escritos em uma
linguagem simples”. Entende que o desconforto está relacionado com a linguagem em que os
mesmos são escritos, que muitas vezes, não é clara e nem objetiva. Desse modo, é sabido
lembrar que, dos empresários entrevistados, 10% possuem somente ensino fundamental, o que
demonstra que este sentimento negativo nesta variável, não deve ser associado só ao grau de
instrução.
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A variável “Às vezes, acho que os sistemas de tecnologia não são projetados para serem
usados por pessoas comuns” apontou a menor média, sendo ela, 2,78 e desvio padrão de 1,36,
revelando, que os empresários acreditam que a tecnologia é projetada para todas as pessoas.
Em suma, percebe-se que respondentes apresentaram sentimentos específicos de
desconforto como opressão e constrangimento. Estes sentimentos podem ser associados a
fatores relacionados à perda de privacidade, a riscos à saúde e falta de conhecimento para
entenderem a linguagem com a qual os manuais de instrução são escritos.
Desta maneira, Parasuraman e Colby (2002) sugerem que o desconforto contribui para
que haja insegurança em relação à tecnologia. Mediante a esta afirmativa a Tabela 6 expressa
os resultados referente às variáveis da dimensão insegurança.
Tabela 6 – Médias da dimensão Insegurança
INSEGURANÇA
Eu não considero seguro fornecer o número do cartão de crédito pelo

Média

Desvio
padrão

3,51

1,39

3,54

1, 18

3,64

1, 20

3,54

1, 12

3,48

1, 09

cuidadosamente, se a máquina ou o computador não está cometendo 3,55

1, 55

computador.
Eu não considero seguro fazer qualquer tipo de transação financeira pela
Internet.
Tenho receio de que as informações que eu envio pela Internet serão
vistas por outras pessoas.
Não me sinto seguro (a) em fazer negócios com uma empresa que só
pode ser acessada pela Internet.
Qualquer transação realizada eletronicamente deveria ser confirmada
posteriormente por algo escrito.
Sempre que algo se torna automatizado, é necessário checar,

erros.
O contato humano é muito importante quando se faz negócios com uma
empresa.
Quando ligo para uma empresa, prefiro falar com uma pessoa do que
com uma máquina.
Quando forneço informação a uma máquina ou pela Internet, eu nunca
posso ter certeza de que ela realmente chegou ao destino certo.
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4,00

1, 03

4,14

0, 98

3,56

1, 27

Quando faço compra, eu me interesso pela tecnologia.
No meu dia-a-dia, percebo que os produtos que utilizo possuem
tecnologia.
Média total

3,18

1, 47

4,25

0, 73

3,57

0,56

Fonte: Dados de pesquisa (2013)

Nota-se que todas afirmativas tiveram médias superiores a 3,00, confirmando o elevado
escore de insegurança que os pequenos e médios empresários possuem para tecnologia.
As afirmativas que apresentaram médias maiores foram: “No meu dia-a-dia, percebo
que os produtos que utilizo possuem tecnologia” com média de 4,25 e desvio padrão de 0,73;
“Quando ligo para uma empresa, prefiro falar com uma pessoa do que com uma máquina” com
média de 4,14 e desvio padrão de 0,98 e “O contato humano é muito importante quando se faz
negócios com uma empresa” que apresentou média de 4,00 e desvio padrão de 1,03.
Sobre as variáveis inibidoras de tecnologia da dimensão insegurança, pode-se verificar
como o contato humano é importante para realizações de negócios. Os pequenos e médios
empresários demonstram que preferem tomar suas decisões com “pessoas” do que com uma
máquina, apresentando altos escores de insegurança para transações que não há contato
humano.
Contudo, é importante destacar que os empresários não só se sentem inseguros com a
falta de contato humano em transações de negócios, mas também se mostram desconfortáveis
em relação a fatores relacionados com segurança. Afirmativas como: “Tenho receio de que as
informações que eu envio pela Internet serão vistas por outras pessoas” com média de 3,64 e
desvio padrão de 1,20; “Quando forneço informação a uma máquina ou pela Internet, eu nunca
posso ter certeza de que ela realmente chegou ao destino certo”, média de 3,56 e desvio padrão
de 1,27; “Sempre que algo se torna automatizado, é necessário checar, cuidadosamente, se a
máquina ou o computador não está cometendo erros”, média de 3,55 e desvio padrão 1,55; “Eu
não considero seguro fazer qualquer tipo de transação financeira pela Internet”, média de 3,54
e desvio padrão de 1,18; e, “Não me sinto seguro (a) em fazer negócios com uma empresa que
só pode ser acessada pela Internet”, média de 3,54 e desvio padrão de 1,12, confirmam os
sentimentos negativos em relação à tecnologia encontrados na dimensão desconforto e
insegurança.
Percebe-se, com a análise dos dados retidos, que há uma preocupação específica
relacionada a aspectos de segurança das informações. Conforme visto nas variáveis da
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dimensão desconforto, os pequenos e médios empresários expressam receio de que as
informações pessoais e as informações gerenciais possam ser visualizadas por outras pessoas
ou denotam algum tipo de insegurança em relação aos meios eletrônicos e tecnológicos que são
submetidos a utilizar em uma negociação empresarial ou até pessoal.
Verifica-se claramente que mesmo diante das inovações tecnológicas e das constantes
transformações no mercado, os empresários das pequenas e médias empresas se mostraram
muito inseguros e desconfortáveis em relação a tecnologia e suas ferramentas.

Considerações finais
A prontidão para tecnologia vem sido estudada, visando entender o comportamento que
leva uma pessoa a adotar produtos e serviços tecnológicos. Neste sentido, o Technology
Readiness Index (TRI) emerge como uma excelente ferramenta para entender os sentimentos e
crenças que uma pessoa possui ao interagir com produtos e serviços baseados em tecnologia.
Graças a este estudo, mensurou-se o nível de prontidão dos pequenos e médios
empresários do município de São Gotardo, onde os mesmos se sentem otimistas em relação
produtos e serviços tecnológicos, contudo, se mostraram um pouco e inseguros e
desconfortáveis em utilizarem à tecnologia.
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1.

Introdução

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância do relacionamento interpessoal
na capacitação do profissional, bem como apresentar fatores relevantes para que se busque
manter um ambiente harmonioso e consequentemente mais produtivo. As discussões foram
pautadas em estudos bibliográficos que apontam o autoconhecimento como marco inicial para
que se tenha um relacionamento mais saudável tanto na vida pessoal quanto profissional.
Em seguida será discutido a respeito do relacionamento entre as pessoas, de forma que
essas passem a ser mais produtivas em seu ambiente de trabalho, pois é através dessa interação
que se possibilita a troca de informações, sendo esta a base para o conhecimento. Conhecimento
este que será de suma importância para a gestão das pessoas que ficarão sob a coordenação do
profissional que irá geri-las, e assim buscará proporcionar o desenvolvimento empresarial
fazendo com que os colaboradores sintam-se partes de um todo.
2.

Desenvolvimento

Uma pessoa que queira se profissionalizar necessitará praticar sua habilidade de
relacionamento, pois o desenvolvimento profissional depende de uma boa capacitação. Tal
iniciará com o autoconhecimento, a relação intrapessoal, o conhecimento que se busca ter de si
para definir a sua personalidade. Esse é a chave para o sucesso no relacionamento interpessoal,
que é a busca de informação para compatibilizar as pessoas com as quais se pretende relacionar
através de uma análise de ações ou omissões para formar a sua personalidade. Sendo de
primordial importância que sejam praticadas ações que promovam um bom relacionamento
para o desenvolvimento profissional no ambiente de trabalho.
2.1 Relacionamento intrapessoal
Para Chiavenato (2006) as pessoas agem dentro das empresas de acordo com o que é
disponibilizado em seu interior, ou seja, elas têm como base o seu ambiente psíquico que é
constituído por fatores como motivação e valorização, além dos fatores externos como o
reconhecimento do trabalho realizado. A interconexão e equilíbrio entre o ambiente externo e
interno do indivíduo é que o torna um profissional íntegro, apto a trabalhar harmoniosamente.
Segundo Bom Sucesso (1997, p. 38) “o autoconhecimento e o conhecimento do outro
são componentes essenciais na compreensão de como a pessoa atua no trabalho, dificultando
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ou facilitando as relações. Dentre as dificuldades mais observadas, destaca-se: falta de objetivos
pessoais, dificuldade em priorizar, dificuldade em ouvir”.
Se o profissional não possui objetivos, projetos pessoais que almeja para a sua vida
pessoal no futuro, ele provavelmente transferirá esta ausência de perspectivas para a sua vida
profissional, pois se não possui motivação para si próprio também não deve tê-la para o
ambiente de trabalho. Além disso, a dificuldade em ouvir também prejudica, pois o ambiente
corporativo é caracterizado pelo constante debate de ideias e posicionamentos, se o profissional
não considera o posicionamento dos demais, não há como construir melhores soluções para as
problemáticas que surgem no cotidiano do mesmo na organização em que exerce suas
atividades.
2.2 Relação interpessoal
O conhecimento de si é trabalhado a partir de todas as características do indivíduo bem
como de suas limitações, pois é partindo da estabilidade interior que se trabalha a mudança em
relação ao olhar que se tem sobre o outro.
Após ser trabalhado e aperfeiçoado o conhecimento intrapessoal é que se deve trabalhar
o relacionamento interpessoal, pois as mudanças devem ser trabalhadas de dentro para fora e é
também por meio do relacionamento com o outro que moldamos nossa personalidade,
adaptando-a de acordo com as demandas do ambiente em que nos situamos.
Desta forma, podemos considerar que o relacionamento entre pessoas deve levar em
conta
a valorização do ser humano, a preocupação com sentimentos e emoções, e com a
qualidade de vida são fatores que fazem a diferença. O trabalho é a forma como o
homem, por um lado, interage e transforma o meio ambiente, assegurando a
sobrevivência, e, por outro, estabelece relações interpessoais, que teoricamente
serviriam para reforçar a sua identidade e o senso de contribuição. Bom Sucesso
(1997, p. 36)

Conforme apontado acima, o trabalho é indispensável para a sobrevivência do homem,
por esta razão é importante que saiba administrar suas relações interpessoais da melhor forma
possível a fim de reforçar sua própria identidade dentro da empresa. Porém para que seja
mantido um relacionamento saudável entre os vários indivíduos que fazem parte do círculo de
relações na empresa, faz-se necessário tomar algumas atitudes afim de se manter a harmonia
entre todos.
Regina Gianetti do portal Trainee considera o relacionamento interpessoal pautado em
cinco pilares: autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética. Se o
relacionamento interpessoal for exercitado levando-se em conta estes cinco fatores estaremos
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construindo um ambiente de trabalho mais fecundo e satisfatório para todos os profissionais
que o utilizam. É importante mostrar para o colaborador como se desenvolvem estas habilidades
e como elas otimizam as relações.
Entre os principais elementos para a manutenção da boa convivência entre
colaboradores, está a comunicação. Somos seres de comunicação, pois é a partir da
comunicação que nos relacionamos com os outros, trocamos conhecimentos e principalmente
nos situamos no mundo, impomos nossa personalidade. Uma das problemáticas a serem
trabalhadas e em treinamentos seria o aprimoramento das relações comunicativas entre os
membros de uma empresa. De acordo com Martiniano (2007, p. 156) “a má comunicação traz
desgastes nas relações, agressões verbais, perda de tempo com retrabalho, mal entendidos,
suscetibilidades afetadas, perda de motivação e estresse”.
Possíveis conflitos que possam surgir no cotidiano de trabalho devem ser discutidos e
solucionados visando o bem estar de ambas as partes, pois é imperativo que no ambiente de
trabalho os conflitos sejam mediados a partir do diálogo. Nem sempre é fácil conciliar as
diferenças de personalidades, mas esta é uma habilidade que deve ser moldada dentro do
ambiente empresarial, pois todo o relacionamento interpessoal depende disto: do respeito às
diferenças de opiniões e de personalidade. Não se trata de podar a personalidade de um em
detrimento do outro, mas sim do equilíbrio entre pontos de vista e de agência diferentes.
Uma empresa sobrevive a partir da constante inovação e debate de problemas que
surjam ao longo de sua existência, sendo assim, um ambiente de trabalho saudável é prérequisito para a disseminação de novas ideias, debates acerca dos problemas e conflitos
administrativos. Logo, se dentro da empresa há conflitos pessoais e rixas entre os colaboradores,
não há como disseminar novas ideias, já que o conflito bloqueia a criatividade e a
espontaneidade das pessoas. A atenção que seria dada as problemáticas empresariais, é
desviada para os conflitos pessoais o que gera perda de tempo e energia em assuntos que nada
auxiliam para um ambiente de trabalho desejável.
A capacitação de pessoas para o bom gerenciamento de recursos humanos requer
treinamentos que foquem na construção de laços mais harmoniosos entre os colaboradores, para
tanto é imprescindível a capacitação dos profissionais na área de relações interpessoais. Esta
capacitação deve levar em conta os valores que a empresa tem e também os valores que estes
colaboradores trazem consigo para que sejam lapidados.
2.3 Importância

do

desenvolvimento profissional
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aprimoramento

das

relações

interpessoais

no

Os recursos humanos constituem um dos recursos mais complexos para serem
administrados, dada a complexidade e a diversidade das personalidades e das relações
interpessoais. De acordo com Chiavenato (1993, p.26), “a organização é um sistema de
atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. A cooperação entre elas é
essencial para a existência da organização”.
Desta forma, ao analisarmos a importância dos recursos humanos enquanto elementos
essenciais dentro de uma empresa, torna-se relevante considerar quais o fatores que auxiliam
na construção de um ambiente de trabalho mais harmonioso e consequentemente mais
produtivo a partir da perspectiva das relações interpessoais.
O recurso humano é um dos principais recursos dentro de uma organização, já que sem
pessoas é impossível executar qualquer atividade e por isso a valorização do mesmo é uma
notável necessidade, com isso é constante a busca por novas metodologias para se criar o melhor
ambiente possível em que o profissional integre-se à empresa de forma a dar o melhor de si e
assim promover o crescimento da mesma.
A variação de humor do profissional advém da forma como ele encara o ambiente de
trabalho: se o ambiente é hostil, ele tende a desmotivar-se e assim diminuir sua produtividade.
O profissional desmotivado vê a empresa não como um time do qual faz parte, mas sim como
um inimigo, razão de sofrimento psicológico, auto nível de estresse e consequentemente um
ambiente não produtivo.
De acordo com os estudos apresentados por Maslow (1962) através da pirâmide das
necessidades humanas, a necessidade de relacionamento encontra-se em terceiro nível dentro
das necessidades psicológicas, ou seja, a primeira após as necessidades básicas essas assim
dispostas: fisiológicas e de segurança, de relacionamento, de autoestima e auto realização.
A partir da concepção de que é de suma importância a valorização dos seus
colaboradores, diversas empresas como a Google passaram a investir na criação de ambientes
de trabalho mais despojados, auxiliando assim na interação desses dentro do ambiente de
trabalho, minimizando os efeitos da concepção de que empresas sérias precisam de ambientes
mais sóbrios.
Como seres essencialmente sociais, necessitamos de contatos entre pessoas, ainda mais
acentuado no ambiente de trabalho, onde as relações interpessoais determinam o sucesso ou o
insucesso da organização. O equilíbrio entre as pessoas faz-se necessário para que ambiente
organizacional torne-se harmonioso. Assim, entra em questão a profissionalização para o
desenvolvimento de relações mais saudáveis no ambiente de trabalho.
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De maneira geral, os indivíduos tendem a agir de forma instintiva, principalmente
quando são inseridos em relações estressantes. Em pequenas cidades, onde a profissionalização
é escassa, o amadorismo tende a reger a maioria das relações profissionais deixando assim que
conflitos maiores possam surgir, comprometendo assim a imagem e estabilidade da empresa.
Neste sentido, uma boa gestão humana requer um profissional com qualificações
específicas, que consequentemente possam vir a desenvolver um bom relacionamento com as
pessoas sob sua coordenação, no desenvolvimento de suas atividades. Isso ainda proporcionará
uma facilidade de gerenciamento de conflitos que possam surgir no cotidiano da empresa, pois
é através dos recursos humanos, a prática das relações interpessoais de forma equilibrada que
possibilitará a promoção da manutenção da empresa de forma saudável, evitando prejuízos que
possam desestabilizar o seu clima organizacional com a probabilidade de reflexo econômico.
Daí a importância de se ter na administração de uma empresa um profissional
devidamente qualificado, pois é uma área de atuação que envolve um amplo, porém otimizado
conjunto de setores funcionais composto por diversas hierarquias e funções, desta forma o
administrador deve estar apto a gerenciar os vários elementos que constituem uma organização,
entre eles o recurso humano, aqui notado como de primordial importância para o
desenvolvimento de uma empresa.
3.

Considerações finais

O capital humano das empresas nem sempre recebe a atenção necessária, porém
verifica-se a partir dos teóricos abordados que ele é um dos principais, senão o principal recurso
para a estabilidade e existência de qualquer empresa. Além disto, verificamos que a manutenção
deste recurso está diretamente ligada ao desenvolvimento de relações intra e interpessoais mais
saudáveis, visando a estabilidade do profissional psicologicamente, garantindo a partir disto a
produtividade máxima do mesmo.

4.
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RESUMO
Uma das maiores preocupações do ser humano na atualidade é a questão hídrica nos aspectos
qualitativo e quantitativo e sua gestão é um dos fatores principais na sustentabilidade nas
organizações. A pesquisa objetivou caracterizar qualitativamente a água condensada dos
equipamentos de ar condicionado da Faculdade Católica Rainha do Sertão localizada no interior
do Ceará visando seu futuro reuso. O estudo ocorreu mediante a análise físico-química da água
coletada de salas de aula da instituição. Os resultados obtidos para os parâmetros pH,
alcalinidade, dureza, cloretos e condutividade, estavam dentro da faixa recomendada pela
portaria MS 2.914/2011. Estes resultados mostram que a água rejeitada dos aparelhos
condensadores apresentam grande potencial em oferecer uma alternativa viável de
aproveitamento, contribuindo diretamente para conservação da água e a economia nos gastos
com este recurso.

Palavras-chave: reuso, água condensada, sustentabilidade.

Introdução
Apesar de estar localizado no continente que possui o maior volume hídrico do planeta,
o Brasil vem sofrendo com a escassez de água. Em nosso país predomina a cultura do
desperdício tanto por parte da população, quanto pelas indústrias. Não há uma consciência de
preservação e sustentabilidade e como exemplo tem-se o descaso com relação ao tratamento de
esgotos antes de despejá-los (OENNING JR, 2006).
A crescente urbanização iniciou o processo de degradação ambiental necessitando de
uma discussão mais dinâmica sobre a sustentabilidade do meio ambiente. A educação ambiental
abordando assuntos que envolvam a manutenção da qualidade da água, do ar e do solo se torna
urgente a partir do instante em que a qualidade de vida está intrinsecamente ligada a
manutenção desses recursos (JACOBI, 2003).
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A cidade de Quixadá, localizada no interior de Ceará, onde o trabalho foi desenvolvido,
tem uma temperatura media de 300C, e isto faz com que muitas pessoas procurem o conforto
dos aparelhos de ar condicionado. O uso dos aparelhos condicionadores de ar na cidade é um
item de fundamental importância para amenização da temperatura em diferentes ambientes
internos, como em lojas no geral, repartições públicas, faculdades, etc.
Com a utilização desses aparelhos a umidade do ar é condensada e enviada para o
ambiente externo, e essa água uma vez avaliada suas propriedades físico-químicas podem
receber um melhor destino como a irrigação de áreas verdes, uso na limpeza, descarga de
aparelho sanitário, entre outros, contribuindo diretamente para a sustentabilidade.
Diante do exposto o presente trabalho objetivou caracterizar qualitativamente a água
condensada dos equipamentos de ar condicionado da Faculdade Católica Rainha do Sertão
(FCRS) localizada no interior do Ceará visando seu reuso, evitando assim o desperdício da
água potável tratada.

Material e Métodos
A pesquisa foi realizada no campus da Faculdade Católica Rainha do Sertão localizada
no município de Quixadá, na mesorregião do Sertão Central do Ceará. A cidade possui clima
tropical quente semiárido com temperatura média anual de 30℃, com pluviometria média anual
de 818 mm com chuvas concentradas de fevereiro a abril. A vegetação característica da maior
parte do município é a caatinga. Sua população segundo o IBGE (2010) é de 80.605 habitantes,
estando 57.482 na zona urbana e 23.123 na zona rural. O município possui o 17º maior PIB do
estado, maior renda per capita e melhor IDH da Mesorregião dos Sertões Cearenses.
O estudo se deu em 03 salas de aula de um total de 64, possuindo cada uma 02 aparelhos
de ar condicionado com capacidade individual de 18.000 BTUS. As salas de aula possuíam em
média 64 m2 e 40 alunos, e seus ar condicionados ficavam em funcionamento por cerca de 14
horas diárias nos períodos manhã, tarde e noite. Foram instaladas mangueiras na saída da
condensadora num aparelho de cada uma das 03 salas de aula localizadas no Complexo da
Saúde que estavam por sua vez ligadas a coletores.
Os parâmetros físico-químicos foram medidos semanalmente, durante 03 semanas (24
de abril/2015 á 06 de Maio/2015). A água condensada foi coletada durante os 03 períodos,
semanalmente, em recipiente com tampa e a cada hora de coleta, o volume medido em proveta.
Foram analisados os parâmetros: PH; Alcalinidade; Cloretos; Condutividade e Dureza, em
triplicatas, conforme Standard Methods for Water and Wastewater (APHA, 1992).
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Todos os valores obtidos foram comparados com os limites estabelecidos pela
Resolução 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Esses valores quando comparados com a
portaria resultam na resposta quanto a reutilização dessa água.

Resultados Obtidos
Verifica-se pelo exame da Tabela 1 onde estão contidos os dados das análises realizadas
que o pH variou entre 7,5 e 8,7 e a dureza apresentou valor médio 4,6mg/L de CaCO3,
alcalinidade média de 34,6 mg/L, cloretos valor zero e condutividade média de 62,2 μs/cm. Os
valores de pH encontrados estão numa faixa muito próximo para água da chuva armazenada
que é de 7,03 a 7,88 conforme Giacchini (2010). O volume médio coletado foi de 1.587,5
mL/hora.
Em relação aos parâmetros de dureza, alcalinidade e cloretos, os valores encontrados
estão bem abaixo ao recomendado pela Portaria MS 2.914/2011. No entanto é necessária a
verificação da presença de metais, entre eles alumínio que porventura possa ter sido carreado
no processo de condensação. O valor de condutividade sugere a presença de íons provenientes
do arraste do sistema de condensação do equipamento. Esse valor está bem abaixo ao
encontrado para água de chuva, decorrente do arraste dos íons presentes na atmosfera observado
por Mirlean et al. (2000).

Tabela 1. Resultados de análises físico- químicas da água condensada proveniente dos
aparelhos de ar condicionado da Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS). Quixadá, Ceará,
2015.
Parâmetros
Unidades
Média dos Valores Portaria 2.914 MS
Encontrados
pH

-

8,2

6,0 – 9,5

Alcalinidade

mg/l

34,7

-

Dureza

mg/l

4,7

500

Cloretos

mg/l

0,05

250

Condutividade

μ s/cm

63,23

-

Volume

Litro

1,49

-

Fonte: Laboratório de Análise de Água da FCRS.
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Considerações Finais

De acordo com os resultados encontrados não houve variações nos parâmetros físicoquímicos no decorrer das analises, o que mostra que a água rejeitada dos aparelhos
condensadores apresentam grande potencial em oferecer a sociedade em geral uma alternativa
viável de aproveitamento, contribuindo diretamente para conservação da água e a economia
nos gastos com este recurso. Conforme Hespanhol (1999) a água de reuso pode ser utilizada
para diversos fins não potáveis, entre eles irrigação paisagística e irrigação de campos para
cultivo.
Pelo explanado, a gestão hídrica, dentro da sustentabilidade e no momento atual, é um
dos principais fatores das organizações a serem considerados pela administração, haja vista o
descrito por Rebouças (2004), o qual relata que muito embora o Brasil ostente a maior descarga
de água doce do mundo nos seus rios, quando estes secarem ou só transportarem esgotos não
tratados das nossas cidades, já não será possível produzir alimentos, plantar árvores e o dinheiro
do bolso de pouco valerá.
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1.

Introdução

O propósito central deste artigo é analisar a contribuição da administração estratégica
para a lucratividade e a obtenção de vantagem competitiva das emissoras comerciais de
televisão do estado do Piauí.
A televisão não deve ser mais uma atividade de exceção, pois como toda lógica
empresarial, as emissoras de televisão comerciais também visam o lucro e possuem
características que são inerentes a qualquer empresa, sendo constituídas por recursos humanos,
organizacionais e materiais.
Nessa ótica da televisão como um empreendimento, a ideia em voga é o paradigma de
que as emissoras de televisão compõem uma indústria, cultural, sem dúvidas, porém indústria,
e por isso são submetidas à lei econômica geral alusiva ao mercado. Além disso, podem se
constituir num espaço para um conjunto de ações, em especial as do tipo político, resquício
histórico que advêm do militarismo brasileiro, sob a perspectiva de que a televisão era um
instrumento de propaganda política direta naquela época.
A gestão administrativa das emissoras de televisão comerciais do Piauí enfrenta a
constante dificuldade em tornar endógena a definição de estratégia empresarial, em função da
especificidade da atividade artística. Por isso, geralmente a administração concentra-se em
atividades suplementares e com pouca ou nenhuma participação no processo artístico. Por outro
lado, a atividade artística condiciona a estratégia empresarial com implicações financeiras,
mercadológicas e de produção.
No Piauí, assim como na maior parte do Brasil, este fato é determinado pela falta de
administradores com ampla formação capazes de integrar a gestão administrativa a atividade
artística sob uma visão estratégica. Além de possuir habilidade e sensibilidade para analisar
com profundidade o processo artístico e suas conturbações, ordenando suas implicações às
variáveis: estratégia, estrutura e ambiente externo.
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2 Televisão: o que é? Para que serve?
Afinal, o que é televisão? Diante do questionamento, define-se aqui, então, televisão
como um dos mais importantes meios de comunicação, constituindo-se como um relevante
sistema de expressão e significação, a partir, da segunda metade do século XX.
A televisão pode ser vista como canal fascinante entre homem e massa, isto é, o homem
transmite sua arte, expressão, ideias, opiniões e emoções através de um meio que transforma a
grandeza cultural do homem em cores e sons. Vale ressaltar que, a grandeza cultural do homem
é aquilo que o próprio pretende transmitir para a massa, e que, esta é composta pelo homem.
Entretanto, além dessa ampla definição, muito se contesta sua primazia dentro da
sociedade. Isso advém, principalmente, pela penetração de novos meios de comunicação que
estão se tornando hegemônicos por sua dinamicidade, interatividade, acessibilidade e arrojo,
como por exemplo: videogames, internet.
Mesmo assim, a televisão não perde seu papel fundamental no cotidiano da grande
maioria da população. Especialmente, na vida daqueles que possuem menos acesso às formas
de cultura mais sofisticadas. Para Dominique Wolton (1996) além do papel de distração, a
televisão devia assumir um papel cultural e de educação em sentido amplo.
O grande diferencial da televisão em toda sua trajetória, sem dúvidas, é o fato de que
seja mais popular que os outros meios de comunicação, por tanto, a televisão possui maior
capacidade de comunicação que os meios considerados mais sofisticados e de difícil acesso ou
mais caros. Daí a comprovação do argumento de que a televisão é um instrumento democrático
cultural na sociedade.
E para que serve a televisão? Ora, tem-se a televisão como um canal de comunicação
entre homem e massa, logo sua serventia está na possibilidade de o homem se exprimir, colocar
suas ideias, comunicar-se com outros seres que ele se relaciona, massa.
Há um problema enfrentado pela televisão, que é esta enquanto negócio, enquanto
gestão. Esse aspecto estagnou-se durante a história, tornando o modelo de negócio da televisão
obsoleto e arcaico. A partir dessa perspectiva, vale ressaltar que suas despesas administrativas
são superiores aos seus gastos com produção.
Todavia, partindo do principio técnico de que a televisão é um veículo que emite sinal
com base em um local predeterminado, onde é a sua sede, tal sinal chega de graça na casa de
diversos telespectadores. Pode-se dizer que a função básica da televisão é levar um produto a
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cada consumidor, então, o que justificaria a carga financeira do administrativo no modelo de
negócio da televisão?
O modelo de gestão da televisão está preso aos pensamentos e estudos seculares que
permitiram seu entendimento científico. No entanto, é necessário entender que a economia
mudou, a inovação avançou e trouxe consigo transformações estruturais e técnicas. Mas, as
emissoras de televisão continuam reclusas a suas verdades e não admitem um novo modelo de
gestão e negócio.
Como consequência disso, se tem emissoras de televisão cada vez mais inchadas tendo
que dividir com os novos meios de comunicação o dinheiro que antes era só seu.
Poucas atividades tão amplamente utilizadas têm sido, há tanto tempo, objeto de uma
tal preguiça intelectual, de um tal conformismo crítico e, por último, de uma tal
submissão às modas de momento. A televisão é, portanto, um dos símbolos mais
espetaculares da democracia de massa e constitui, sem dúvidas, uma das razões de
estar investida de todas as esperanças, sem ser capaz de satisfazê-la. (WOLTON,
1996, p. 11).

A televisão é o principal instrumento de informação e divertimento. Registra, transmite
e arquiva em som e em imagem os mais diversos tipos de acontecimentos, integra povos e
territórios tão distintos e tão distantes, por isso, tem sido um valioso instrumento na
transformação do mundo globalizado. Contribuindo, assim, para retratar e modificar as
representações do mundo.
A razão do seu sucesso incontestável está no elo entre suas duas dimensões: técnica e
social. A dimensão técnica está relacionada à capacidade de produção e difusão de som e
imagens de gêneros e status diferentes, como: informações, esporte. A dimensão social é a
recepção do som e imagem pela massa em diferentes condições sociais e culturais.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2013), quanto
à recepção do sinal de televisão, em 2013, do total de 65,1 milhões de domicílios, 97,2%
possuíam televisão, totalizando 63,3 milhões de domicílios com televisão. Foram encontrados
na mesma pesquisa 103,3 milhões de aparelhos, sendo 38,4% de tela fina e 61,6% de tubo.
A tabela 1, a seguir apresentada, mostra que, em 2013, do total de domicílios no Brasil,
aproximadamente 76% possuíam o rádio como instrumento de acesso à informação e
comunicação. Enquanto, aproximadamente 97% possuíam o aparelho de televisão como tal
instrumento. O nordeste segue a tendência nacional, com cerca de 72% dos domicílios havendo
rádio e cerca de 96% havendo aparelho de televisão em seus domicílios.
Ainda analisando a tabela a seguir apresentada, porém, restringindo-se apenas ao estado
do Piauí, vê-se que aproximadamente 67% dos domicílios possuíam o rádio como instrumento
ISBN: 978-85-5806-000-4

de acesso à informação e comunicação. Enquanto, cerca de 94% possuíam o aparelho de
televisão como tal instrumento.

Tabela 1: Percentual de domicílios com alguns bens e serviços de acesso à informação e comunicação
no total de domicílios particulares permanentes, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as
Regiões Metropolitanas – 2013

Grandes

Regiões, Percentual de domicílios com bens e serviços de acesso à informação e comunicação no

Unidades
Federação

da total de domicílios particulares permanentes (%)
e

Regiões

Microcomputador
Rádio

Televisão

Metropolitanas

Total

Telefone

Ligado

à Fixo

Internet

Móvel

convencional

celular

Brasil

75,7

97,2

48,9

42,4

38,6

89,8

Nordeste

71,9

95,9

32,1

27,4

18,1

85,2

Piauí

66,7

93,9

24,1

18,7

11,8

83,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios 2013 (Adaptado, grifo nosso).

3 Televisão: Objeto não pensado
A imagem é a maneira de expressão mais pujante da cultura contemporânea. Nesse
contexto, a televisão se apresenta como o meio de comunicação que constitui formas de olhar,
sentir e agir na vida social. Sendo anuída como a mais popular forma de mídia, estando em mais
de 97% (IBGE, 2013) das residências brasileiras.
A televisão é, sem dúvidas, referência simbólica da sociedade, principalmente brasileira,
e acaba por ocupar um lugar de parâmetro na produção da subjetividade moderna, isto é, no
modo de pensar. É o que ressalta Eugênio Bucci:
a televisão é muito mais do que um aglomeramento de produtos descartáveis
destinados ao entretenimento de massa. No Brasil, ela consiste num sistema complexo
que fornece o código pelo qual os brasileiros se reconhecem brasileiros. Ela domina
o espaço público (ou a esfera pública) de tal forma, que, sem ela, ou sem a
representação que ela propõe do país, torna-se quase impraticável a comunicação – e
quase impossível o entendimento nacional. [...] O espaço público no Brasil, começa e
termina nos limites postos pela televisão. [...] O que é invisível para as objetivas da
TV não faz parte do espaço público brasileiro. O que não é iluminado pelo jorro
multicolorido dos monitores ainda não foi integrado a ele. (BUCCI apud BACCEGA,
2000, p.72-73).

Por isso é de indispensável assumir a televisão como objeto de pesquisa. No entanto, o
fato é que “a televisão não existe [ainda] como objeto de pesquisa” Roberto Moreira (In Bucci
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e Hamburguer, 2000). Inexiste em seu curso, um ordenamento de sua história. “A televisão
permanece, meio século depois de seu aparecimento, um objeto não pensado. Ou talvez um
objeto pensado, mas em vão” (WOLTON, 1996, p. 23, grifo nosso).
A televisão viu-se então imobilizada, no curso de sua breve história, entre um sucesso
incontestável e uma reticência, para dizer o mínimo, das elites políticas encarregadas
de definir o seu modo de funcionamento e os intelectuais encarregados de analisar o
impacto desse instrumento incômodo na cultura de massa. É, sem dúvida, essa mistura
de paixões, de decepções e de ciúme que explica esse tipo de imobilismo na reflexão
e a grande dificuldade de fazer surgir um discurso empírico crítico que escape a esse
círculo infernal (WOLTON, 1996, p. 23).

Isso se deve, principalmente, ao fato de que a limitada bibliografia existente dedicou-se
basicamente a memória do fato histórico que foi o surgimento da televisão, talvez pelo fascínio
que isto representou na época. Porém, persistem os mesmos discursos, deixando de lado a tão
necessária análise crítica e mais complexa sobre a televisão.
Para Dominique Wolton, os trabalhos desenvolvidos, embora empíricos, não tiveram
força para destruir os estereótipos e as meias verdades sobre a televisão. O que se sabe, referese ao seu papel fundamental na sociedade, sua influência na política, sua grade de programação,
seus telejornais e sua inserção em diferentes culturas. Porém, nada compatível a um estudo
científico.
Mas, por quê? O levou um dos instrumentos mais poderosos e fascinantes da
comunicação e da cultura a se estagnar intelectualmente? Por sua popularidade e complexidade,
que reforçou o receio existente em torno dela, afirma Wolton (1996).
4 Televisão na lógica comercial: como um empreendimento
No Brasil, maior parte das emissoras de televisão é privada e possuem forte influência
do modelo televisivo norte-americano. Entretanto, nos primórdios da televisão brasileira, em
1950, sua estrutura não era compatível com a lógica comercial já desenvolvida nos Estados
Unidos.
Nesse período, apesar da emissora de televisão ser vistas como um empreendimento por
seus donos, o elevado custo de aquisição dos aparelhos de televisão e a finitude destes, o baixo
investimento publicitário, a precariedade dos equipamentos, a improvisação e a curto alcance
das emissoras na época contribuíram para que a estrutura organizacional não progredisse para
um sentido puramente lucrativo, comercial.
Anos depois, a integração via micro-ondas e via satélite propiciou às emissoras de
televisão uma nova infraestrutura. A partir daí, o cenário mudou e as emissoras passaram
empregar suas estratégias de mercado, realizar investimentos, aprimorar suas técnicas e
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organizar sua estrutura administrativa para atuarem com mais profissionalismo e racionalidade
no intuito de vender seus produtos e adquirir a preferência da massa.
Desde então as emissoras de televisão passaram a se desenvolver comercialmente,
“como se a lógica do lucro se somasse a uma tomada de consciência do seu papel social,
nacional e cultural” (WOLTON, 1996, p. 154). Visto que a televisão é um empreendimento
altamente lucrativo, sua gestão deve ser nivelada a tal forma, pois dada a complexidade que é
gerir uma televisão, cabe ao gestor o seu sucesso ou insucesso.
É notória a disparidade existente entre o aspecto artístico e administrativo das emissoras
de televisão, porém, o ideal é que o gestor tenha o entendimento sobre ambos e a capacidade
conduzir os esforços da organização de modo que estes produzam um bem, cultural, claro, mas
que atenda toda a hierarquia social.

5 Administração estratégica
A administração tornou-se uma área do conhecimento humano com muitos desafios e
uma intensa complexidade. Propicia um vasto campo de atuação e visão sistêmica e crítica da
organização, seja no setor público, privado ou sem fins lucrativos.
“A administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma
organização seja ela lucrativa ou não lucrativa” (CHIAVENATO, 2011, p. 2). O processo de
administrar envolve atividades básicas intrínsecas as funções dos administradores, embora
possa variar, basicamente são: “Planejamento, organização, provimento de cargos e vagas,
coordenação, motivação, liderança e controle” (MONTANA; CHARNOV, 2003, p.1).
Para Chiavenato (2011, p. 2), “A administração trata do planejamento, da organização
(estruturação), da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do
trabalho que ocorram dentro de uma organização”.
O termo estratégia ao longo dos últimos anos ganhou vem sendo definida por vários
autores na intenção de interpretar os métodos e planos usados pelas empresas para alcançar seus
objetivos. “Estratégia refere-se aos planos da alta administração para alcançar resultados
consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização” (WRIGHT; KROLL;
PARNELL, 2009, p.24, grifo do autor).
Estratégia para Certo e Peter (1993, p. 17) “é definida como um curso de ação com vistas
a garantir que a organização alcance seus objetivos”.
Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2013, p. 4), “é um conjunto integrado e coordenado de
ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva”.
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Existem duas etapas para as estratégias, pretensão e realização:
“Estratégia pretendida: Estratégia original que a administração planeja e pretende
implementar.
Estratégia realizada: Estratégia vigente e eventual que a administração implementa
por causa de eventos ambientais ou organizacionais não previstos que provocam
modificações na estratégia pretendida” (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2009, p.45,
grifos do autor).

Diante disto, vale ressaltar o conceito de administração estratégica, que tem evoluído e
continuará a evoluir. Muitas organizações se beneficiam significativamente pela adoção e
implementação das práticas da administração estratégica em suas estruturas organizacionais.
Uma definição de administração estratégica é dada por Certo e Peter (1993, p. 6), que
diz ser “um processo contínuo e interativo que visa manter uma organização como um conjunto
apropriadamente integrado a seu ambiente”.
A este processo, conceitua Hitt, Ireland e Hoskisson (2013, p. 5), “o conjunto de
compromissos, decisões e ações necessárias para que a empresa obtenha vantagem competitiva
e retornos acima da média”. Um conceito que recai sob a ótica da vantagem competitiva, isto
é, o processo da administração estratégica como facilitador da vantagem competitiva na
organização.
Assim como a televisão, a administração estratégica, também teve seu surgimento na
década de 50, de acordo com Certo e Peter (1993). Desde então, são muitas as definições e
visões sobre a origem e evolução do termo.
Administração Estratégica é um termo amplo que abrange não somente a
administração dos estágios já identificados, mas também os estágios iniciais de
determinação da missão e os objetivos da organização no contexto de seus ambientes
externos e internos (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2009, p.24, grifos do autor).

A administração estratégica, em sua evolução como disciplina da Administração, tem
se destacado e apresentado grande relevância nos estudos e pesquisas científicas, assim como
nas consultorias empresarias.

5.1 Processo estratégico
A administração estratégica está inserida em um processo, isto é, uma sequência de
etapas. Na qual se pode destacar: a analise do ambiente interno e externo, estabelecimento de
diretrizes na organização, formulação da estratégia organizacional e sua implementação.
Embora haja uma evidente variação de denominações para a administração estratégica,
os diversos autores na literatura seguem uma sequência lógica de etapas em termos conceituais.
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Para Wright, Kroll e Parnell (2009) a administração estratégica é uma série de passos que
compõem um modelo ou processo estratégico. Na visão de Certo e Peter (1993, p. 8), “consiste
de uma série de etapas que são repedidas ciclicamente”. O que nos dá a ideia de processo.
Para Chiavenato e Sapiro (2003) o processo estratégico representa o cumulo de
resultados alcançados através de um longo aprendizado organizacional. O processo estratégico
é utilizado por muitas empresas para atingir seus objetivos em meio às mudanças. Caso os
objetivos mudem, todo o processo torna-se mutável. Então, pra onde ir? E como chegar lá?
Essas questões são relevantes para a definição do novo conceito de processo estratégico ou da
administração estratégica.

Figura 1 – Processo estratégico proposto por Chiavenato e Spiro

Fonte: Chiavenato e Sapiro, 2003, p. 45 (preparado pelo autor).

A Figura 1 retrata cinco etapas fundamentais do processo de planejamento e gestão
estratégica diante do ponto de vista de Chiavenato e Sapiro (2003).
Wright, Kroll e Parnell (2009) destaca em sua obra um modelo de administração
estratégica, no qual começa com a análise do ambiente externo sobre suas oportunidade e
ameaças. Posteriormente, análise do ambiente interno da organização sobre seus recursos,
missão e objetivos da organização.
Em seguida, o modelo retrata a ideia de que a formulação de estratégias coloca a
implementação destas em curso na empresa por meio da estrutura organizacional, suas
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lideranças, sua distribuição de poder e sua cultura. Enfim o estágio de controle que é
representado pela linha de feedback que conecta o controle estratégico a outras partes do
modelo.
Segundo Wright, Kroll e Parnell (2009) no processo estratégico deve se realizar as
tarefas a seguir:
a)

Analisar as oportunidades e as ameaças existentes no ambiente

extremo;
b)

Analisar os pontos fortes e fracos existentes no ambiente interno;

c)

Estabelecer a missão organizacional e os objetivos gerais;

d)

Formular estratégias em seu nível empresarial, de unidades de

negócios e funcional;
e)

Implementar das estratégias; e

f)

Realizar atividades de controle estratégico.

Figura 2 – Processo estratégico proposto por Wright, Kroll e Parnell

Fonte: Wright, Kroll e Parnell, 2009, p. 27 (preparado pelo autor).
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Tal processo ajuda a deixar claro quais são os planos da organização garantindo, assim,
que os principais líderes da organização estejam unidos. Existe uma variedade de perspectivas
usadas nos processos de planejamento estratégico.
De acordo com Certo e Peter (1993) as etapas do processo de administração estratégica
são:
a)

Análise do ambiente: consiste em monitora o ambiente

organizacional no intuito de identificar oportunidades e prevenir os riscos atuais
e futuros;
b)

Estabelecimento das diretrizes organizacionais: está relacionado

à definição da missão e dos objetivos organizacionais;
c)

Formulação de estratégia: é projetar e selecionar estratégias que

levem à realização dos objetivos organizacionais;
d)

Implementação

de

estratégias:

aplicação

das

estratégias

organizacionais; e
e)

Controle estratégico: o controle estratégico concentra-se no

monitoramento e na avaliação do processo de administração estratégica no
intuito de melhorá-lo e assegurar-lhe o funcionamento eficiente e eficaz.

Figura 3 – Processo estratégico proposto por Certo e Peter

Fonte: Certo e Peter, 1993, p. 14 (preparado pelo autor).

De acordo com a Figura 3, o processo estratégico proposto por Certo e Peter (1993), as
atividades básicas podem ser detalhadas nas seguintes etapas:
a)

Execução da análise do ambiente externo e interno;

b)

Estabelecimento de diretrizes organizacionais (missão e objetivos);
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c)

Formulação da estratégia organizacional (estabelecimento dos planos);

d)

Implementação da estratégia organizacional (dos planos); e

e)

Exercício do controle sobre os planos para a execução como planejado.
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